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A la fi,

ja la teniu a les vostres mans. Ha tardat un xic però al final
aconseguit treure el segon número de EL PATI. Com podeu
comprovar en aquest número hem fet un canvi de format i qualitat
molt important, gràcies a la inestimable col.laboractó dels
comerços i empreses que s'anuncien. Tot aquest treball, junt
amb el nou disseny de la revista, són feines que han retardat molt
el sorgiment d'aquest segon número, però les feines ja estan
fetes i de ben segurs els propers PATIS podran arribar amb més
hem
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Opinions
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Aquest segon

mans.

número del PATI

va

dedicat

a en

BERNAT

SALA, el nostre estimat cap de pinyes que ja torna a ser entre
nosaltres, i de ben segur, aviat el veurem a segons del quatre de

7

set. Des del consell de redacció t'animem

Pit i collons

12

teva bona

14

tipus de col.laboració en

recuperació,

Recordeu que tots els

Les altres colles

esteu interessats a oferir

qui

la redacció del PATI

qualsevol
podeu passar-vos

contacte amb nosaltres.

Calseguir donant suport a la nostra
colla, tot celebrant el primer quatre de set d'aquesta temporada,

en

Els secrets de la colla

i et donem tot

perquè continuis la
el suport de la colla.

16

dóna pas a la Festa de Blancs i Blaus, que obrirà la
temporada forta de castells fins a la Diada. ENDAVANT XICS.
que

ens
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UN XIC

DE

CASTELLS

En aquest apartat fem recordatori dels castells i
actuacions realitzades per la colla. Recordem que
a la última revista vam arribar fins la sortida de

Camprodon de I'll de setembre. D'aquesta data
fins final de temporada hem fet nou actuacions
més, fins un total de vint-i-sis, cinc més que l'any
passat. Aquestes han estat les darreres de la
temporada de 1992, una de les més importants que
segurament es viuran en aquest segle quant a
castells.

26/9/92. Festa Major de Vallromanes. Obrim
pilar de quatre que donava pas a la cervavila,
la qual sortosament la vam fer al bar. La resta de
l'actuació es resumeix en una torre de cinc neta, un
intent de quatre de sis net i un pilar de quatre. No
es varen fer més castells a causa del temps i a la
desorganització dels membres de la comparsa. El

amb el

millor, les gralles. La colla de Barcelona
un

resultat excel.lent i

un

va

donar

molt bon record.

27/9/92. Sants Metges. Sant de Barri del
Igual que l'any passat i gràcies a

Carrer Corró.

l'ajut de la gent del barri aconseguim fer
nou.

Descarreguem

un

molt emocionant

un

castell

quatre de

sis net amb canvi d'aixecador, carreguem la torre i
dos pilars de quatre. Començàvem a veure amb

optimisme el

concurs.

Cal portar castells

Carrer Corró

l'any que

ve.

nous

al

4/10/92. XIVè CONCURS DE CASTELLS DE
Actuació maratoniana. El més
TARRAGONA.

positiu: el tres, el cinc, el quatre amb agulla i la torre
carregada i el pilar. El més negatiu: el quatre de set
cau a dos dècimes de carregar-lo, en Raul se'ns
lesiona i no podrà pujar per la diada. Tres autocars
de Xics plens, castells de nous, quasi totes les
colles. Segurament això farà canviar l'opinió de
molts respecte al concurs.
10/1 0/92. Vigília de la diada de la colla. PI.
Porxada. Juntarnent amb Cornellà i Castelldefels
no aconseguim el quatre de set, encara que no es
fa mal ningú per l'endemà. En definitiva el tres i el
quatre amb agulla, a part del pilar.
11/10/92. Diada de la colla. Bateig dels
Xics. PI. Porxada. Minyons ens planta la clàssica
actuació de castells de vuit al Porxo. Barcelona el
tres, el quatre amb agulla i el quatre de set. Nosaltres

descarreguem la

torre i el

primer quatre de

set del

nostre historial al segon intent. Diada històrica pels
Xics. S'havien assolit moltes il.lusions en un dia.

18/10/92.

Trobada

de

Montcada i Reixac. Dos
amb

colla

colles

del

Vallès.

pilars, el tres, el quatre
carregada saben a poc a la

agulla i la torre
després de la diada.

Primer 4 de 7

descarregat

a

la Porxada. 11 d'octubre de 1992

31/10/92. Fires de Girona. Gran esmorçar de
botifarra i no molt bon temps a les comarques del
nord. Després de fer la cercavila acompanyats per
molts gegants descarreguem el quatre amb gent
nova, carreguem la torre, fem un total de quatre

pilars de quatre, dos simultanis i
intent del tres de sis net que
la canalla.

es

un

mogut, i fem un
reforçar

desmonta al

7/11/92. Vigília diada Castellers de
Terrassa. Fem cercavila i entrem el pilar caminant
i castells a plaça. AI final seguim la nostra línia
habitual: quatre pilars de quatre, el cinc de sis, dos
intents del quatre de set i el quatre de sis amb

agulla

només carregat.

13/12/92. Santa Llúcia a l'Arboç. La falta de
baixos ens fa partir a tots. El pilar, el quatre, el tres
i la torre carregada van ser poca cosa per nosaltes,
davant els castells folrats dels verds i els no tant

llunyans castells de

set dels de Vila-seca.
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pilar

ELS PILARS
El paper dels pilars dins els castells actuals gairebé
s'ha limitat als pilars d'entrada a plaça, els
d'homenatge i també els de tancament d'actuació.

aquesta magnífica temporada només hem
pogut gaudir de dos intents de pilar de sis, el de la
Colla Vella dels Xiquets de Valls a l'Alcover i els de
Així,

en

la Colla Joves
maluradament

a

Santa

Úrsula,

encara

que
reixiren. Per tant, veiem que, ara
del pilar de sis a de set, ja tan llunyà,

no

per ara, la cursa
sembla només destinada

de set amb folre. Hi ha testimonis de

l'època

que així ho recullen; es caminà el pilar amb folre
inclòs fins a 14 passes. De fet, el pilar de set amb
folre

era un

habitual

en

les

places

castelleres de

l'època.
Però

prodigi quant

a

pilars

-

i evidentment

un

dels

més grans del món castellers fou el pilar de vuit
amb folre i manilles, que s'aconseguí en comptades
-

ocasions.
anys que

És aquest un castell que ja fa
les nostres places.

més de cent

manca a

puntuals durant

Evidentment, durant la posterior època de crisi
castellera, l'alçada dels pilars disminuí.

