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4 a 7 anys.

Curs acadèmic
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Per

a

tots els nivells.

Classes de
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Per

stems
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a nens
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a
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temporada, nous objectius, nou consell redactor, un nou El Pati.
Esperem que l'empenta que fa que la nostra colla tiri endavant ens
a
treure una revista que acompleixi els objectius que els Xics de
ajudi
Granollers n'esperen. Per això necessitem
però, l'ajuda de tothom, per fer a cada número una revista cada vegada millor.
Esperem l'ajuda de tots vosaltres.
Centrant-nos de ple en l'activitat castellera, la temporada que tot just
acabem de començar té el complicat repte d'igualar les meravelloses
construccions que vam veure a finals del 1999: el quatre de nou net, el dos
de vuit net i el tres de vuit aixecat per sota. Tambè però el tres de deu amb
folre i manilles, que no es va poder repetir la temporada passada; i tots els
castells, que tot i veure's fa més temps, no deixen de ser espectaculars. I
qui sap si algun castell nou
Els Xics tenim també grans reptes aquesta temporada. Hem de
demostrar que l'exceLlent temporada que vam fer no va ser casualitat. Hem
...

de

repetir la torre de vuit amb folre i el tres i el quatre de vuit, hem de recuperar
pilar de sis i el tres de set per sota, i hem de mirar endavant i marcar-nos
nous objectius per assolir noves fites. Hem de consolidar-nos entre les colles
grans (anem pel bon camí, ja que per fi TV3 ens ve a veure per la Diada),
sent una colla gran, a més de fer grans castells. Hem d'aconseguir que
Granollers i tota la comarca s'identifiquin amb la nostra colla. Hem d'aconseguir
el

un

local.

..

Hem

de

fer

moltes

coses,

i

per això

hi

hem

PUBLICITAT
Xavi Resina (telf.626693026)
Ramon Rovira(telf. 656418219)

de

ser

tots.

El consell redactor.
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Bernat Sala
Noemi Molina
Marçal Estrada
Climent Rossell
Manel Moreno
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David Corral
Jordi Cirac
Jordi Oliveras
Jordi Palau
Jaume Prat
Salva Panosa
Andreu Merlos
Jaume Mateu
Marçal Estrada
Carme Pratdesaba

COL. LABORACIÓ
Ajuntament de Granollers

Generalitat de

Catalunya

de Benestar Social
Edita: Xics de Granollers- Colla

Departament

Castellera

responsabilitza de
dels seus col.laboradors
en
els treballs publicitaris i
periodístics, no s'hi identifica
necessàriament.
Exemplar gratuït Prohibida la seva
venda.
La colla recomana fer ús dels
serveis dels anunciants.
El Pati

no es

l'opinió

-

.
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escola
de castells

Equip
(de

esquerra

a

dreta)

Climent Rossell i Xicoia
Manel Moreno i Gea
Joan Esquirol i Oller
David Corral i Gil
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DE LA PRESIDENTA

temporada amb noves il-lusions i nous objectius per assolir. Enguany, la Junta s'ha
objectius principals dos fets importantíssims per a la colla.
primer lloc, poder oferir a la colla a finals de temporada un projecte digne i real de local. I fins
i tot si s'escau tenir ja comprat un local, encara que no fos possible assajar
per la necessitat de fer-hi reformes. Es tractaria, doncs, de la primera fase
d'aquest projecte.
En segon lloc, dinamitzar la vida interna de la colla organitzant

una nova

com a

En

activitats obertes tant als membres de la colla

com a la ciutat de Granollers.
La finalitat de dites activitats és fer ambient de colla i que tots aquells que
participen fent castells no comparteixin només aquesta afició sinó que
també es relacionin per les seves afinitats en el temps de lleure (esport,

). D'aquesta manera farem que la nostra colla sigui gran
i oberta a tothom.
A part d'aquests punts objectius prioritaris, ens queden encara
altres objectius per acomplir ja que com és ben sabut, el treball de la Junta'

cuina, fotografia,

consisteix

Olga

Alcaide

...

projectes que es duen a terme a llarg termini. Dins
hi
d'aquest àmbit,
podem incloure el fet d'acabar de legalitzar la colla, el
d'entre
altres, aprovar els estatuts abans de final de temporada.
que significa,
Tots els actes exposats anteriorment els podríem dirigir encara cap
a un objectiu futur molt més concret i que és la celebració del 10è aniversari
a

elaborar

presidenta

de la colla la temporada que ve i quina millor manera per celebrar-ho que
fer-ho estrenant local i tenint la colla legalitzada i econòmicament fluent.
Així doncs, colla, continuem treballant com fins ara i fem que la colla sigui cada cop més gran.

Ànims

-

i endavant!

