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Les colles castelleres els Tirallongues de Manresa i els Castellers
de Berga han exhibit, aquest cap de
setmana passat, dues actuacions
que es podrien deﬁnir de memorables. Per una banda, els manresans, que jugaven a casa –a la Plana de l’Om– i en el marc incomparable de la Fira Mediterrània,
van assolir per segona vegada a la
seva història la torre de 7 (2 de 7);
i per l’altra, els berguedans van
completar a Avià una de les seves
millors actuacions descarregant
tres castells de la gamma alta dels
set pisos.
La ﬁta de dissabte dels Tirallongues –que actuaven al costat
dels castellers de la Vila de Gràcia–,
ja havia estat assolida per primer
cop en la darrera Festa Major de
Manresa i representa l’ascens que
està tenint la colla aquest 2015.
L’actuació va començar amb dos
pilars de 4 aixecats per cada colla,
i tot seguit van iniciar les rondes.
Els Tirallongues van encetar l’actuació amb el castell més complicat: la ja esmentada torre de 7. En
segona ronda van descarregar el 5
de 7 amb agulla, un castell complicat que ja havien descarregat la
temporada passada en tres ocasions, però que aquesta encara
no havien intentat; l’execució del
castell va ser correcte. En tercera
ronda, els Tirallongues no van voler quedar curts i van provar el 7 de
7, un castell que se’ls va resistir i va
quedar en intent desmuntat; després, en la repetició van descarregar el 5 de 7 sense gaires complicacions. Per acabar l’actuació els de
la camisa ratllada van descarregar
2 pilars de 5 simultanis.

FUNERALS
MANRESA

Actuacions memorables dels manresans
Tirallongues i dels Castellers de Berga

MARIA BALIL MARTÍNEZ
 Ha mort a l’edat de 87 anys. La
cerimònia de comiat tindrà lloc
avui, a les 11 del matí, a la salaoratori de Funerària del Bages.

 Els bagencs repeteixen el 2 de 7 i els berguedans descarreguen el 5 de 7, i el 4 i 3 de 7
ARXIU PARTICULAR
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SALLENT

DOMINGO MARTÍNEZ CEREZO
 Ha mort a l’edat de 86 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 4 de
la tarda, a l’església parroquial de
Santa Maria de Sallent.
SÚRIA

ASUNCIÓN SALVO VILASECA
 Ha mort a l’edat de 82 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 4 de
la tarda, a l’església parroquial de
Sant Cristòfol de Súria.
ARTÉS

TERESA PLADEVALL SOLER
 Ha mort a l’edat de 91 anys. El
funeral tindrà lloc avui, a les 6 de
la tarda, a l’església d’Artés.
BERGA

L’actuació dels Tirallongues a la Plana de l’Om

Els castellers de la Vila de Gràcia, per la seva banda, van començar amb dos intents desmuntats del 3 de 8 en primera
ronda. Després van provar el 5 de
7, en què un cop carregat l’enxaneta es va despenjar i d‘aquesta
manera va quedar el castell com a
carregat, i en tercera ronda van
descarregar el 4 de 7. Els de la camisa blava van acabar l’actuació
amb un pilar de 5.
Tres castells de gamma alta
D’altra banda, els Castellers de
Berga van viure diumenge a Avià

Els Castellers de Berga, a Avià, diumenge

una de les millors actuacions de la
colla, ja que van aconseguir tres
castells de la gamma alta dels set
pisos. En primera ronda van descarregar el seu castell sostre ﬁns
ara: el 5 de 7. En segona i tercera
ronda van arribar el 4 i el 3 de 7
amb agulla; i van tancar l’actuació
amb un pilar de 5 i dos pilars de 4.
Per primera vegada va descarregar
tres pilars de 5 diferents (els dos del
4 i el 3 de 7 amb agulla i el pilar ﬁnal). Tres troncs del pilar de 5 diferents que demostren l’avanç tècnic de la colla en aquesta estructura.

A la diada, àgil i ràpida, sense
peus ni intents desmuntats, també hi van participar els Castellers
de Badalona, que van completar
una bona actuació. Hi van descarregar el 4, el 3 de 7 i el 5 de 6 i
també el pilar de 5 ﬁnal. Amb els
tres castells de 7 descarregats a
Avià, la colla berguedana se situa
a les 99 aletes de castells de 7. L’objectiu #100d7 s’ha de complir a l’actuació de dissabte que ve a Berga,
que serà dins els actes del Correllengua i també complementant
els que han organitzat els comerciants del Vall.

VICENTA RUBIO LANCHO
 Ha mort a l’edat de 62 anys. El
funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11
del matí, a l’església parroquial de
Santa Eulàlia de Berga.
SANT LLORENÇ DE MORUNYS

PERE TORREBADELLA GRAUS
 Ha mort a l’edat de 86 anys. El
funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a l’església parroquial de
Sant Llorenç de Morunys.
IGUALADA

JOSEP FONTANET FERRER
 Ha mort a l’edat de 82 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 10 del
matí, a l’oratori del tanatori de Funerària Anoia.

MOSTRA
J. GRANDIA

El Cercle Artístic de
Manresa acull una
exposició de la ceramista
Maria Picanyol

EFEMÈRIDES
Tal dia com avui:

 El local del Cercle Artístic de Manresa aculll
una mostra de les darreres obres de la
ceramista Maria Picanyol, que es titula
«Natura». L’acte d’inauguració va ser presidit
per Dolors Mas, del Centre Artístic, i per l’artista
artesenca, i hi va haver una alta afluència de
públic. La mostra es pot visitar fins al 31
d’octubre, de dilluns a dissabte de 6 a 2/4 de 9
de la tarda. –Jaume Grandia

Teresa Pladevall Soler

Vídua de Sebastià Costa Turcó
Ha mort el dia 19 del corrent a l’edat de 91 anys, confortada
amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.
A. C. S.
Les seves filles, Conxita, Josefina i Montserrat; fills polítics,
Josep, Jaume i Francesc; néts, néts polítics, besnéts, germans, Montserrat, Vicenç, Joan i Jordi; germans polítics,
nebots, cosins i família tota, preguen que la tingueu present en el record i en la pregària. El funeral se celebrarà
avui, dimarts, a les 6 de la tarda a l’església d’Artés, sortint
del tanatori de Fontanova, c/ Ubac, s/n, de Navarcles.

–ETA anuncia el cessament defintiu de l’activitat armada en un vídeo enviat al diari Gara.
A LA XARXA
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Maria Balil Martínez
Vídua d’Isidro Oliva Giralt

Ens ha deixat el dia 18 de l’actual, després d’estar 87 anys entre nosaltres.
A. C. S.
Les germanes josefines, conjuntament amb la seva família, preguen un piadós record. El
funeral tindrà lloc avui, dimarts, a les 11 del matí a les capelles de Funerària del Bages,
cra. de Vic, 250. Dissabte, dia 24, a les 8 del matí, se celebrarà una missa en record per
la seva ànima, a la Residència de les Germanes Josefines de Manresa, c/ Magnet, 20-22.
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