sempre ha estat així: en les
èpoques de plenitud castellera en le segle passat
sovintejaren els pilars de sis. Es diu que diverses

ressorgirdels castells, la cursa pel pilar de sis
competivitat entre les colles, juntament
amb els tres i quatre de vuit. La rivalitat entre la Colla
Vella Vallenca i els Nens del Vendrell trobà en aquest
pilar motiu de contínua confrontació: diversos intents
molt discutits tan per una colla com per l'altre portren
la rivalitat més enllà de la plaça. El més discutit fou,
però, el que es considera com a primer pilar de sis
carregat d'aquest segle, a càrrec dels Nens del
Vendrell, a causa d'un seguit d'irregularitats. Els
vallencs mai no acceptaren la validesa d'aquell
pilar. Tanmateix, els mateixos Nens en carregaren

la

a

moments

temporada.
Històricament

no

vegades havien aconseguit fer caminar el pilar de
sis per entrar a plaça. Imagineu-vos l'efecte de
veure caminar aquest espadat. Però la història dels
pilars moguts no s'acaba aquí: tal era la gosadia
d'aquells castellers que fins i tot feren caminar el

En el

marcà la

altre que no deixà dubte de la seva validesa. Fou
la mateixa colla, la primera que assolí descarregar
lo poc temps després. Després d'aquest èxit, assolit
un

més tard per la Colla Vella, els Nens carregaren el
pilar de set amb folre, posant-se novament davant
del món casteller. Els Nens

sovintejaren durant

algun temps aquest pilar, i fins i tot la Colla Vella
l'assolí, no aconseguint descarregar-lo, cosa que si
va ser feta pels Nens del Vendrell.
A

partir d'aquelles dates els pilars de sis han deixat
ser molt vistos a les nostres places. Algunes
colles més han aconseguit aquest pilar: els Castellers
de Vilafranca, èls Minyons de Terrassa, la Colla Jove
de Tarragona, els Castellers de Barcelona, els Nois
de la Torre i els Xicots de Vilafranca. Ho han fet, però,
en comptades ocasions.
de

Així, és

una

llàstima que no

es

pugui gaudir més

sovint

d'aquests pilars, però potser és le preu que
presenciar castells com
requereixen molta gent i
un tipus d'assaig que potser no és el més adequat,
per qüestions de temps, de gent i interessos de
cada colla, per a poder mantenir el nivell quant a
pilars es refereix.
s'ha de pagar per a poder
el tres i quatrede nou, que

Jordi Cirac

o

N

p

N

o

s

Escric aquestes paraules després d'haver reflexionat sobre
el

funcionament,

de

el present i sobretot el futur de la colla Xics

granollers.

Actuacions

la de

com

l'Arboç i Montcada,

dues qualsevols, m'han fet
deficiències.

veure

per posar-ne
que la colla té moltes

En molts moments (fins i tot a plaça) sembla que no siguem
unacollacastellerasinó un grup d'amics. Entreaquestes dos
termes el

problema,

és l'ordre. El

problema és que

grup d'amics que fa castells que
castellera on tots som molt amics.
un

no

pas

som
una

més

colla

D'aquest punt se'n deriven altrescom I'ambientde l'assaig,
sembla que ens trobem en un pub a una disco on es va
a lligar, a xerrar, a explicar-se els problemes, etc. A un assaig
no m'agradaria que tothom estigués tota l'estona callada i
que no hi hagués comunicació, però aquestes xerradetes
on

s'haurien d'aturar

(important

no)

a

.

en

A

el moment de començar una prova
es va fer castells i a aprendre.

l'assaig

Jo crec que la manera com es va formar la colla ens està
marcant. Erem una colla que vam sortir marcats per una festa

major, i aquest caràcter espontani encara no ens fa agafar
a segons qui,els castells a Granollers seriosament.
Un altre problema, i per a mi un dels més importants (i al
mateix temps un dels problemes més dlficils de solucionar)
,

és que hi ha

un grup molt reduït dins la colla que tenen els
castells ben endins.Això es representa després en
l'assistència i en la passivitat de molta gent a l'assaig.

D'aquest mateix punt també cal dir que, després de què
gent ens hagi comentat que és molt important l'aspecte
pinya, encara no hi ha una consciència clara de què és tan
important una bona crossa a un bon primeres, un lateral com
la

un

bon terç, quart

a

anxeneta.

També critico (amb bones intencions ), la planificació (o

part d'ella) dels assatjos. Jo crec que el tema gent novas'està
començant a potenciar més que abans, però jo crec que s'hi
hauria de potenciar més temps; perquè sinó és quan ens
trobem a plaça que falta aquest a aquell i ja no podem fer un
castell.

descarregat. Foto: Tomàs Cirac

Cap de Colla: En Joan trobo que fa una feina molt important però
seves mane aces tècniques no la realitza del tot bé. S'ha
de reconèixerque ho dóna tot, s'hi esforça i posa tot de laseva part.
Però, però
que per les

...

Una altra cosa cosa que he notat és que els assatjos són
lents, està bé que entre prova i prova es descansi (tlsicament
i psicològicament) però potser s'hauria d'aprofitar més les
hores.

Aquest escrit
solució

a

té

tots els

com a

única funció fer pensar

a

la colla de la

problemes existents.
Anònim.

S'ha

Parlant del grup de tècnica hi ha vàries
El cap de tronc jo el trobo bastant sol

Pinya:
per la

Primer castell de 8

Jo

crec

manca

que és

un

dels més

d'assistència de la

comprovar dels caps de pinya
saviesa castellera bastant reduït i

coses:

en

la feina que fa.

fluixos,
gent.Pel

també marcat

que he pogut
és que tenen un nivell de
es

troben saturats quan els

preguntes quelcom complicat.
Canalla: Liderat per en Joan, ara sembla que hi hagin
passat més persones i que comenci a funcionar millor. Jo
crec que la feina feta per en Joan aquí és molt important ja
que tot i la importància evident de la canalla en un castell és
més important saber-los controlar com fan ara en Domingo i
la Dolors.

publicat aquest article, tot i ho esta firmat, per que creiem
que pot reflectir l'opinió d'algun sector de la colla. Si us plau
agraïrem que a partir d'ara firméssiu les vostres col.laboracions,
sinó no us la publicarem.