Olga Alcaide-presidenta
Quan la gent que fa possible aquesta revista

em va demanar que fes l'article que esteu llegint, vaig pensar
que seria fàcil escriure quatre ratlles fent una petita valoració del que portem de temporada, les meves
impressions, etc La veritat és que ara estic assegut davant l'ordinador i la cosa no és tan fàcil.
Durant tots aquests mesos, des del principi de temporada fins ara, han passat moltes coses, sobre les
...

quals hauríem
Vam

de reflexionar i
la

aprendre

molt.

cap allà al mes de febrer amb la il.lusió de fer com abans millor castells de
vuit, i encarar-nos cap a la torre de vuit...
D' aquella il.lusió inicial ens vam trobar ràpidament amb la realitat que tots coneixem i hem viscut als
assajos i les actuacions: poca canalla, alguns membres del tronc amb cansament "psicològic" i un índex
de lesions brutal (la majoria extracastelleres). Tot això ha condicionat moltíssim la progressió i evolució
tècnica dels castells.
arrancar

temporada

De la poca canalla a l'assaig, la conclusió que n'hem de treure és el que ja sabem de fa temps i que hem
portat a la pràctica poques vegades. No ens podem despertar el mes de febrer, per buscar i preparar la
canalla de la temporada. Aquesta feina ha de ser contínua, el treball ha de ser d'un any per l'altre, i
sobretot

una

feina de tota la colla.

Quant al cansament de la gent,

que és

colla que com la nostra ja porta
fa
a
la
ja
qui
pel que
gent que fa anys que són als
a la gent que fa anys que són davant la colla.
ara quan hem de demostrar que som una colla amb aspiracions d'afrontar els
tenim
davant, i no em refereixo exclusivament als tècnics, sinó també els que ens
grans reptes que
consolidar-nos
com una associació; evidentment, estic parlant del local.
plantegem per
Hem donat mostres en aquest sentit. L'Ascenció ha estat sempre un punt d'inflexió dins de la nostra

temps funcionant i
castells, com pel que fa
Tot i els entrebancs és

a

temporada. I aquest any

no

cert

crec

ara

una

situació normal

en una

toca renovar-se, tant

ser menys. Escric aquest article a dues setmanes de les Fires l'Ascenció
hauran passat. Espero que per l' Ascensió ens demostrem a nosaltres
mateixos que som una gran colla, que podem sortir-nos-en, d' aquests problemes i de molts més. Almenys
així ho crec jo i espero que vosaltres també.

i

probablèment

quan el

ha de

llegiu ja

Jordi

Oliveres-cap

de colla

I

.

a

UN VOT DE

CONFIANÇA

Segons

el

definició

diccionari

de

la

la

paraula

les

castells

a

espatlles dels altres fins
aconseguir diversos pisos

colla

Mirat així és molt
"damunt

uns

pugen

seves raons

per fer-ho: és

un

estímul,

un

repte,
desafiament,
un

és

però,

els

tots tenen les

altres", però

una

etc.

També,

colla, i cada

la

els

nens

castell s'està
cada un dels nois

dubtes de si sortirà bé

o no.

També dins la composició
dels castells hi trobem uns

personatges molt importants
i
imprescindibles, LA
CANALLA. Nens i
corren,

nenes

que

mai

quiets, salten,
criden
però també

no estan

...

demostren

o

expressen gaire
que
senten i van fent, però arriba
un

moment que

fa que tot

un

no

el

Quan

i noies que pugen tenen els
pensaments i els seus

damunt

e

fer l'aleta i tornar a baixar?
Ben bé no ho sé, normalment

segueix per
component
alguna cosa: distracció,
esport, fer amics.

seus

uns

ri

"grans" perquè la
tingui una categoria i un
nom, però per la canalla què
significa? Pujar, arribar a dalt,

ambient

carregant

"Conjunt

o

r

PER ALS DE CANALLA
d'alçada".

és:
d'homes enfilats

n

r

p

fred, són persones que

CASTELL

.

es crea un

d'inseguretat que
saps com ha aparegut.
La inconsciència dels petits

no

vagi bé, i van pujant
pisos amunt; però un dia

miren cap avall i pensen que
estan enfilats molt enlaire, i
que l'estructura pot fallar i

Aquí apareix la realitat
el perill, es neguen
a
coronar
el castell, i
comencen els problemes per
la colla, però confio en la
paciència dels responsables
de canalla per superar-ho.
caure.

i

veuen

pugen als castells. Per als
adults la finalitat és fer

Gemma Miquel

GLADIADORES
Com no superar la marxa
d'un líder
En molts aspectes de la
societat la manca d'un líder
que dirigeixi un grup de gent
produeix un funcionament

idea del que intento explicar,
i també situacions: un niu de
formigues sense la formiga

anormal, pèssim, inadequat...
Bé, se m'ocorren molts
adjectius que podrien donar

amb

reina,

departament sense
algú que el sàpiga portar, el
centre del camp del Barça
un

els
hi
són
que
actualment (entrenador i
etc

president inclòs),

Roba d'Home

PI. Cabrits,

gaire lluny però

Des del moment que va
Xavi Ramos els

marxar en

Gladiadores
el que

no

han tornat

a

No ens
enganyem, no era només el
secretari, ho era tot, i el temps
ho ha demostrat
Un sopar molt de tant en tant,
cap coordinació, falta
ser

a

eren.

o

incapacitat per
aquests

terme

objectius. I que consti que
aquests defectes que
indico me'ls imputo a mi

tots

mateix, com a Gladiador que
sóc. Potser és el moment
d'adreçar la situació.

