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CANALLA

Com són els nostres assajos?
L’assaig és un element essencial per fer
castells, sense assaig no hi ha castells.
És per això que, en aquest article, la
canalla parlarem sobre els nostres
assajos. A continuació, podreu veure
què fem i com aprenem a fer castells.
Els nostres assajos estan compostos de
dues parts. Durant la primera hora,
fem l’assaig de canalla i, després, fem
l’assaig general.
A l’assaig de canalla és quan els nens
i nenes aprenem a pujar, a baixar,
a fer de dosos, a fer d’acotxadors i a
fer d’enxanetes. A més a més, també
aprenem a anar finets perquè els que
estan a sota aguantant-nos no notin
que estem pujant o baixant, a agafar
confiança amb els altres membres que
constitueixen el pom de dalt i a no
mirar avall i sempre tirar amunt.
Primer de tot, fem un joc per començar
a activar-nos i escalfar tot el cos.
Cada dia fem un joc diferent: l’”stop”
enxaneta, el tot s’hi val, el mocador
casteller, etc. A continuació, seguim amb
uns estiraments i, quan acabem, anem
corrent a enfaixar-nos per començar a
assajar.
Als assajos de canalla hi ha tres
racons. El primer és el racó de les
barres i les espatlleres. A les barres,
fem columnes el més altes possibles on
pugen els nens que ja saben pujar i
han de seguir practicant la finura i
la rapidesa, i a les espatlleres és on
ensenyem a pujar i baixar als nens
nous. El segon racó és el dels poms
de dalt. Aquí, aprenem i practiquem la
posició de dosos, acotxador o enxaneta.
I, l’últim racó, és el de la força i
l’equilibri, on practiquem ambdues coses,
necessàries per fer castells.
Quan s’acaba l’assaig de canalla, és
el torn dels grans i comença l’assaig
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general. Això, però, no vol dir que
nosaltres ja hem acabat, no! Els més
petits ens quedem a l’assaig general
perquè som els encarregats de coronar
els castells. Com que som un munt
de nenes i nens, no podem estar al
lloc on assagen els grans perquè fem
massa soroll. Així doncs, quan acaba
l’assaig de canalla, tots anem cap al
menjador i comencem a sopar mentre
la cangur ens vigila i, després, fem
activitats mentre esperem que ens cridin
per pujar als castells.
Durant l’assaig general, els més petits
aprofitem per fer colla i fer molts jocs
junts. També, és un bon moment perquè
els nens nous que entren a la colla
tinguin oportunitat de conèixer tota la
canalla i s’integrin.
Tot plegat, són tres hores intenses però
on ens ho passem d’allò més bé!
Això és un petit tastet sobre què fem
la canalla als assajos, però fins que
no es prova no se sap com de bé ens
ho passem. Així que si teniu coneguts
que vulguin fer castells però els faci
vergonya venir i conèixer tants nens,
que no dubtin a provar-ho, que nosaltres
els acollirem amb els braços ben oberts!

CALENDARI

El calendari del 2017 (març - novembre)
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Mollet del Vallès (Fira del Destorb)

Castellers de Mollet + Castellers Sant Vicenç dels Horts

Tallers a l’escola per estrangers
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Andorra la Vella (II Aniversari bateig Castellers Andorra)
Castellers d’Andorra + Picapolls de la Gavarresa

Pineda de Mar (Exhibició KOMM MIT Futbol)
Guissona (X Aniversari dels Margeners de Guissona)
Margeners de Guissona + Castellers de Berga
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Tordera (Pilars d’exhibició)
Pineda de Mar (III Aniversari bateig Castellers Alt Maresme)
Matossers de Molins de Rei + Castellers de Badalona

Badalona (Festes de Maig)

Castellers de Badalona + Castellers d’Esplugues

Brunyola (Pilar de casament)
Vilafranca del Penedès (Memorial Joan Sol)

Xicots de Vilafranca + Castellers de Cornellà + Moixiganguers d’Igualada
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Centelles (FM Centelles)