Quina festa aquell dia

la Porxada, després de fer el quatre de
havíem
fet el castell que tant de temps
present,
portàvem intentant. Tots junts sentíem dins nostre com una llum

set, l'alegria

a

era

d'esperança s'encenia

per

poder fer coses

demostrar a nosaltres mateixos que podem
canya i trempera castellera.
Però aquest dia ha passat, i

com

si fos

un

més grans, ens vàrem
colla amb molta

ser una

somni, la llum s'apagat

7

o

p

N

I

o

N
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mida que impotent comproves que la gent no està dispossada
fer delsXics de Granollers una colla de castells de set, aquesta
colla que un dia semblava menjar-se el món, el món se I' està
a

a

menjant a ella.
És molt trist veure com la gent que era a la Porxada ajudant a
la colla, i que va participar del sopar, mai més l'hem tornat a veure
al costat nostre, és molt trist

veure

que les ganes de fer castells

actuacions, demostrant un nivell
l'hora de fer castells ( quatre de set de

s'han anat esvaïnt en les últimes
mediocre i
Terrassa

un

poc nervi

a

).

Suposo que els de la tècnica no en sabem massa, potser
hauríem de dedicar-nos a vendre pipes, l'únic que sé és que
intentem fer-ho ho el millor possible. Ens fem el castell nostre, per
per treballar-lo, com tota la colla va fer a la Porxada. Però
malament si només els de la técnica ens fem el castell nostre, el

patir-lo,

ja hem vist quin era a les actuacions, la gent no se'ls fa
els va patir, i per tant els va treballar només per inèrcia,
a perquè mira
Ha arribat un punt que si la gent de la colla no agafa més
consciènciadevenir als assatjos, de callar, d'escoltar, d'aprendre
a fer castells, de patir, de conscienciar-se de què no som una
colla de castells de sis, sinó que hem de ser una colla de castells
de set, els quals requereixen molt més nervi i moltes més ganes
resultat

seus, no

...

de fer castells.

Els

qui no estiguin disposats
n'abstengui.

se

a

patir

i

a

fotre canya, millor que

Potser sí que fer castells de set és una fantasia, a potser sí que
un somni molt maco del qual hem despertat, jo sincerament

és

que no, crec que el quatre de set es pot tornar a fer, peró
hem de ser més, més gent que es faci els castells seus, que no

crec

vingui d'excursió alacolla, sinóquevingui aferels millors castells
de la colla, fagi fred, calor, tingui son a no, igualment que venir
als assatjos, perquè els assatjos són el reflex de les actuacions.
Per això cal un compromís per parts de tots, perquè les coses no
es fan a mitges, si les començes t'hi fots a totes i els castells
requereixen assatjos, necessiten gent que s'hi foti a totes; és un
compromís difícil i dur, però necessari.
Entre tots farem de la colla de Granollers

una

colla de castells

de set. Seria collunut.
Bernat Sala i

Sagalés.

LATEMPORADAPERUNFORAT

La temporada la

vam

començar amb

una

meravellosa torre

descarregada, la primera de la nostra història. En
aquelles dates crec que la colla no li va saber donar la
importància que es mereixia, potser perquè la tècnica no va
de sis

saber comunicar-ho prou bé.

Després

de la

castells de sis,

a

torre vam passar una temporada fent
millor dit fent el tres de sis i alguna torre de tant

primera

estigués adormida, que no hi
haguessin ganes de superació, que ja estàvem bé amb el que
teníem. Però de bé res. Portàvem un any i mig fent castells i
encara no havíem fet ni el quatre de sis amb agulla, ni el tres
per sota, ni el cinc de sis, i això sense parlar dels castells de
en

tant. Semblava que la colla

set.

Primer 5 de 8 descarregat. Tarragona. Foto: Podall-Comas
Per la Festa Major la cosa es va animar una mica i vam
aconseguir descarregar el quatre de sis amb agulla, amb certa

facilitat, i dos intents de cinc de sis que

ens van

assegurar que

pròxima el faríem. La Festa Major ens va donar certa moral
per anar amb dignitat al concurs i afrontar la diada.
Després de la Festa Major i fins la diada la cosa estava prou
a

la

clara, s'havia de fer el quatre de set, i per començar

un

quatre

Metges. Un cop més la colla no va saber
donar-li la importància corresponent.
Els assatjos continuaven sense pena ni glòria, recordem per
exemple el divendres abans del concurs, la tècnica volia
provar, evidentment, la pinya del quatre de set, però es va
haver de fotre i ni tan sols es van poder fer proves del quatre
de sis net per Sants

de sis net.
OH MIRACLE!!! tres autocars plens.
joia i alegria, però hi havia unapregunta clara,
on era tota aquesta gent els dies d'assaig? Amics meus, fer
castells requereix entre altres coses un pel de sacrifici per
l'esforç que realitzem i les hores que dediquem a que s'hi

El dia del

Tothom

ple

concurs

de

haurien de dedicar.
Però bé, continuem,

un

cop

a

la

plaça de Braus,

torre de sis

CARREGADA!!! Què passa, la pinya, el tronc, la canalla, a
potser una mica de cada? Seguim amb el concurs, OH

MIRACLE!!! ja

en

portem dos

en un

dia, fem la primera prova

o

del quatre de set de la història dels Xics de Granollers, sense
no haver assajat mai la pinya. El castell ja sabem com va anar,
va estar a

punt de carregar-se. Imagineu-vos si durant les dues
estic parlant de quatre assatjos amb unes

últimes setmanes

vuit hores

-

repartides

en

dues setamnes

-

hi

hagués hagut

la

gent dels tres autocars.
Per la diada de la colla
és costum

vam

tenir

força gent

a

la

plaça, però

la colla l'assaig NO!!! I per tercer cop OH
MIRACLE!!! Un altre cop el quatre de set sense haver assajat
la pinya, i a sobre a la quarta vegada que el provàvem
com

a

(Tarragona, vigília de la diada i dos el diumenge) el vàrem
descarregar. Potser tenim un àngel de la guarda.
Un cop descarregat el quatre de set ens quedaven dues
actuacions imporatnts. La primera a Montcada, trobada de
colles del Vallès, on vam poder contemplar un intent de quatre
de nou amb folre dels Minyons. Vam veure caure castells de
totes les colles però no vam poder veure cap trist intent del
quatre de set dels Xics. El motiu ben clar, faltavagent important,
laterals, primeres mans i algun que altre mà i mà. Però com pot
ser si fa una setmana el vam descarregar?
Només cal anar a un parell d'assatios per saber què passa.

o

N

p

Amb grans nervis

s

N

posició, aquesta era la tercera
quatredesettan
esperat haviade fer
podiacaure.
vegada,
se. Però no va ser així, i per tercera vegada en els nostres dos
anys d'història, el quatre de set no es va coronar.
Desolats, s'inicià lasegona ronda i els Castellers de Barcelona
descarregaven, ells sí, el quatre de set. Els Minyons de Terrassa
ens vam en