[;JD�lK1&
ZONA PEATONAL

ara.

portar

Confeccions

anliga cam baldufes

marxar

per trobar una situació similar
a les que acabo d'esmentar.
Ens passa aquí, ens passa

d'objectius,

a

GRATuTT

...

No cal

n'

2

tel. 93 87005 27

GRANOLLERS

Rafa Fors

ENDOGÀMIAA LA
Doncs resulta que a la colla
tenim un petit problema, i és que
no vindrà més gent a l'assaig si

dediquem

ens

entre

a

aparellar-nos

nosaltres, hauríem d'evitar

i promocionar-nos
més a la gent forana.
Teoritzem sobre el tema:
Què passa? 1. Necessitem
canalleta petita i ens posem a la
feina entre castellers i així ens
assegurem que el codi genètic
sigui correcte. Atenció colla, però
el mestissatge també és bo, i la
mescla entre diferents cultures
enriqueix la pròpia; no us heu
adonat que la combinació
casteller-esbart dansaire és molt
bona? Aquí hi veiem futur. 2.
'Nem' calents? Aquest tema
sempre ens ha preocupat, i és
un fenomen que només es pot
estudiar amb l'arribada de la
primavera. És evident que qui vol

l'endogàmia

pilla, carn o peix.3. Casaments,
d'una
bodòrrios, d'amagat.
..

forma

altra, tots al

o

sac

i ben

Iligadets, perquè
puguin
fugir amb la hipoteca, el pis, el
cotxe nou (Nissan Primera
platejaaat, 5 puertas, elevalunas
eléctrico ). Millor, perquè així
ens atiborrem tots plegats de
no

...

,

...

ARTICLE II: QUI

Xiques

a ser

Xic. Com

nosaltres: Les

ja

us vam

menjar i de festes i més festes i
comiats de solters molt semblants
.

a

orgies (amb princeseta peluda

i ball de ventre inclòs).Encara que
tot no són casaments, també
estès
trobem
força
l'enamorament juvenil: les
primeres rialles, les primeres
i
els
mirades,
primers
és a dir, el primer
fregaments
amor.També podem trobar petites
crisis, però que de seguida es
tornen a establir, i es recupera
l'amor del primer moment (perquè
...

,

l'endogàmia xiquera crea
addicció).EI problema de
l'assumpte és que l'ambient
"pastelero" cansa, i tant d'amor
embafa una miqueta el personal,
més a més s'estan acabant els
efectius i la gent ha de buscar en
altres ambients la seva mitja
taronja i ja no ve a l'assaig, o ve
a

menys.

Proposem: crear un altre
formatget a la Junta (amb la
jerarquia corresponent que mai
saps a qui t'has de dirigir, o a la
presidenta, o al ecretari, o al
sòts

mateixos del
formatget.... osesase, burocràcia
que no serveix per a res),
continuem: crear un altre
...

als

dir,

portem dues sorpreses més.
Tenen nom, cognom i moltes
coses més! En aquesta edició,
us

xics

us

volem informar dels

següents

...

en

Marc Freixa i

Raül, sí sí, el xicot de la

en

Georgina.
ai! que dir d'ell? Sense
comentaris ens quedem quan fas
el típic "movimiento previo" a
...

l'enfaixada. Sense comentaris
quedem també quan voltem
el pilar ( avís pels de pinyes: tant
ens fa voltar-lo per davant que
per darrere, el pilar, eh! Je je )
Com sempre hem parlat amb la
part femeninade la canalla vaja!
que la canalla opina si fa o no fa
ens

...

.

o

ESTAN TAN BONS!

ha prou espai a la revista per
seguir escrivint...

importa! Ah!
espai per

veia al seu xicoLdoncs,
dir
que sí, que vale, que està
vaig
bo, però això no és l'únic que
com

i

que tinc un
les
meves

ara
a

reivindicacions, m'agradaria dir
Raül. uf! .que dir d'aquest
"peazo" de model, doncs, que
podries animar-te a pujar encara
que ets un pèl alt, i així totes les
xiques podríem contemplar les
..

parts d'home ? ens referim
clar està al teu cul, encara que
hi ha una que sí! La Georgina
una
noia amb molta sort.
Bé
no

...