Sagals d’Osona + Castellers de la Sagrada Família

Palafrugell (FM Palafrugell)

Marrecs de Salt + Xics de Granollers

22 - Sant Pol (FM Sant Pol) Picapolls de la Gavarresa
22 - Blanes (FM Blanes) Tirallongues de Manresa
Vacances
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Vacances
12 - Santa Susanna (FM Santa Susanna)
Laietans de Santa Coloma de Gramenet

13 - Malgrat (FM Malgrat)
Xicots de Vilafranca

Tordera (FM Tordera)

Muixeranga de Pego + Castellers de Figueres

Pineda (FM Pineda)
Capgrossos de Mataró
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Esperxats de l’Estany

Pobles Alt Maresme (Diada Nacional de Catalunya)
Calella (FM Calella)
* Colles per confirmar
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Castellers de Sant Feliu + Castellers d’Andorra + Castellers del Prat
Picapolls de la Gavarresa
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Manresa (Diada dels Tirallongues de Manresa)
Tirallongues de Manresa

*A concretar (Diada dels Castellers de l’Alt Maresme)
Castellers del Riberal + Castellers de Castellar del Vallès
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ARTICLE TÈCNIC

Els castells aixecats per sota
Els castells aixecats per sota són aquells castells on la
construcció es comença col·locant els pisos superiors
del castell i es van afegint els pisos inferiors des de
sota, aixecant el tros de castell ja construït. Tot i que és
un tipus de castell que no es veu molt freqüentment
a plaça, acostuma a ser un dels que més agrada al
públic per la seva espectacularitat.

Tècnica

dels castells per sota

Una pinya de castell per sota difereix d’una pinya
convencional en diversos aspectes: no hi ha crosses,
ja que seria molt difícil fer-les entrar i els baixos
només han d’aguantar la descarregada del castell, i
només els dos/tres primers cordons ajuden a aixecar
el castell. La resta de la pinya està amb els braços
aixecats com si es tractés d’una prova neta, i es tanca
com una pinya normal quan el castell s’ha acabat
d’aixecar. Durant l’aixecada, només hi ha una de les
agulles a dins el castell, la que mira a la rengla, que a
la nostra colla és l’encarregada de marcar el ritme de
l’aixecada amb la veu.
El tronc d’un castell aixecat per sota ha de ser un
tronc prou lleuger per facilitar ser aixecat però
alhora ha de ser prou estable com per ser capaç de
defensar les batzegades que es produeixen durant
l’aixecada. Pel que fa a la canalla, tant els dosos com
l’acotxador estan col·locals a la seva posició durant
tota l’aixecada, mentre que l’enxaneta es col·loca
entre el pis de dosos i el pis immediatament inferior.

Els

castells aixecats per sota al món

casteller

Les estructures més comunes de ser aixecades per
sota són el 3 i el pilar (tot i això, puntualment algunes
colles han portat a plaça els inèdits 4d7 per sota i
2d7 per sota). En el cas de l’estructura de 3, el 3d6
aixecat per sota és un castell que acostumen a fer
colles que o bé ja han arribat o bé estan treballant els
castells bàsics de 7. Anàlogament, el 3d7 aixecat per
sota acostuma a ser un castell que podem veure en

FIGURA 2: Primer 3 de 8 aixecat per sota del segle XX descarregat per la Colla Vella dels Xiquets de Valls a Vila-rodona el 7 de
novembre de 1999. Font: Viquipèdia.

colles que han consolidat la gamma bàsica i mitjana
de 7 i que també treballen reptes superiors, com la
torre de 7 o els castells bàsics de 8. El castell aixecat
per sota més alt que s’ha aconseguit fer, el 3d8 per
sota, està actualment considerat com a gamma
extra (més difícil que el 3d9 amb folre) per la taula
de puntuacions del concurs de Tarragona. Tot i això,
està per sota de castells com la torre de 9 amb folre
i manilles, el pilar de 8 amb folre i manilles i el 5d9
amb folre. Això fa, juntament al treball molt específic
que requereix aquest castell, que les colles grans, que