El

no

anaven
seu

amb els castells de vuit i amb el tres de vuit

estil. Nosaltres

vam

intentar la torre de

marcaren

el

sis, que després de

molt

patir i aguantar, vam aconseguir descarregar-la.
era la definitiva, en aquesta es va descarregar el
quatre de set amb agulla pels de Barcelona i una fantàstica torre
de set de Terrassa. Molts aplaudiments van rebre les dues
La tercera

actuacions. Però

on es

descarregar

primer

per

sentí més eufòria

va ser quan es va
cop el quatre de set dels Xics de

Granollers.
Un quatre de set que obre
a millors castells.

una gran

porta cap a les grans colles

i cap

Unxic

Estel Armengol

i Ginestí

No hi ha ni la meitat de gent necessària per fer castells de set,
i

a

sobre molta gent no està allà les dues hores que dura
Si volem arribar algun dia a fer castells de set, vuit i el

l'assaig.

que faci

falta,

em

sembla que

ens

hem de

plantejar

moltes

coses.

La sortida de Girona la recordarem tots per l'esmorzar, i
potser algú la recordarà per aquell intent de tres de sis net, on
vam

col.locar aixecador, a per aquell quatre de sis amb gent
Crec que els dos castells tenen molta importància per a

nova.

la colla. Per

una

banda intentem superar-nos i per una altra
incorporar gent nova als troncs.

banda estem intentant

Per acabar, el resum de Terrassa. Com a mínim i després de
l'experiència de Montcada, vam intentar el quatre de set i a
més per dos cops, que es descarregués a no ja és una altra
història. Però cal remarcar que novament es produís el
MIRACLE!!! No havíem assajat la pinya. Tornàvem a estar
igual, i la cosa va anar com va anar.
JOP. Jordi Oliveras i Pujades

ELS CASTELLS DE SET I DE VUIT

Eren les cinc de la tarda i de mica en mica, la Porxada s'omplia
de gent, faixes i camises. Aquest cop, els tres colors eren

vermell, lila i el granatós dels Xics. Tots posant-se les faixes
negres sobre els pantalons blancs, i ben entrada les sis, les
primeres gralles sonaren a tota la plaça. Les dues colles que ens
apadrinaven, Minyons de Terrasssai els Castellers de Barcelona
havien de començar la

primera ronda.
Aquesta
pels vermells barcelonins que
un
de
set
tres
impecable. Després, un fet
descarregaren
importantíssim: els Minyons de Terrassa es disposaven aintentar
el primer castell de vuit a la plaça de la Porxada. Evidentment el
descarregaren.
va

ser

iniciada

4 de 6 del

carrer

Ricomà. Foto: Tomàs Cirac
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L'AVALUACIÓ

N

o

N

p

o

s

parlen dels castells descarregats a plaça. Les dues coses
s'on importants i laseva evolució ha d'anar paral.lela: qualitat
als assatjos i alçada dels castells.
Cal treballar fort i ferm, tots els Xics, els que vénen a
l'assaig, com els de la tècnica o els de lajunta o qualsevol que
s'hi vulgui afegir a tasques de coordinació. Tant els que fan
de crossa, com els dosos, els grans o els petits. Els que es
preocupen de què es faci el que s'ha de fer. Tant els que
pugen com els que no. És l'empenta i la voluntat de la gent
el que realment fa que es pugi, es coroni i es descarregui un
castell. Encara que siguin moltes les dificultats, la colla ha de

DE L'EX·CAP DE COLLA

La trajectòria de la colla aillarg dels dos anys d'existència
oficial no deixa cap dubte respecte la seva evolució positiva.
El punt culminant va ser la coronació del quatre de set a la
Diada. No obstant, aquest va

ser

polèmics intents de Terrassa,
impossibilitat de tornar-los a fer

ampliament
i

més

en

contrastat

pels

més, per la
altres actuacions, cosa

a

a

més greu que aquesta última. Altibaixos que han mermat
l'opinió de la gent i que reafirmen els corrents derrotistes que
hi ha des de la

seva

aparició. Diuen

que les

comparacions

odioses, però penso que són, al mateix temps, inevitables.
Els resultats de Cornellà i la ràpida evolució de Montcada han

són

influït

tirar endavant.

la visió de la nostra

Ex.cap de colla

de reconèixer. A més cal anotar el canvi
amb el
nova

dinàmica.

ha fet perdre el punt bàsic de cap on volem
qui comptem. Penso que la temporada 93 ha de
dirigir-se cap als castells de set. L'ampliació de lapinya i del
grup de petits són essencials per a portar aquesta idea
endavant. Hi ha qüestions pendents, com la torre de sis que
no s'acaba de descarregar i castells encara no vistos a plaça
Tot això

anar

com

t

Joan Contreras

pròpia colla encaraque ens costi
hagut a la tècnica
conseqüent període de transició i l'acomodació a la

en

t

ens

i amb

ENTRE TOTS HO FAREM

Sovint

els tres de sis aixecat per sota.

coses molt importants que a la gent, pel fet
de veure-les normals, no se li donen importància: 1) Per
primera vegada en dos anys es veuen als Xics de Granollers
assaigs com déu mana. La gent comença a respectar i a

Però hi ha dues

pertànyer a una colla". És una condició
la qual són impensables els castells de set.

entendre el fet de
essencial

sense

TOT

la memòria el

primer castell de sis que vaig
fer, un 4 de 6 que vam descarregar a Castelldefels. Me'n
recordo amb la inmensa alegria que sentia per dins i com
n'estava d'orgullós, d'aquella fita personal. Un temps després,
però, vaig pensar més fredament el que havia fet. Vaig veure
que havia fet el4 de 6 damunt d'un baix, que tenia una agulla
i que treballava de valent, unes primeres mans que
m'aguantaven, per no parlar de tots el xics que s'afegien per

..

em ve a

I tots sabem el que costa guardar l'ordre a l'assaig. I 2) El
número de gent a l'assaig segueix el seu ritme de creixement

evitar- la deformació i donar consistència

lent i constant. Hem

havia fet

També

augmentat mínimament l'edat mitja de la
colla, i hi ha d'entrar més gent entre 30 i 40 anys.

em

pinya

pensar tot això

Sense

em

vaig adonar que la feina realment important

l'havia feta jo, sinó tota la colla. El mèrit d'aquel14 de 6 era
més seu que no pas meu i pertant volia que compartissim la
no

característiques

fita assolida amb mi.

es

posen

en

CENTRE DE

un

segon

pla

quan

es
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l'estructura.

a

aquestes dues característiques bàsiques no es
possible mantenir una colla castellera per molt temps. I són
que

a

la memòria tota la gent que als assaigs
mentres jo provava aquest castell. Després de

tornà

CI Riera,

51

08420 CANOVELLES
Tel. 8494027

1

[o
Aquest sentiment, però,
a la nostra colla,

present

orgullosa del

crec
on

que no està massa
sembla que la gent

que fa és només la que puja als castells,
gent que fa el castell-evidentment

mentre la resta de la

amb

excepcions- sembla

que facin

pinya

per

als que pugen. Aquest sentiment es reflexa
assistència a assaigs i actuacions.

t
t

un

favor

en

poca

Crec que si realment volem ser una colla castellera
cal que tots, independentment del lloc que ha fet el
castell, n'estigui orgullós i sigui conscient de la gran

importància del seu
crossa o

tapant

un

paper, tant si està

forat.