...

però

tu

Raül,

a

triomfes molt! Ah!!

la canalla
una

petita

anècdota, la Berta, una redactora
d'aquest escrit, un dia a l'assaig
el

va

intentar capar

...

encara

podríem pensar que
unes

altres intencions

Vàrem preguntar

.

ti r n i o ri e

�-

Bea Sa era, Mireia Clares

que

teves

Freixa

dedicat
exclusivament a les interrelacions
humanes dins la colla, osease
fer parelles i qui no en tingui, que
parli directament amb el cap de
secció que ell Ii solucionarà, segur
que sempre hi ha algú que t'està
esperant. Això si la tècnica et
deixa ja que entre crit i crit a
l'assaig no tens gaire temps per
les relacions humanes, que
diguéssim, però encara hi ha qui
s'espavila i va fer el cigarret a
fora per tal de poder entrar a
l'associació de les víctimes de la
faixa i el mocador. Una altra
proposta, deixada a l'aire:
podríem formar una mena de
fitxes-arxiu-base de dades-etc
per tal de tenir a tothom controlat
i ordenat i així facilitar la feina al
susodicho formatget (no cal dir
que podria ser feina als objectors,
oi?). Si t'agrada ros,
apapapapapap doncs ros,
morena rarararar, morena. Si vols
fecundar una enxaneta eterna
rarararaar busca-te'n una de
metre cinquanta, i així anar fent...
Aquí acabem de rallar el personal,
apa, fins a la revista següent.

el
mateix que nosaltres!
Res més pel que fa a en Marc
Freixa, bàsicament perquè no hi

...

doncs,

PINGüí

formatget ambigu

SÓN AQUESTS TIOS QUE

Ei, colla!
Tornem

PETITACOLLA DE LA VILA DEL

a

la

era

que
amb

...

Georgina

li

Raül que menys pit i més
una broma eh!
Raül! no t'enfadis! ( coses de
a en

abdominals!És
parella)
I

ja per

acabar només dir que,

Joan, Dani, Freixa i Raul seguiu
de bufons! però no us
preocupeu que aviat tindreu
notícies nostres, amb més
víctimes, així que nois obriu ben
els ulls, i no us fieu de cap
noia sobretot de nosaltres!!

igual

...

...

Les

Xiques

Xic

Georgina Cortés, Berta Da/mau, Eva
Peña, Núria López, Mireia Puerto,
Cè/ia Fernández

fot

o

a

fot

o

r------........,.....-�

Pooo!!!

colla
de gent de la
Si teniu fotos
surtin en aquesta
que volgueu que ho feu saber.
secció ens
de fotos.
tot

S'admeten

tipus

Em

portaré

-_��l
�
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CRÓNICA ACTUACIONS
Actuació al

de l'Ametlla del Vallès.
26/02/00

Supeco

3 de 6, 4 de 6n.
Pilar de 5

Pica-pica inacabable.
Puja canalla nova.
La

Garriga.

Festa deis 3 Tombs.
26/03/00

3 de 7,4 de 6n.,
3 pilars de 4

Sembla que la Garriga no ens acaba de donar
la sort que ens donen les altres poblacions
veïnes.
Granollers. Mans Unides.
01/04/00
2 de 6,4 de 6a.n., 3 de 7
2 pilars de 4, pilar de 5
Primer castell de set de la temporada, el
castell i el pom estan clavats.
Estrenem enxanetes de pilar de quatre.

La

de I' Albera.
02/04/00
3 de 7,4 de 7a., 4 de 7
Pilar de 5
Una bona actuació: Fem uns bons castells
demostrant el treball a l'assaig i durant la
temporada passada. Tot i que segurament el
millor de l'actuació és la paella i l'ambient de
colla que es respira.
Vilassar de Dalt. Festa Major de Vilassar.
30/04/00
4 de 7, 3 de 7, id 4 de 7a., 2 de 6
pilar caminat, 2 pilars de 4
Alguns problemets ens fan rebaixar objectius,
però sortim amb tres castells completats de

Jonquera. Bateig

plaça.
Figueres.

Fires i Festes de la Sta. Creu de

Figueres.07/05/00
4 de 7, 2 de
Pilar de 5c.

6, 3 de 7

Anem curts de gent i
7a.
Estrenem pom de

respectius!

TALLERS

no

pilar

podem

fer el 4 de

de 5, felicitats als

Esther Bach, Bea Sa era,
Alicia Farín, Manali Arias

Nosaltres, la Bea i la Mireia amb l'ajuda d'en Sergi (Palauet), aquest any hem volgut fer
càrrec de "Tallers" ja que és com un repte per nosaltres: poder aconseguir portar canalla

nos
a

l'assaig,

eina essencial per fer castells (com ja haureu notat a principis de temporada).
Necessitem canalla ja, i aquesta temporada ens trobem
mancats

d'aquesta important part de la nostra petita
temporada (o aconseguir

colla, i si volem acabar bé la
els objectius de l'any darrer)
fàcils és realitzant tallers.

una

de les

maneres

més

Com a equip, estem decepcionats però contents alhora,
teníem idees molt bones per establir una estructura
nova sota l'etiqueta de "tallers" que creiem que podrien
funcionar molt bé
Ia
.