FIGURA 1: Com han de fer la força les agulles, contraforts, primeres mans, primers laterals i primers vents durant l’aixecada del castell.
Font: Nyerros de la Plana.
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són les que tenen recursos per fer-lo, no l’acostumin
a incloure en els seus programes. Només dues colles
l’han descarregat a l’època moderna (aquest castell ja
s’havia fet a la primera època daurada dels castells al
segle XIX): la Colla Vella dels Xiquets de Valls (primer
descarregat: 1999; 5d 4c 8i 1id) i els Castellers de
Vilafranca (primer descarregat: 2016; 2d). L’han
intentat sense èxit els Castellers de Barcelona (3i) i els
Minyons de Terrassa (2i).

I

els

Maduixots,

què?

Els Castellers de l’Alt Maresme hem descarregat el
3d6 aixecat per sota en 4 ocasions (Blanes, Canet
de Mar, Blanes i Santpedor), totes el 2015 (la nostra
segona temporada, després d’haver, recordem,
descarregat el 4d7 el 2014), a més de fer-ne un intent

fallit a Castellar del Vallès, també el 2015. A més, hem
sovintejat el pilar de 4 aixecat per sota.
Durant la temporada passada, es va decidir renunciar
a assajar el 3 per sota per poder-nos centrar en
objectius més immediats com eren el 5d7 i els castells
de 7 amb l’agulla, que finalment vam assolir. Aquesta
temporada volem tornar a treballar-lo a assaig, per tal
de recuperar les bones sensacions que teníem amb
aquesta estructura i tecnificar pinya, tronc i canalla de
cara a poder-nos plantejar un possible intent de 3d7
aixecat per sota. Tot i que encara queda molta feina
per fer, com ara consolidar els castells assolits el tram
final de la temporada passada, alleugerir el tronc del
3 i assajar moltíssim la feina de la pinya, si anem tots
a assaig i hi posem moltes ganes de ben segur que en
un futur podrem veure aquest castell de color vermell
maduixa.

Contingut interactiu
Fes clic a la imatge per reproduir el vídeo:
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ARTICLE MUSICAL

El sàtir músic
Explica Francesc Rius, terrassenc, musicòleg i
graller, que és ben difícil -ell diu impossible- fer
una història exacta de l’origen d’un instrument
popular, com pot ser la gralla. En primer lloc
perquè com més retrocedim en el temps, menys
informació específica trobem aquí al territori,
siguin documents escrits, imatges, i molt menys
enregistraments, i després perquè la història
de la música i dels instruments musicals és prou
homogènia a Europa com per a fer-ne una història
comuna.
No em posaria a discutir amb ningú que afirmés
de totes, totes, fer-se sabedor o sabedora de
la veritat absoluta al respecte de la mare o el
pare de la gralla, per exemple, ni de cap de les
melodies d’origen popular que s’interpreten, però,
bàsicament, perquè m’agrada ben poc discutir.
Sembla que un possible antecedent d’aquest
instrument de so tant característic -tot i que en
Francesc no hi dóna massa crèdit- podria ser l’Aulos
grec o la tíbia romana -que ja podeu intuir d’on treu
el nom-, dos instruments molt semblants entre ells.
L’aulos és un instrument aeròfon consistent en un
tub cilíndric o lleugerament cònic d’uns 40 cm de
llargada, que es tocava per parelles: els dos tubs a la
boca que després sortien de forma divergent. Cada
mà sostenia un tub i feia les notes tapant els forats,
quatre a cada tub. Cap dels pocs instruments que
han sobreviscut ens ha arribat amb l’embocadura i
per tant, en tots els casos, la doble canya -pròpia de
la gralla- és una probabilitat, no una certesa.
Deixaré, però, l’organologia un xic al marge -per
avui ja n’hi ha prou de ciència musical- i em deixaré
portar una mica per la imaginació.
S’explica que a l’antiga Grècia, un tal “Màrsies”,
sàtir -mig home, mig cabrit-, i molt amic de Dionís,
de les seves bacanals, i de perseguir muses, va
trobar un aulos que Atenea, deessa i virtuosa de la
música, havia llençat al riu després de veure com la
seva bella fesomia enlletgia quan bufava. Si n’era de
presumida ella!
Màrsies va aprendre a tocar miraculosament
l’aulos. Sembla que la flauta havia estat encantada
prèviament per la deessa i sonava per ella mateixa,
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de manera que poca feina havia de fer el nostre
amic. En poc temps, el nostre faune, es va convertir
en el millor flautista de la contrada i ensarronava a
tort i a dret tot aquell i aquella qui l’escoltava.
Empès per la seva vanitat i virilitat es va veure amb
cor de desafiar “Apol·lo” i la seva lira.
El déu de les arts, la poesia i la música, va accedir al
repte i no només va cantar mentre tocava la seva
lira, si no que, al seu temps, va posar-se cap per
avall i va seguir interpretant una bellíssima cançó.
Ben difícil ho va tenir Màrsies per tocar el seu aulos
-amb doble canya o sense- penjat pels peus, així
que el jurat, compost per nou muses precioses¸
van donar per vencedor de la justa al déu del “sex