Ningú

no

és

terços, fent de
imprescindible,
a

tothom és necessari. Quan la colla assimili aquesta
frase començarem a créixer com a colla, i aleshores
fer castells més grossos. Si continuem
seguirem sent una colla de sis que

començarem
com

ara,

a

farà algun de set, però ja està. I
tothom està disposat a seguir així indefinidament.

escadusserament
no

en

Fa poc que hem fet el4 de 7, amb
persones

pujant. D'aquí

altre, amb

unes

determinades

temps, potser

altres

continuarem dient ara

el 4 de 7. Com el

un

unes

en

farem

un

però el

que
persones,
i després és que els xics han fet

primer

dia. Les persones canvien,

l'únic que sempre resta és el castell.
Jordi Cirac

N

p

o

PER

NOTES

AVALUAR

ELS

NOSTRES

Tot just

a

l'escoltar les

gralles

en

els

pilars de

comiat el

nostre cervell comença a rumiar. Ens posem per darrer

la nostre

a

i aquí

comencen

Pel desenvolupament d'una colla és molt important que els seus
a fer una anàlisi objectiva de les actuacions, perquè
indirectament també s'està fent una anàlisi de l'estat de la colla, la qual
membres arribin
cosa

implica de forma participativa

als membres

PERE

1

Moianès, 1

-

en

el

seu

A grans trets, i simplificant molt, podem arribar a classificar les nostres
actuacions en tres tipus, en quant a resultats obtinguts: molt bones,
normals i dolentes. Però dintre dels tres

tipus, cal saber distingir aquelles
nivell, en aquelles que hem
fet més del que ens esperàvem i aquelles en les quals hem anat per sota
del que som, pel que sigui. Això ho farem mirant la feina que es
desenvolupaal'assaig. Unaactuació molt bona, en laqual hemanat "de
conya ens had'animar, però compte, aquesta actuació s'ha de repetir,
i només ho farem donant-li canya a l'assaig més seriosament.
actuacions

en

les quals hem estat al

nostre

..

,

Generalment una actuació és fidel reflexe de la feina feta a l'assaig. En
els castells a plaça hi poden sorgir sorpreses, pots tenir bona a mala sort,
però no hi ha miracles. Cal doncs fer aquesta anàlisi de les actuacions.
Però és convenient incentivar que aquesta anàlisi sigui més continu al

llarg de la temporada, cal que la gent sorti de I' assaig i fagi la seva anàlisi.
ens portarà a comprendre millor el perquè de moltes coses que
passen a plaça. La colla i el seu nivell tècnic és quelcom dinàmic que
hem d'anar seguint per tal de modificar i fer créixer correctament. Si
aconseguim això, hem aconseguit un grau més d'implicació de la colla
amb si mateixa, una millor coneixença del què som i del què volem. Ja
n'hi ha prou de sentir parlar els de la tècnica.
Jordi Contreras, Cap de Colla

GUÀRDIA,

Tel. 846 41 65

Cansaladeria

RICART
Mercat de Sant

d'aquesta

tarannà.

CONSTRUCCIONS D'OBRES

I

s

pinya per finalitzar una actuació més. Ens treiem la faixa
les primeres impressions, els primers comentaris,
cares llargues o abraçades i esclats de joia. Per tal d'avaluar una
actuació no hem de fer cas de les nostres primeres impressions. No ens
podem quedar amb uns pensaments sorgits encara a plaça, dominats
per cor i no pel cap, es ben clar que en aquests moments, després de
feta la feina, no en som d'objectius per fer una valoració seriosa del que
hem fet a plaça. Amb el temps que passa després de l'actuació fins al
primer assaig es poden veure les coses molt diferents si analitzem amb
tranquilitat l'actuació. És quan comencem a rumiar amb el cap.
cop

Això

CASTELLS

N

Carles, parada 24-25-26

-

S.L.

08400 GRANOLLERS

p

COllONS

T

per al mateix.
Recordem el moment del canvi:

cert nervlosísrre. Els

els

objectius

responsable d'aquesta
nova secció, voldria dir que aquesta
bajanada que esteu llegint és un

castell tan

intent de fer recordar, amb un to
irònic la vida i miracles de la colla
desde la festa majar fins al final de

bien ah!. Bien, vamos diosas, ahf
aguantando if aixecadora, venga
rapidito. 14 preparate calienta un

dit d'una altre manera, aconseguir
el màxim de punts. i rentar una mica

No està fet amb l'ànim

poco que vas a entrar dentro di muy
poco. Vale muy bien il castillo istá
o
clavado, bien. Ehhhhhhh! il numero

l'antiga

de ferir a ningú, però si algú no està
content pel que ha sortit, m'ho pot
fer saber i així la gràcia s'acabarà.
Intentarem que tothom i surti fins i tot

qui mi haces, venga
abajo. l/ 14 preparate

braus, lloc on es realitzaria la batalla

Com

a

temporada.

important

-Vale, bien, bien, aguantándola

10

sube. No?,

tenia tothom marcats. rebre el
nombre menor de gols possibles. o

la

de Granollers superant
colla castellera de la nostra

cara

ciutat.
Ens

aproximàvem

dels matxs més

i

alguna de grossa per sortir en
aquestes pàgines. Aixl doncs no us

que
saltar al campo. Cambio, cambio,
aixecadora abajo, venga 14

preparate. Venga arriba, bien, bien,

els

dono més la tabarra, i comencem a
llegir aquest nova secció.

benga qui ya ista cargido, bien.
D'altra banda també s'hauria de

espectadors

jo mateix, i per tant n'hauré de fer

vas a

el

ACTUACiÓ A CAMPRODON
11/9/92
A

Camprodon

no van

deixar

acabar la nostra actuació perquè el
trànsit de la «Diagonal» de plaça
començava a ser força lent, i això va
fer els conductors s'impacientessin
i fessin sonar les bacines dels seus

presentar públicament
fitxatge de la colla, per si no el
coneixeu és l'Albert, un jovenet que
promet molt dins el món casteller.
Sinó recordem el quatre de sis net
del carrer Corró. El prezident, Jordi
L1uls Nuñtreras, el va presentar aixl
en els mitjans de comunicació:
nou

-Bèèèè.