-

però que

fins

ara no

hem

pogut dur

terme per causes diverses
Fins ara s'han realitzat alguns tallers a
a

ara

.

escoles, però
ampliar a esplais, casals, etc., si teniu
amb qualsevol tipus d'aquestes activitats ens

ho volem

contactes
facilitaríeu molt la nostra tasca.
A part d'això, des de la Junta va

sorgir la idea de fer
la Porxada disfressats com a festa infantil per tal d'atreure els més menuts (amb
pallassos, xocolata gratuïta, etc). El primer taller d'aquestes característiques va ser un èxit
d'assistència encara que esperem que els propers siguin més efectius. Aquest tipus de
tallers són molt interessants ja que a part d'assistir-hi els nens també hi van els pares, factor
clau ja que hi podem establir contacte directe i explicar què és això de fer castells.
Encara queden molts tallers per fer i qui se n'hagi quedat amb ganes, que no pateixi, que
aquí hi ha lloc per tothom.
Des d'aquí també volem agrair als molts collaboradors que inverteixen el seu temps lliure
amb la colla i amb els més petits, i que ajuden a fer-nos conèixer arreu de la comarca i
alhora també a fer una mica d'ambient a la colla.
tallers

a

Coordinadors de "Tallers"

Bea Sa era, Mireia Clares

.

.

n

o
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AICQUECAIC
Tornem

a

altra

una

temporada castellera, que
cada cop es presenta més
llarga i intensa. I amb aquesta
temporada
torna l'equip
de L'Agència
Informativa
Castellera

AIC(que caic),
per donar les
pistes i els
secrets per
seguir fil per

cosa

però

que no omple diaris,
sí que és tema de

comentari a totes les places
a l'inici de temporada. Quant
a les actuacions, les primeres
de

l'any

acostumen

a

ser

fluixetes i més que res per
fer proves. Gairebé podríem
dir que el nostre Gamper és
l'actuació de Mans Unides,
poca gent a l'estadi-plaça i
castells per començar a dir

les

(per

Tornant

s'ha vist de
hore d'ara. Hi
un
fet que

ajut l'any passat.
Caldrà seguir amb
atenció, a part dels
"top ten" de l'any

cada cop més el que és

passat, colles

temporada

com

Sagals, Sant Cugat i
Cerdanyola, que

el

paral-Ielisrne que es pot
fer entre els castells i el
futbol. Per exemple, hi ha
la pretemporada en el

prometen fer

coses

interessants.
Per tot això i molt més
estigueu atents a les

més
parla de
fan torneigs
on

nostres

es

castells també passa igual,
potser no hi ha fitxatges, però
cada vegada hi ha més

Minyons

Castellers de BCN,
han
que
ja
descarregat 3 de 8 i
torre de 7, cosa que
els va costar Déu i

les

estiuencs per començar a
rodar les coses. En els

cartes.

colles
grans
continuen hivernant.
Menció especial a

ha però
sembla caracteritzar

fitxatges

han
gaire les

no

sembla continuar en
la seva línia i les altres

cosa

es

l'actualitat, de

seves

retransmissions.

i

a

ensenyat

primeres

que

.

encara

respecte aquest tema,

res

o

moment les colles

continuarem per aquesta
línia poc constructiva

és

"futboleros",

ni

(Porxada), terrenys
(ciutats sense colla
afinitats definides), hostils

miniprograma
a la TVC? ). Per ser el
primer article de l'any no

a

no

neutrals

casa

les

estarem atents

perquè

mai

Minyons a Girona
polèmica BCN-Sants per
la Mercè, quin "savoir-faire"
!)

de castells

món del futbol,

almenys

4 de 9 dels

a

retransmissions del C33?
Arribaran mai a fer un

i

serveixi

comença el que podríem dir
la lliga, amb actuacions a

ascendent

una

futbol

surt ni als

cert, pregunta: continuaran
la seva línia "deplorable"

castellera,

Sant Fèlix?
En tot cas, esperem que
aquest símil amb el món del
un

tot i que a
s'hi
ha
estat a tocar
vegades
voldria
recordar
tema del
(no

la televisió

a

temporada un llarg camí
entretingut. I que me'n
dieu d'un bon Barça-Madrid?
Seria potser comparable a
ben

camisa de la colla a un amic
i que vagi ell a patir.
Passats aquests dies ja

ràdios,
ni,
evidentment, a

moment

de la

"aquest any sí" o bé deixar
els carnets de soci-faixa

diaris ni

Poca

al
se'ns
Concurs?,
sancionarà per això?) i molts
altres ingredients que faran

a

que passa
les places i a
les colles i que

però

partits oficials (aniran els
Minyons, Bordegassos i Xics

a

s'arribi al nivell
tan baix que a vegades han
demostrat els dirigents

randa tot allò

no

canvis de camisa entre
castellers de diferents colles,

notícies,

puntualment

(

...