appeal”.

El càstig al pobre sàtir va ser ben cruel però, com
que tampoc sóc amiga de les històries escabroses,
us deixaré amb els punts suspensius...
Sigui com sigui aquesta és tan sols una llegenda, un
conte, o potser un divertiment maldestre de la que
cadascú en podrà treure la moral que consideri
més oportuna, només que jo em pregunto:
- I qui hauria guanyat si el jurat hagués estat
format per castellers?

APPSISTÈNCIA

Com funciona la nostra app?
Una de les novetats amb què hem començat aquesta
temporada és l’aplicació per mòbils APPsistència, que
hem incorporat a la colla per ajudar-nos a gestionar
l’assistència dels castellers als assajos i diades. Si
encara no la teniu, la podeu descarregar a la botiga
d’aplicacions d’Android o Apple, buscant pel nom
“Maduixots”.
Un cop descarregada, us podreu registrar utilitzant
el vostre correu electrònic i data de naixement. Si no
podeu registrar-vos deu ser que tenim alguna dada
vostra malament!
Envieu un mail a maduixotsapp@gmail.com amb les
vostres dades (nom complet, e-mail, data de naixement,
telèfon i població) i ho corregirem de seguida!

INICI
Hi veureu el “Canal
de notícies”, amb els
últims comunicats i
missatges que s’han
enviat a tota la colla.
A la part superior
dreta de la pantalla
hi veureu una icona
d’una campana,
que s’iluminarà si
rebeu un missatge
personal.

Un cop registrats, quan obriu l’app podreu accedir al
menú de la dreta on veureu els diferents apartats de
l’app:
ASSAJOS
Hi veureu el llistat d’assajos de tota la
temporada. Només hi ha els assajos
generals, però la canalla i els músics
podeu confirmar la vostra assistència
fent servir l’assaig general del mateix dia.
Veureu que, per defecte, a tots els assajos
està marcada l’opció “Puc venir”. Si veniu
no cal que feu res, però si no podeu venir,
sisplau, confirmeu-ho clicant la icona “No
vinc”. Si teniu planificades vacances o
alguns dies en què ja sabeu amb antelació
que no podreu venir, podeu confirmar-ho
ja. Això ajudarà la tècnica a planificar la
temporada.