Essssperem que aquest
pravvvvinemt de la canttera,
ehhhh, ens ajudi a crèixxer amunt i
amuntperarribar a lesss nostressss

uns

a

la

plaça

importants de

la nostra curta història. El salt
sorra

de la

sorra

a

la

plaça fou espectacular,
incondicionals

nostres

pares-

de

petit nombre de
fer costat des de la

-un

ens van

graderies, fent

i des de les

voleiar els nostres colors, que no es
veieren des de la plaça a causa de
la immensitat del terreny i del gran
nombre de seguidors del nostres
enemics.
La nostra actuació
la torre de sis, que
descarregar. En la

començà amb
poder
següent ronda

no es va

llençar la casa per la finestra i
intentarem el castell més esperat.
Hi haviaun intens nerviosisrre abans

cert
automòvils provocant un
nerviosisme al pobre guàrdia urbà
ubicat a lazona que, un cop acabat

noi

vam

el pilar de quatre, ens va dir:
-Venja, to er mundo fuera d'akf,
que el tràfiko està ja que

fitessss mèsssss importants, camel
s un jove amb futur
quatre de set
i
endavant
esssperem que de
per

de fer la pinya. El castell pujava de
i quan només
mica en mica,
en
Raul
fes el pas,
faltava que

momet lessss lesions no ens el facin

patapum, el castell per

malbé. Podem conssssiderar-Io un
estranger perquè de moment el seu

moral també. Va haver-hi

jarde,eyyy.Muuu,
bonito,

pero
m'antendeii no?

pera que muuuu
cabao ey,
sa

....

valor és incalculable.

ACTUACiÓ AL
CORRÓ 27/9/92

CARRER

•

nostra colla

La

coriverünt

en un

nostre cap

Cruyffteras,

equip

s'està
de futbol. El

de colla, en Joan
el quatre de sis net

en

canvi convenient per
substituint
I'aixecadortitular.
l'equip,
amb el dorsal 10, per l'aixecador
suplent, dorsal 14, perquè

va

fer

un

considerava que l'aixecador titular
no estava al 100% de les seves
condicions per carregar aquest

12
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ACTUACiÓ

AL XIVè

(TARRAGONA) 4/10/92
Després de fer una magnifica
•

carrer

Corró

ens

terra i la
una

clarísssima infracció per part de les
altres colles, que entre totes es van
posar d'acord per fer-nos pinya
aquest castell i van fer que

CONCURS DE CASTELLS

actuació al

...

ho

jugàvem tot en una visita a les terres
tarragonines. El partit va ser dur, i el
temps no acompanyava a una
jornada castellera. Els nervls eren
presents en tot l'equip. Als vestidors,
millor dit, a la plaça. es respirava

en
es

i finalment caigués.
Llavors decidida fer-lo a la pròxima

remogués
actuació

a casa.

Moixos vam rebre el nostre petit
trofeu per ficar-lo a les vitrines del
club, i mentre sortíem de la plaça
van

«9

trobar-nos el paper que posava
quatre de set», i vam fer la

promesa

de cremar-lo quan

aconseguíssim aquest castell.
Cansats de tan sol i

una

mica

COllONS

PIT

desanimats vam tornar a l'autocar

que ens portaria a una celebració a
la Vianda i una fotografia pel record.

Aquella

nit

vam

dormir amb

un

somriure als llavis i els castells al

castellera evidentment, perquè la
gent estava a a la Expo i a

d'això I'emociò

l'apartament de la platja
muntanya.

president de l'entitat

La notícia estava

Barcelona.

cap.

en

el

a

de la

«topo» de

Aquest topo, a persona

BATEIG DE lA COllA
PRIMER DIA

estava

10/10/92

Per fi havia arribat. Des d'un bon

principi tothom somiava aquest
derbi. Era l'hora de celebrar el nostre
com a colla. L'actuació

naixement
va anar

bé fins el moment de fer el

primer quatre de set, que ens va
caure molt aviat. En aquesta ocasió,
a l'estar poc acostumats a pinyes
tan nodrides la gent de dosos,
l'aixecador i I'anxeneta i també la

gent de terços van tenir la temptació
de caure damunt aquest llit humà, i
aquesta va ser la cuasa de la
caiguda del castell.

seguit va venir el moment
d'omplir la panxa amb un pica pica.
Però abans de poder tastar el menjar
vam haver d'esperar un mica, ja
que el cap de colla Joan Cruyfteras
estava a l'hospital amb la clau de la
Tot

Casa de Cu Itura Sant Francesc i per
tant se'l va anar a buscar i portar la
clau. Els comentaris entre la gent
eren els següents:
-Pero ka pasao aki que no nos dan
la comia de una vez. Pepito saca la
curra

y las limas para abrir esta

puertade locujonee. Hayquevèèèè
lo que le hacen esperar a uno
mayormente, totar pa tomar te 4
ir
pa
patatikas
y
Castillodehacillos.(deien els de

Castelldefels).
BATEIG DE lA COllA
SEGON DIA 11/10/92
Estàvem davant del gran dia. La
plaça estava plena de gent,

era

per tot

aquest dia amb Barcelona.

arreu:

ja

colla com Déu mana! ! !! El

emocionat i

que infiltra informació, va ser present
el dia anterior amb Castelldefels i

•

som una

quasi
llàgrimes (i aquí no?,

amb l'emoció dintre

li

estava

queien les
pregunto)

em

ens va

dir:

-Bé això éssss collunutt no? Ja ho
has vist. L'hem carregat i desmuntat
amb

ujn

tresssssss i no resss

....

és

E videntment estem parlant del cap

molt emoccionant això no m'ho puc

de colla de Castelldefels.

creure

Els papes estaven amb nosaltres,

...

(i comença a plorar).