)

o

molt hostils

això amanit amb

Tot

( !!!).
polèmiques,
...

revista.
número.

Fins

al

a

cada

proper

comitès diversos, Concurs
de Castells (és la Champions

League?),

no

presentacions

Jordi Cirae
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CAMPANYA "SOCIS PROTECTORS"
Aquest any sí,

ara va

de debò.

Enguany

finalment engeguem seriosament la mega
campanya dels socis protectors. Així és que,
rasqueu-vos
butxaques que això
només és un cop l'any. Sí, sí, tu també pots
ser soci protector, tothom pot ser-ho i és
un

necessari, jo

fJQJC5T ¿S
l0aQ.nAL f
CerM "(JO

Ul'J Na
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TU

xic les

encara

diria més,

imprescindible

l

té

quota obligatòria
gimnàs, jugar en un
bàsquet, handbol, En resum,
no

anar

una

al

...

per tot s'ha de pagar. Així que, una
entitat

a

sense

regalem
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una

samarreta exclusiva
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quota

ànim de lucre, on
l'any per
els calés aniran a un local de què tots podrem
gaudir, és més que raonable.
A més, fer-te soci et
una

CtC(�\ FE(2...- f:

+" HA

é)

activitats que
mensual com
equip de futbol,

oceD.

dissenyada
mega-crack

per un
de les

belles arts; i un carnet
que t'acredita com a
soci

protector dels

Xics de Granollers,
amb el qual gaudiràs
de moltes avantatges
i
impressionants
descomptes en el
marxandatge dels
articles de la colla;
preu especial en les

Pcá2.Ò.
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activitats que la colla
realitza com és el

�

dinar de la diada i la
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a

calçotada,
assegurada
...

6c10r-q

;

,

la

plaça

en

els

autocars de la colla
anar

per
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més

que tothom ho sigui.
Ja tenim els números del que val un local, si
tots hi col.laborem un xic, en poc temps el

a

les

actuacions, i moltes
coses

que aniran

sortint.
Així que

ja ho sabeu,la colla us necessita,
vosaltres, als vostres pares, als tiets, als
local serà nostre. Oblidarem el fred d'assajar cosins, als amics, al veí del 5è 4ª, al del 1 r
als amics dels veïns,
a l'aire lliure a l'hivern, de fer castells a la 2ª,
Porxada quan no toca, les excursions per la
ciutat del pati a la sala
I tindrem un local lles quotes mínimes (que a pujar-les sempre
on
fer
vida
social, assajar, jugar la canalla, hi sou a temps) són:
propi
muntar l'exposició de fotos, activitats, tallers
a

...

...

...

...

Gisela Comas

Penseu que fer castells és de les poques

Tipus

de

sociques

Característiques

Juvenil

Persones fins

Individual

Persones

que

a

20 anys

partir

Nuclis familiars

Familiar

Per

a

a

a

convisquin

qualsevol informació

o

Quota

de

21

anys

partir de 3 membres
a la mateixa llar

mínima
3.000

ptes/

5.000

ptes/any

10.000

any

ptes/any

subscripció adreceu-vos a la Gisela Comas
(Montse Garriga i Jaume Prat).

als de relacions externes

o

ESTÀ

EL LOCAL JA

El passat diumenge 14 de maig
tenir lloc una reunió informativa

va

sobre el futur local dels Xics de
Granollers. La reunió, convocada
per la Junta i oberta a tots els
membres castellers, tenia com a
finalitat presentar a la colla la
línia de treball proposada per la
Junta per tal d'aconseguir
per als Xics.

un

local

que s'ha
Directiva

Un dels objectius
la Junta
d'enguany és oferir a la colla
marcat

guanyarem.
Aquesta ha estat la

EN MARXA !!
oficials per tal que ens informin
sobre quines són les ajudes que
podem sol·licitar per al

finançament del
això, ja podrem

nostre local. Fet

passar a fer un
estudi de la viabilitat econòmica,
estudi que serà dut a terme pel
tresorer, qui ens informarà sobre

capital efectiu de què
disposem, així com també sobre
quin és el crèdit que la colla haurà
el

de solllcltar al banc. Arribats

a

aquest punt, ja

estarem

projecte digne de local a final de
temporada. És per això que des
d'un bon principi la Junta s'ha
posat en funcionament, s'han
repartit les tasques i organitzat

condicions

parlar

de manera que tots els membres
de la Junta tinguin les funcions
ben designades a fi que el

La segona fase és la fase
d'execució de compra. Un cop
trobem el solar a casa vella que
reuneixi
les
condicions

un

sotspresident i la presidenta
puguin disposar de tot el seu
temps lliure per treballar de valent
en el projecte del nostre local.
La línia de treball proposada per

financiar el

seu

local i de

instal-lacions consta

bar, gimnàs,

(p.

quines

ex., si té

sales de reunions

...