ACTUACIONS
Hi veureu el llistat de totes les diades de la
temporada. En aquest cas, la opció marcada per
defecte és “Potser”. Si veniu, haureu d’indicar-ho
amb la icona “Vinc” en cas de les actuacions a casa.
Per les actuacions fora, seleccioneu la icona del
bus o el cotxe segons el transport que utilitzeu. Si
seleccioneu el bus, haureu d’indicar també en quin
poble pujareu al bus. Un cop confirmat, veureu què
heu seleccionat i els horaris de parada del bus en
cada poble. En el cas de les actuacions, no podeu
confirmar encara les de tota la temporada, podreu
fer-ho un mes abans de la data de l’actuació. Hores
abans de la diada podreu consultar des d’aquí
també les pinyes per l’actuació.
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CONFIGURACIÓ
Hi podreu configurar si voleu rebre o no
recordatoris d’assajos i d’actuacions, i
notificacions cada cop que es publiqui
una notícia. A més, hi trobareu l’opció
“Afegir casteller”. Aquesta última opció és
especialment interessant per famílies, ja
que podeu afegir-hi els vostres familiars
per tal de confirmar l’assistència en nom
seu. Per fer-ho necessitareu també el
correu i la data de naixement. En cas de
no poder afegir-hi alguna persona, envieu
també un correu a maduixotsapp@gmail.
com amb les mateixes dades que hem
explicat abans.

A ASSAIG
Un cop arribeu a l’assaig, haureu de confirmar que efectivament heu arribat utilitzant la tablet penjada a
la paret. Comenceu a escriure el vostre nom al teclat i us apareixeran a la dreta els noms que coincideixen.
Seleccioneu el vostre i confirmeu. A les tablets de l’equip de pinyes s’indicarà en temps real que heu arribat
i us poden posar a les pinyes de l’assaig. En el cas dels castellers que normalment no ocupen posicions a
la pinya, com els músics, fotògrafs, encarregats de material o acompanyants, no us hi trobareu escrivint el
nom al teclat. Utilitzeu la icona on es veu la càmera de fotos, el graller i el timbal, i us hi trobareu allà. El botó
de canalla està reservat a l’equip tècnic de canalla, que s’encarregarà d’apuntar els petits.

Esperem que tots ens acostumem ràpid a utilitzar l’app i que ens ajudi a gestionar millor el
dia a dia de la colla.
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CULTURA

Però, existeix l’Alt Maresme?
El nom oficial de la nostra colla, com ja sabeu, és el
de Castellers de l’Alt Maresme; us heu preguntat
mai, però, geogràficament quin territori abasta l’Alt
Maresme? O més enllà encara: realment existeix
el territori de l’Alt Maresme? Té algun fonament
històric, geogràfic, administratiu o sols va ser un
adjectiu inventat per abraçar d’alguna manera el
màxim de pobles possibles per a constituir una colla
castellera?
Si fem una recerca a les xarxes sobre el topònim “Alt
Maresme”, el primer que trobem és la definició de
la vikipèdia que defineix l’Alt Maresme com “una
comarca sense ús administratiu que inclou diversos
municipis del Maresme, al nord-est de Mataró. Els
dotze municipis que en formen part són, de sud-oest
a nord-est:

Geografia

La comarca de l’alt Maresme, està marcada pel Parc
Natural del Montnegre i el Corredor. Les serralada
Litoral esta compresa per diferents turons aïllats
grans (el Turó Gros amb 798m és el punt més alt de
la serralada) i petits, creant discontinuïtats topogràfiques, que arriben fins al nivell de costa.
Les rieres fan que l’aigua baixi per totes les valls i
van creant les maresmes, de les quals ve denominada aquesta zona. Les rieres de més llargària són:
La Riera d’Arenys
La Riera Gavarra, a Canet de Mar
La Riera de La Vallalta, a Sant Pol de Mar
La Riera de Capaspre
La Riera de Pineda
La Riera de Santa Susanna
El Riu Tordera
Més enllà del territori geogràfic i de les adscripcions
històriques del territori, hem pogut trobar 2 exemples d’institucions públiques que prenen al nom de
l’Alt Maresme (que podríem considerar com a forma
de reconeixement oficial de l’existència d’un territori
de l’Alt Maresme):