La colla

va

fer

una

pinya

i

va

és a dir, els Castellers de Barcelona
i els Minyons de Terrassa. Vam

celebrar amb gran eufòria
castell. El grup ultra va

sortir de

encendre les bengales i tot va ésser

quatre de set, la nostra
Esperàvem que

secreta.

arma

aquest cop sortís. Teníem I' amb ient,
perquè els nostres incondicionals
ocupaven els llocs més estratègics
per donar-nos moral. El grup ultra
estava situat al seu lloc, amb les

bengales per celebrar el gol, però
el gol no vingué i la pilota sortí
llepant el pal. La gent tenia però la
moral molt alta i deia que aquest
castell s'havia de carregar avui «per
collons» (paraules textuals d'en

Camil, Jordi Palau (Culli), de l'Òscar

imoltsd'altres). Percalmarelsànims
dels jugadors descarreguem un dos
de sis. Però arriba el moment
culminant de la diada. En la tercera
ronda intentem novament el

quatre
després de pactar el tema
de les primes amb la gent
de set,

interessada. El castell comença a
pujar i de cop i volta I'aixacador es

queda
de

a

la

mig

camí. De sobte

colla

necesitàvem

algú

va
un

pensar que
talismà i aquest

talismà tenia nom d'home,

no

és

en

Pere Gòmez, és ni més ni menys

JOSÉ

VÉLEZ,

que amb la seva
carta va donar ales a l'aixecador i
anxeneta per carregar i descarregar
...

el castell. La carta, la carta Vélez va
fer efecte. Calia jugar-se-la. Era el
tot a res. Vélez talismà.

Després

una

aquest
poder

festa, que continuàamb el pica

pica, amb una visita a la Vianda i per
fi

en

el sopar de la colla,

on un

cop

finalitzat, vam veure un pilar de
quatre fet pel cap de colla i, com no
realitzar la nostra promesa de

vam

Tarragona.

ACTUACiÓ
REIXAC

•

A MONTCADA I

18/10/92

En aquesta actuació no es va
poder repetir l'èxit de l'anterior, ja

que

vam

faltar

persones,

un

entre

cert nombre de

elles

l'autor

d'aquestes tonteries, i que van
impossibilitar que es fessin castells
de set (sona bé eh!!!!!), per la qual
la gent de Montcada es va
haver de conformar amb castells

cosa

de sis i de sis i

mig, segons em va
informar l'enviat especial Vicenç
Fora de Castell. Aixl doncs,
repartiment de punts en aquesta
visita i esperar les pròximes.

ALTRES

lES

COllES

Castellers de Montcada: Van

Aquest any passarà a la història
per tots els grans castells que hem
pogut veure a les grans diades

passar de tenir problemes amb el
tres i el quatre de sis a fer castells de

castelieres.Ni els més vells d'allà a
les terres castelleres no recordaven
haver vist tots aquests castells junts.

sis i

mig i intentar els de set, que no
han aconseguit de ben poc. Cal
remarcar l'èxit amb el pilar de cinc.

Amb tota la temporada s'han
7 quatres de nou amb
folre, 6 tresos de nou amb folre, i 5

Xiquets de Reus: Excel.lent
temporada on han descarregat 4
quatres de vuit, amb un intent de tres
de vuit,quedant una mica pendent la
torre de set ( una carregada i una

descarregat

cincs de vuit i s'ha carregat
de

un

quatre

nou.

Però també s'ha de tenir

descarregada).

en

només hi ha les colles

Ganxets de Reus: En la seva

que fan castells de nou i aquí en
tenim un petit recull perquè us feu
una idea. Xiquets de la Vila d'Alcover:
La seva millor actuació aquesta

primera temporada han asolit els

compte que

no

castells de set, fins i tot intentant en
el concurs una torre de set. La seva
consolidació ha estat molt ferma.

el dia 18 d'octubre

temporada
amb un 4/7,3/7,2/6,1/4.
va ser

Castellers de Barcelona: Aquesta
colla ha descarregat 2 4/8 i ha fet un
parell d'intents de torre de set.Potser
troba a faltar algun que altre castell
de vuit més.S'ha mantingut dins la
es

línia de castells de set i

Castellers de

mig.

Castelldefels:

Aquesta temporada han tingut mÈs
problemes dels normals per
mantenir-se en la gama de set, tot i
els seus intens remarcables de cinc
de set i quatre de set amb l'agulla
que van fer al concurs.

4 de 9 de la Colla Vella deis

Xiqueis

de Valls

Foto: Pod all-Comas

carregada a cinc de set
descarregat. On hem de firmar? Cal
felicitar-los per la magnífica
progressió que d'altra banda és ben
torre de sis

merescuda.
Vailets de Gelida: S'han mantingut
en

la

un

tant

línia de set, amb l'intent,
agosarat, de la torre de set al

seva

concurs.

-

Polígono Can

Castells

-

Tels. 840 16 48

Restaurant
UN
el Rec,

14

�:::1::
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:

RACÓ
11

-

•

846 60 95

-

on

han assolit el tres de vuit.

Jove

Xiquets

Tarragona
a

:

castell

mÈs important, tot i els rumors de
quatre de nou que hi havia a principis
de temporada. Durant la temporada
han fet 2 torres de vuit, tres de vuit (
2c i 1d) i quatre de vuit (4d i 3c).
Xiquets del Serrallo: S'han
mantingut en la línia de castells de
set i han provat castells de set i mig
amb poca fortuna (Torre de set i cinc
de set).

BAÑO

Fax 840 16 48

Al TEU ESTil
-

de

Mantenen la torre de vuit com

-

r¡)IYLg{'1JYL

Tel. 870 18 36

Tarragona:

han fet 2 quatres de
vuit i 5 torres de set; cal però dir que
no

Castellers de Cornellà: Esplèndida
temporada, en la qual han pasat de

FABRICANTES DE MOBILIARIO DE
CI Isaac Perol, 10

de

Xiquets
Temporada

GRANOLLERS

08420 CANOVELLES

ALTRES

lES

realitzats

am b una

COllES

elegància i tècnica

admirable.
Nois de la Torre: A part d'ensenyar
el cul al concurs, s'ha mantingut en
la línia de la clàssica actuació de
castells de set.

Colla Vella dels Xiquets de Valls:
Després de descarregar el tres de
vuit a Houston, van patir una
davallada. Però la Vella és molt Vella
i ja ho sabem tots: Quatre de nou,
Tres de

nou

i

Cinc

de vuit tot

descarregat, igualant la millor
actuació del segle.
Colla Joves dels Xiquets de Valls:
Gran triomfadora de la temporada
amb 4 Tres de Nou i 2 Quatres de
nou

i 3 Cinc de Vuit. Cal dir

cosa
3 de 9 de la

Colla Joves dels Xiquets

de Valls

Foto: Podall-Comas

més dels

alguna
guanyadors del
5 de 8 de la Colla Joves dels

concurs?
Nens del Vendrell: Pateixen

St. Pere I St. Pau: Han consolidat

greu crisis que

va

una

tocar fons al

el quatre de set i han aconseguit
descarregar, per fi, el tres de set, en

recuperant-se per Sta.
Teresa.Esperem que aquesta colla

la

torni

seva

segona

temporada

Castellers de Terrassa: Colla de

mig que

a

el lloc
ocupar
es mereix.

que

històricament

d'existència.
set i

concurs, tot

estan

en

la disjuntiva de

la torre de set i el carro gros. Aquesta
temporada no han asolit aquest
darrer castell,

descarregant,

això sí,

torre de set.

