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Els Tirallongues van actuar a la
Plana de l’Om de Manresa dissabte passat a la tarda, amb motiu
de la Fira Mediterrània, juntament amb els Xicots de Vilafranca. L’actuació es va iniciar amb uns
pilars d’entrada, els Tirallongues
amb dos pilars de quatre simultanis i els Xicots amb un.
De fet, els manresans van encetar les rondes amb una torre de
set perfectament executada, mostrant així el domini que tenen
d’un castell que tant els va costar
assolir en el seu moment. En segona ronda venia el plat fort dels
de la camisa ratllada, el quatre de
vuit, que un cop muntat no es va
poder coronar i es va haver de desmuntar. En la repetició, els Tirallongues van optar pel cinc de set
amb agulla, un castell que la colla
ja ha descarregat diverses vegades
però que aquesta vegada es va haver de treballar al límit ja que un
segon de la torre va quedar en
molt mala posició just quan l’enxaneta feia la primera aleta, fet que
va comportar una descarregada
èpica de l’estructura del cinc per
tal de deixar el pilar alliberat, que
es va poder descarregar. En tercera
ronda, un cinc de set. En ronda de
pilars van descarregar un vano de
cinc, un pilar de cinc ﬂanquejat de
dos pilars de quatre.
Els Xicots de Vilafranca van
començar les rondes amb un quatre de vuit, en segona ronda van
descarregar un tres de vuit i en tercera ronda un cinc de set, i van
acabar amb un pilar de cinc.
Amb aquesta actuació els Tirallongues han fet la millor actuació
d’aquesta temporada, però enca-
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Els Tirallongues fan la millor actuació
de la temporada per la Mediterrània
 Els de la camisa ratllada consoliden la torre de set i el quatre de vuit queda pendent
CASTELLERS DE SANTPEDOR

TIRALLONGUES MANRESA

Els de la camisa daurada a Sarrià

Els Tirallongues amb el dos de set

ra els queda pendent el fet de
descarregar el quatre de vuit, un
castell que treballen des de tota la
temporada. Encara falta una actuació important, la diada de la colla que se celebrarà el 6 de novembre a Crist Rei. La propera actuació dels manresans serà a Berga el dissabte 22 d’octubre juntament amb els Castellers de Berga
i els Castellers de Barcelona.

tuació a la Fira de Sant Miquel i tot
esperant la seva diada, s’han pres
un petit respir a l’actuació a la Festa Major de Sarrià. La matinal va
quedar reduïda a dues colles ja
que els Carallots de Sant Vicenç
dels Horts van comunicar que
serien baixa la mateixa setmana.
Així, els Castellers de Barcelona
van ser els únics que van acompanyar la colla de la camisa daurada a plaça.
Els santpedorencs van deixar
les construccions de set i el pilar
de cinc per oferir-los novament a

Els de Santpedor compleixen
Per la seva banda, els Castellers de
Santpedor, després de la gran ac-

MANRESA

JUAN FRANCISCO HERVÁS CINTÁS
 Ha mort a l’edat de 81 anys. El
funeral tindrà lloc avui, a les 12 del
migdia, a la sala Montserrat de Funerària Fontanova.
JORDI JORBA ROS

la seva gent. Van entrar a plaça
amb un pilar de quatre caminat
que no va presentar cap problema.
De fet, la jornada va ser una bassa d’oli per als Castellers de Santpedor, que es van dedicar a descarregar castells de la gamma de
sis que tenen molt consolidats.
Així, a la primera ronda, van optar per un tres de sis. La segona és
la que va generar més aplaudiments amb un tres de sis aixecat
per sota. A la tercera, la colla bagenca va optar per un quatre de sis
que va culminar una correcta actuació. Un pilar de quatre va tancar la diada al barri barceloní.
D’altra banda, la colla amﬁtriona, els Castellers de Barcelona,
va començar amb mal peu quan
el pilar de quatre caminat va fer
llenya.
Posteriorment, es van recuperar amb un tres de vuit, una torre
de set que va necessitar dos intents, ja que en el primer van cometre un peu desmuntat, i un
quatre de set amb agulla. Un pilar
de cinc va posar el punt ﬁnal a un
matí de castells.
De fet, els Castellers de Santpedor ja estan centrats en la seva
diada, que celebraran el proper 23
d’octubre al migdia. Els Castellers de Barcelona els tornaran la
visita. A més, tindran la presència
dels Sagals d’Osona, una de les seves colles padrines.