).

A continuació, ens preguntarem
a nosaltres mateixos com volem
que sigui el local dels Xics. Això

implica que siguem conscients
de quins són els mínims que ha
de

el nostre local I amb
aquests mínims ens referim a
aspectes bàsics com ara quina
alçada i amplada hauria de tenir

complir

per cobrir les nostres necessitats.
Un cop tinguem clar això, després
ja podrem pensar en altres
si el

primer que
les sales de
reunions si ho considerem més
necessari.
Acte
seguit,
consultarem amb les institucions
detalls,

com ara

volem fer és el bar

a

t=

O
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Granollers. Estem oberts a totes
les propostes i sobretot ens
interessa molt saber les opinions
de tots els membres de la colla
referent

a

aquest

tema el

qual

sembla prou important com
no
per
portar-lo només entre dues
persones. Així doncs, ja ho

ens

racó

de consultar diferents API
i

l'Ajuntament,
una

haur�m

i

la vostra

en

dediqueu
pensar

necessàries, ja podrem passar a
la compra. Abans, però, haurem

uns

Olga

que valen a no.
La tercera i última fase és la
execució d'obres,

que vol dir que un cop
tinguem el solar a casa vella
cosa

comprada ja hi podrem anar a
assajar encara que sigui al pati
de la casa, i de mica en mica ja
anirem fent les obres pertinents.
Actualment

primera

fase i

ens

trobem

encara

a la
sembli
que

.....

x
que el tema local estigui aturat
no és així ja que el fet que hàgim
..1..
convocat una reunió per part- ."

de la nostra futura

seu i Efue en
reunió
hi
aquesta
hagil7l assistit
ens
16 persones
indica que el
projecte no està mort sinó que
és una qüestió que ens interessa
i que ja està en marxa. Només
cal que tots nosaltres posem tot�s
les nostres ganes i il-lusions pe
buscar aquest solar a casa vella
ja que amb el local tots hi

r I

i

minuts cada dia

a

de

assemb�ea

sàpiga què podem comprar,
quines condicions i que tots
els Xics votin si aquell és el local

primera

agenda

la colla són tots els Xics de
Granollers sense excepció.

colla

fase de

un

en

extraordinària informativa de
compra de local per ta que la

.

.

n

que pugueu tenir
sobre el futur local dels Xics de

suggerències

aquesta seu social que
es projecta per a la colla.
I ja per a finalitzar, remarcar que
la Junta és només el promotor
del projecte i que el motor de la
colla i qui realment treballa per a

juny.

en

a

en

del

s'estudiarà el

projecte

us convido a que poseu
coneixement de la Junta totes
aquelles informacions, idees i

d'aquí,

sabeu, animeu-vos, busqueu

convocar

realitzat per una persona molt
propera a la colla. En segon lloc,
es consultarà altres colles que
tenen local per tal de saber com
ha van fer en el seu moment per

amb

de

per presentar tota
la informació recollida i oferir el
projecte a la colla a l'Assemblea

l'Ajuntament

la Junta consta de tres fases. La
primera fase és la fase de
planificació la qual consta de
diferents punts. En primer lloc
de local

de

en

primera

moltes més reunions que es
convocaran al llarg de l'any. Des

1J�
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Benvinguts de nou a la secció més matemàtica de la revista!. En aquest apartat
trobareu els castells que hem realitzat durant el principi de temporada, amb els percentatges
de descarregats, carregats, intents i intents desmuntats dels Xics.
Val

dir que estem en els aperitius del que
temporada 2000, i que tot just portem 32
castells, la majoria dels quals són pilars de quatre (8
descarregats més 1 intent).
a

serà la

Així doncs tenim:

CASTELLS DESCARREGATS: 28, dels quals
de set, 1 quatre de set amb agulla
set. Representa el 87.5%.

destaquem 4 tresos
i 3 quatres de

CASTELLS CARREGATS: 1, el pilar de cinc de comiat
a l'actuació de Figueres. 3.12%
INTENTS: 2, el
tres de set de la

pilar de quatre de
Garriga. 6.25%

Mans Unides, i el

INTENTS DESMUNTATS: 1, el quatre de set amb
agulla de Vilassar de Dalt. 3.12%
De moment el castell més destacat és el quatre set
agulla que vam descarregar a la Jonquera en
el 4t aniversari del Bateig dels castellers de l'Albera,

amb

més, hi vàrem realitzar la millor actuació de
l'actual temporada, 4de7, 4de7 amb agulla, 3de7 i
pilar de 5.
I de moment això és tot Xics, que tingueu molt bons
on a

castells! !!!!.