Tot aquest territori (al nord de la riera de Caldes, que
marcaria el límit geogràfic), va pertànyer històricament a la diòcesi, comtat i vegueria de Girona. De fet,
actualment, les seves parròquies pertanyen encara a
la diòcesi de Girona. Amb la divisió provincial del 1833
es van segregar tots aquests municipis de la jurisdicció
tradicional de Girona per incorporar-los a la província
de Barcelona; tot i així, però, es va crear el partit judicial d’Arenys de Mar per mantenir les particularitats
de la diòcesi de Girona en l’ordre judicial. Al 1936, tot
aquest territori fou adscrit a la comarca del Maresme
en la Divisió Territorial de Catalunya del 1936, dins la
regió de Barcelona. Aquestes raons històriques, a més
d’altres de geogràfiques i sòcio-econòmiques, han
portat al fet que alguns historiadors hagin defensat
l’adscripció de l’Alt Maresme a la comarca de la Selva
(o la creació de la comarca de la Selva Marítima amb
la incorporació de l’Alt Maresme)

1. La delegació dels Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (aquells serveis que donen suport i assessorament als centres educatius públics i privats
concertats de nivells educatius no universitaris
des de Sant Andreu de Llavaneres i fins a Tordera)
pren el nom de Servei Educatiu de l’Alt Maresme
2. La Mancomunitat de municipis de l’Alt Maresme per a la Gestió de Residus Sòlids Urbans i
del Medi Ambient, formada pels municipis de
Malgrat de Mar, Palafolls, Pineda de Mar i Santa
Susanna.
A més d’aquestes dues entitats oficialment reconegudes, el nom del territori de l’Alt Maresme el trobem arreu com a nom d’entitats, empreses o esdeveniments que tenen lloc en aquest territori (entre
d’altres):
Entitats amb nom de l’Alt Maresme
ADV Maduixaires de l’Alt Maresme
Creu Roja de l’Alt Maresme
ADF Alt Maresme
Associació de Discapacitats de l’Alt Maresme
Timbalers de l’Alt Maresme
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Associació de Diabètics de Catalunya delegació Alt
Maresme
PAH Alt Maresme
Voluntaris de l’Alt Maresme i Medi Ambient
Assemblea Groga de l’Alt Maresme
Joves per la Terra, el jovent independentista revolucionari de l’Alt Maresme
Alt Maresme Country
Coordinadora d’ONG de les Comarques Gironines i
l’Alt Maresme
Jove Orquestra de Corda de l’Alt Maresme
Fira de Calella i l’Alt Maresme
Carnaval de l’Alt Maresme (carnaval que celebren
conjuntament Calella i Pineda)
Secretariat de Nous Catalans de l’Alt Maresme
Centre d’Estudis Arqueològics de l’Alt Maresme
Canal, Maresme Digital TV2, conegut com el “canal
de l’Alt Maresme”

L’Alt Maresme semblaria ser, doncs, una realitat geogràfica i històrica, tot i que amb un baix reconeixement administratiu; això, però, no limita la capacitat
d’identificació de la població amb el territori o al seva
gent; a tall d’exemple, Saül Gordillo, actual director
de Catalunya Ràdio, ja elogiava el 2014 la tasca de
la nostra colla com a forma d’agrupar la població en
una voluntat comuna (el fet casteller) i de sentir-se
formar part d’un territori. Teniu el vídeo en aquesta
mateixa pàgina.
Aquesta és la nostra tasca, que la gent de l’Alt Maresme, fins i tot des dels Arenys, passant per Canet
, Sant Pol i la Vallalta* s’identifiquin amb la nostra
colla i la considerin pròpia; que puguem arribar a ser
una colla gran dependrà d’això en gran mesura.
* En les dates del nostre naixement hi havia un projecte de colla castellera incipient a al Vallalta, que finalment no va reeixir, fet pel qual la
proposta de conveni es va limitar al sud fins Calella

Contingut interactiu
Fes clic a la imatge per reproduir el vídeo:
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EL MÓN CASTELLER