Castellers de Vilafranca:

temporada fins St. Felix,

Irregular

descarregar el Quatre de Nou. Varen
fallar novament en el concurs però
en la seva diada va tornar a a
per segon cop en la
història dos castells de nou,

Valls

Bordegassos de Vilanova:

Han

recuperat la torre de set, i esperem
que els serveixi de plataforma per a
tornar a fer el carro gros.
Jove

on varen

Xiquets de

Foto: Pod all-Comas

de

Vilanova:

Pobra
millors

temporada, cal esperar
castells per la temporada següent.
Xiquets de Vila-Seca: Bona
temporada en la qual van anar al
cap castell de set i
sortir amb el tres i el quatre; cal

concurs sense

descarregar

van

Minyons de Terrassa: A la tercera
va a la vençuda. Van aconseguir
descarregar el Quatre de Nou
aconpanyat d'un explèndit Cinc de

seva

dir que van provar el tres de set
aixecat per sota.

Vuit. Cal esmentar l'efectivitat dels

d'actuacions

castells de vuit (1 00%

realitzen castells de sis i

una

descarregats)

acompanyats de l'intent de Torre de
Nou amb folre i manilles.
Xicots

de Vilafranca:

Arial de

Colla

esporàdiques, on
mig i set.

Restaurant

Tarragona: Temporada

han fet 2 quatres de vuit i 5 torres
de set; cal però dir que no han assolit

on

el tres de vuit

Can Parau

Carretera Masnou-Granollers, km 10
Tel. 572 9030

-

08410 VILANOVA DEL

VALLÈS

ELS SECRETS

LA COLLA

DE

SECRETARIA: Marina Batlle

PARLEM DE PELES

La junta va presentar un pressupost a principi d'any a
l'ajuntament de 690.000 pessetes, per rebre finalment com

TRESORERIA: Alícia Farin i Jordi Cirac

subvenció un total de 150.000 pessetes, que només serví
per cobrir l'assegurança que es tramita des de la
Coordinadora de Castells. Totes les altres despeses de la
colla -transports, camisetes, secretaria, revista, publicitat,

CAP DE COLLA:Jordi Contreras

s'ha hagut de cobrir amb el
diada de la colla, grallers,
que cobràvem a cada actuació. Aquest fet ens ha fet anar

El canvi més

RELACIONS

a

QUÈ

-

...

quedat pendent

per aquest any.

Durant les

una

comisió

nois, pares i membres de la colla que
van

Cara

lA NOVA JUNTA

va

preparar

a

varen

finals del

de febrer s'està preparant

mes

calçotada. Aquesta
diumenge, fer quelcom al matí i després
restaurant a menjar-se els calçots.

junta

Si teniu pensada qualsevol activitat que

CAP DE PREMSA: Abel Simona

intervenir

en

poder atipar-se de valent.
activitat tractaria de

PRESIDENT: Jordi Oliveras

es

marxar
anar

una
un

cap el

pugui dur

a

terme amb la colla només us ho heu de proposar i com unicar
.

Papereria Tècnica

Llibres oferta i revistes

s�

de Nadal

activitat dedicada

l'acte

-

vacances

especialment a la canalla. Va ser un
acte en el qual després de passar unes quantes proves els
nois i noies de la colla van rebre uns obsequis. Després de
desembolicar els regals es va fer un pica pica on tots els
una

oscil.len entre 2.500, 5.000 i 10.000 pessetes.

Plaça dels Cabrits, 5
Tel.879 49 70

manera:

ACTIVITATS DIVERSES

....

-

la tècnica ha

CAP DE COLLA: Jordi Contreras

ho seria buscant publicitat per introduir-la a la revista
és
per això que si algú té alguna botiga a comerç, a coneix
algú que en tingui, es mogui per aconseguir peles a canvi
de l'anunci. Segons la grandària de l'anunci els preus

Museu, 9

a

el càrrec de cap de colla, que ha passat
Jordi Contreras. La resta de l'equip de

Ignasi Raga

interessant que aquesta es pogués finançar sense
I'aportacióeconòmicade la colla. La manera d'aconseguir

-

significatiu que s'ha produït

en

CAPS DE LA CANALLA: Domingo Menchon,
Dolors Clavija i Montse Sala

Davant l'escassetat de peles en què es troba la colla, els
membres del consell de redacció de la revista han cregut

Sant Jaume, 50

TÈCNICA

CAPS DE PINYES: Jordi Oliveras, Camil Armengol,

lacolla.

nova

Joan Contreras

d'en Joan a en
tècnica ha quedat de la següent
CAP DE TRONC: Jordi Cirac

El pressupost que hem presentataquestany a l'ajuntament
supera el presentat l'any passat i esperem que la subvenció
augmenti segons les necessitats econòmiques reals que té

Després de I'assamblea del dia 15, la
directiva ha quedat de la següent manera:

DIU lA

estat el relleu

molt justos de peles tot l'any i per tant no s'ha aconseguit
fer tot el que es voldria, com per exemple fer més camises,
que ha

PÚBLIQUES:

-

-

ha

a

la

junta.

Tel. 870 97 04

Tel. 870 21 82

Llibres, música i viatges

MOBLES

ORTEGA

ESPECIALITAT EN

ENCÀRRECS

EXTENS ASSORTIMENT DE MOBLES DE TOTA MENA

La Gralla

.:111

EXPOSICIÓ

I VENDES:

Joan Prim, 71

-

Tel. 8498503

-

GRANOLLERS
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Cansaladeria

dracs

LLUIS PUIG

............................................
Santa Esperança, 7 Granollers
-

Mercat de Sant Carles, porada 20-21
Tel. 870 34 95 08400 GRANOllERS
-

XICS DE GRANOLLERS

espai

per

a

la

publicitat

I

XICS DE GRANOLLERS

I

LLOC D1ASSAIG

Pati

Plaça de l'Església
de la Parròquia Sant Esteve

HORARI
dimarts i divendres
de 20,30

a

23 h.

TELÈFON
870 03 53 Jordi Contreras
870 25 64 Jordi Oliveras
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