 Ha mort a l’edat de 66 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11
del matí, a les capelles de Funerària del Bages.
JOSEP OLIVERAS BADIA
 Ha mort a l’edat de 91 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a l’església parroquial de
Sant Pere Apòstol.
BERGA

NÚRIA ESCARRÉ ARMENGOU
 Ha mort a l’edat de 96 anys. El
funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a l’església parroquial de
Santa Eulàlia de Berga.
PUIG-REIG

CONSUELO MARTÍN CARA
 Ha mort a l’edat de 76 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5
de la tarda, a l’església parroquial
de Puig-reig.
ALP

PEDRO NAVARRO LUNA
 Ha mort a l’edat de 81 anys. El
funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a l’església parroquial de
Sant Pere d’Alp.
SOLSONA

PASCUAL MORALES GARCÍA
 Ha mort a l’edat de 74 anys. El
funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a la catedral de Solsona.
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MBici organitza una visita als espais més
singulars de la Fira Mediterrània
desplaçant-se en bicicleta
 Fa uns dies, abans de l’inici de la Fira Mediterrània, una vintena de
persones van visitar els espais escènics més peculiars de la fira. Una
activitat organitzada per MBici i que forma part del programa de la
dinovena edició de la Fira Mediterrània. El grup va poder veure i
imaginar-se els espectacles que es realitzarien pel centre de
Manresa desplaçant-se en bicicleta. La visita va incloure la Taverna
Estrella Damm Mercat de les cuines del món, la plaça de Sant
Domènec, l’Anònima, la plaça Major, la Baixada dels Jueus i el carrer
del Balç. En cada un dels espais es va explicar el tipus d’espectacles
que acollirien i els antecedents de cada espai o equipament.

Els titulars de la portada i la pàgina 13
del diari de dissabte explicaven que la
depuradora de Moià ha passat a ser
prioritària en el moment en què una
denúncia i una investigació de la
fiscalia han creat les condicions per
imputar l'alcalde per delicte ambiental.
Aquest fet, que els titulars explicaven
correctament, no obeeix a una posició
personal o a una decisió de l'alcalde de
protegir-se, sinó al fet que, tal com
s'explicava en l'entrevista, la Diputació
ha ofert un ajut extraordinari a les
instal·lacions de les quals depengui la
imputació d'un alcalde. És en aquest
sentit que la possible imputació ha fet
la depuradora prioritària.

FESTES
JAUME GRANDIA

Un ampli ventall
d’activitats a la Festa
Major de Fonollet
 Fonollet, nucli del terme municipal
de Puig-reig, ha celebrat la seva
Festa Major 2016 amb un ampli
programa d’actes, com activitats
infantils, concert, balls, dansa, ball
dels gegants de Puig-reig i dinar
popular. La missa de festa major va
ser oficiada pel bisbe de Solsona,
Xavier Novell, i al final es van cantar
els goigs en honor del patró sant
Sadurní.

Per a esqueles, recordatoris o aniversaris podeu
enviar-nos un correu electrònic a

esqueles@regio7.cat
amb les vostres dades personals i un telèfon perquè puguem
contactar amb vosaltres, o venint a les nostres oficines de:

MANRESA Tel. 93 877 22 33
C/ Sant Antoni M. Claret, 32

BERGA Tel. 93 822 12 19
Plaça Font del Ros, 1
(horari de recepció d’esqueles: de dilluns a divendres de 9 a 14
i de 16 a 22. Caps de setmana i festius de 18 a 22)