Colles punteres al 2017: Inventant nous sostres
per trencar
L’objectiu

L’espineta

La cirereta

El retrovisor

4d10f

td9f

3d9

pd9fmp

Després d’estrenar un
Els Verds van treballar
Tothom sap que els
4d9 molt i molt jove,
dur per descarregar la
vilafranquins el trei d’haver completat
td8 al Concurs, però
ballaven per si els
el 4d10fm al Concurs,
només van carregar-la
feia falta al Concurs,
aquest és el repte que dues vegades. Enguany però finalment no van
es planteja Toni Bach
volen demostrar que
arriscar-se. No obstant,
com a colofó de la
en són capaços, i si ho davant el desafiament
temporada. Per arriaconsegueixen, prete- de la Vella no deixaran
bar-hi, és possible que
nen recuperar un dels d’intentar-lo si en tenen
ens sorprenguin amb
pocs castells dels quals la oportunitat. La cursa
un 4d9 extremadament en mantenen l’exclusi- per descarregar-lo està
vitat, la td9f.
servida.
matiner.

3d9fa

td8n

3d9

En possessió d’un
pd8fm d’escàndol, és
un dels objectius que
cada any es plantegen
(després de ser els primers en intentar-lo el
2002). Davant la possibilitat que els Minyons
intentin un castell amb
puntals, no dubtaran
en demostrar que ells
també ho poden fer.

4d10f

Van fer-ne proves
La Vella no va tenir un
Després de realitzar el
Un dels últims galons
l’any passat i podrien
bon any pel que fa a
millor intent vist mai
que falten als rosats
les torres, la td9fm els d’aquest castell al Con- seguir-lo treballant. El
per trepitjar els talons
fet de tenir un 4d9 que
als Verds. Després de va quedar en carregada curs, els de la camisa
han passejat per tot
rosada estan decidits
dominar a la perfecció a Sant Joan i ja no van
tornar a intentar-la. És a lluitar per ser els priarreu i la rivalitat amb
el 4d9fa, es disposen
per això que sembla
mers en descarregar-lo,
els Verds són factors
a conquerir la propera
que afavoreixen la
casella del joc. Tot i que difícil que pugin arribar i tot i que saben que la
a recuperar la td8, però
pugna amb els Verds
possibilitat dels rosats
avui en dia el 3d9fa
la Vella és la Vella i es
no serà fàcil, ja tenen de provar un 4d10f si el
ja no té el valor que
vent els bufa a favor.
troba en el seu millor
la confiança d’haver-lo
tenia anys enrere, la
seva consecució forma moment. Recuperar la
tingut ben a prop.
part de la Guerra Freda torre els suposaria una
entre les colles punteinjecció de confiança
res, tal com van fer els
extra.
Verds el 2016 jugant la
carta del 3d8ps.

4d10fm

td8

El 2016 no va ser el millor any pels Minyons,
tot i que finalment
van aconseguir recuperar la seva gran fita,
el 4d10fm. L’objectiu
enguany és tornar-hi i
poder-lo descarregar
tantes vegades com
sigui possible, tenint
com a principal objectiu mantenir el nivell.

La gran espineta dels
Minyons és la td8, que
porta dos anys quedant-los en intent a
finals de temporada.
No hi volen renunciar i
tornaran a treballar-lo,
diuen que a la tercera
va la vençuda.

td10fmp

4d9fa

Tot i que no es canA finals de la temposen de dir que ells no
rada passada va córrer
competeixen, tenen
que es plantejaven portar la td10fmp a la seva pendent aquest castell
Diada. El seu caràcter respecte les altres dues
colles capdavanteres.
prudent va fer que no
El 2016 el van assajar,
el portessin però en
però no es van atrevir
van fer proves interessants. Sent dominadors a portar-lo, tal i com sí
van fer amb el 3d9fa.
de la td9fm, no sembla
descabellat que el po- El 1999 van carregar-lo
guessin provar a finals
i aquest any podrien
de temporada si tot els
descarregar-lo.
va bé.
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2014-2015-2016
1000
269

Falten 269 aletes
descarregades per
arribar a 1000.

Castells 100%
Descarregat

3d7a(1)
5d7(2)

Descarregats (2014-2016)
Castells Pilras

731
Castell amb +
Intents Desmuntats

445

P4Cam

(42)
87.5%

50%

P5

Pilar + Cops portat a plaça
403d + 10c + 7id + 6i

P4

P5

(426)

Castell
+ Cops
descarregat

4d7(50%)
9d6(50%)

(2c+1i)

On hem fet + Castells de 7
Calella
9
On hem fet + Castells de 7 (Fora de Casa)
Mataró
4
4
Olot

Castell amb
menys efectivitat

(51)

Castell + Cops portat a plaça
40d + 2c + 8id + 1i

Territori maduixot
3d6xs
Blanes

P5
3d6a
4d6a
4d6
Tordera 3d6

0
63%
0%
33%
3%

4d6a

(26)

4d7(15)

Estructura que
+ hem caigut

286

Pilar 100%
Descarregat

3
75%
5%
15%
5%

19
0
10
1

15
1
3
1
Palafolls

Millor dada
Pitjor dada

Castells de set
Descarregats
Carregats
Intents
desmuntats

Malgrat

Calella

9
88%
3%
9%
0%

Intents

29
1
3
0

7d6
9d6
5d7
3d7a
Per primer
cop vam
descarregar

Santa Susanna
Pineda
5d6
Vano P5

2
75%
4%
21%
0%

18
1
5
0

1c
68%
5%
27%
0%

15
1
6
0

1+1c
58%
3%
33%
6%

0
76%
0%
24%
0%

19
0
6
0

19
1
11
2

*Dades Castells+P5 (2014-2015-2016)

PASSATEMPS
MADUIXOTS ENCREUATS
Completa els mots encreuats
1

Horitzontal

2

4. Seu dels Picapolls de la Gavarresa

3

4

6. Malnom dels Castallers del Poble Sec
7. Població on es va descarregar el primer
castell de 7 maduixot

5
6

9. Cognom del pirmer cap de colla dels Verds
7

Vertical

8

9

1. Població on Minyons va descarregar el seu pirmer pd8fm

10

2. Posició de Borinots al Concurs de Castells 2016
3. Primer nom que va adoptar l’actual Joves de Valls
5. Nom de l’actual cap de colla dels Marrecs de Salt
8. Ciutat on es celebren les Decennals de la Candela
10. Diada de la Festa Major de Mataró

DE QUINA COLLA ES ?
Relaciona els cap de colla amb la seva colla

GABI MOLERO
TONI BACH
IGNASI MATAS
PERE CAMPROVÍN
TONI RULL
ORIOL VILAJOSANA
SERGI FEIJOO
XAVIER BAILACH
FRANCESC RAMON
CUGAT COMAS

CASTELLERS DE LA VILA DE GRÀCIA
XIQUETS DE TARRAGONA
MINYONS DE TERRASSA
CAPGROSSOS DE MATARÓ
CASTELLERS DE SANTS
XICOTS DE VILAFRANCA
COLLA JOVES XIQUETS DE VALLS
CASTELLERS DE VILAFRANCA
XIQUETS DEL SERRALLO
XIQUETS DE REUS
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ELS ANIVERSARIS DEL MES
MARÇ 2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Enric Catà
Maria Cordovilla
Joan Vidal
Aniol Ruiz
David Giménez
Aleix Pardo

Cristina Gumbau
Mireia Borja
Aina Murillo

ABRIL 2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Pere Roig
Montserrat Martí

Bernat Sallés
Bàrbara Ferrer
David Maresma

1
2
3
4

Esther Charles
Emma Martin
David Ruiz

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Marc Ruiz
Natàlia Murillo
Enric Horta
Natàlia Ribé

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

MAIG 2017

Guillem Castillo

Francesc Estrems
Chelo Sequera

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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Arnau Follia
Eloi Cruset
Marc Kharbachi
Aina Picas
Marta Ribas
Lluís Camps
Roger Picas
Esteve Sebastià
Isabel Pérez
David Moral
Anna Robert
Xavier Soler
Benjamí Alvarado
Montse Serra
Gerard Teys
Maria Lluïsa Siñol
Sergi Lloret
Roger Lloret
Michelle Pardo
Celia Pardo

Alejandra Lopez
Ramon Picas
Joan Heras