de la Colla Jove dels

Xiquets

Colles Castelleres

4dBa

MINYONS DE TERRASSA

1d, 1 i

CASTELLERS DE VILAFRANCA
COLLA JOVE XIQUETS DE VALLS

Pd7f 2dBf 3de8

1d

4d8

2d7

2d

3d7s 5d7

3de7

4de7

Pde5

6d

3d

4d

4d

4d

3d

2d

1d

2d

2d

2d

2d

3d

2d

1d

1d

2d

2d

3d

2d

2d,1id

2d

2d, 1c 5d

2d,1id

2 id

2d

3d

1d

1d

1d

2d

4d

2d

4d

3d

3d

3d

2d

4d

1d

1d

3d

3d

7d

6d

8d

1d

3d

3d

1d

1d

2d

1c

MATARÓ

XIQUETS DE TARRAGONA

4d7a

1d

COLLA CASTELLERA DE FIGUERES
CAPGROSSOS DE

Pd6

1d

CASTELLERS DE BARCELONA
BORDEGASSOS DE VILANOVA

En aquest apartat revisarem els castells que han
realitzat les quinze primeres colles del rànking casteller
de Tarragona, amb data 9 de maig de 2000

1d,1id

1id

1d

4d

1d

14d
7d

1d

10d
6d

CASTELLERS DE SANTS

2d

CASTELLERS DE LLEIDA

1d

1d

3d

COLLA JOVE XIQUETS DE TARRAGONA

1d

1d

3d

1d

4d

3d

1d

3d,1id

2d,1i 4d

1 id

2d, 1 id 3d

XICOTS DE VILAFRANCA
SAGALS D'OSONA

CASTELLERS DE TERRASSA
XICS DE GRANOLLERS

1c
1d

1d, 1id 4d, 1 i

1d

3d

1d

3d,1c

Salva Panosa
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CARA A CARA
Dos 'atractius' castellers que ronden la colla des del seu inici, amb l'experiència
de molts castells a sobre, i moltes semblances i diferències dignes de ser repassades
amb humor i admiració.

Juank

Anna Pou
Va néixer el
Granollers.

8 de setembre de 1976,

a

Va néixer el 14 de

maig

del 1975,

a

Granollers.

De molt
Des dels inicis, l'Anna
L'origen del seu interès
coneixem.
Només

entrar

en

a

ja volta pels
pels castells

la Colla

expectació, i ja es comencen
primers sospirs amorosos.
Pujarà

quart en el primer
(el magnífic quatre

com a

de la colla

ja
a

Xics.
no

el

jovenet ja el trobem fent d'enxaneta
l'antiga Colla Castellera de Granollers. Quan

s'assabenta que hi ha una colla nova a la
ciutat no s'ho pensa dos cops i ja el trobem
fent de dos a l'assaig següent.

crea

gran
sentir els

El Juanka

no es queda curt, erhh?! Té un
especial i sempre tenia alguna
"novieta" per a l'assaig.

encant

castell de set
de set de la

UHf, el JK ha fet:

tratratratrattratra i el

de quatre (d'acord?), que si
per a les altres cosetes.

Porxada).
Entra a la tècnica com a cap de Tronc, i a
partir de llavors, el nivell de gent a l'assaig
augmenta. Per motius "erasmàtics" marxarà
sis mesos a Gal-les i no podrà continuar la
seva

a

Entra

a

la tècnica

Molts esbroncs

no

com a

fotia

no no

tenim

pilar
espai

cap de Canalla.
motivava molt

però

la canalla.

tasca.

El mite Anna Pou creix. Però actualment,
nens, està més que casada amb el 'chico

ideal', que no és el xic ideal (llàstima, podria
a la colla, no?).

Ara també està 'casat'. De fet "Yo ya nací
casado" (en boca del subjecte en qüestió

mateix).

venir
A

l'assaig, apareix

ara

sí,

No

ara no.

es

feina

És

una

mica

amb ella

despistada i pot ser que si quedes
presenti, però quan se'n recorda

no es

t'ho pots passar molt bé.
La
de
La
ser

seva

el

per

un

i si ha de canviar de
més d'hora, ho fa.

assaig

arribar

Anar amb ell és tenir festa assegurada, però
no vagis amb ell al cine, perquè només amb
els tràilers ja s'adorm.

fita castellera és recuperar la torre

vuit, però potser vol altres
seva

perd ni

faceta:

seu

cau

amic/ga,

coses.

bé a tothom i tothom vol
i no li costa esforç, eh!

La

seva fita castellera(d'aquest any)
és el cinc de vuit. Suposo que les castells
de nou ronden pel seu cap.

La

seva

una

faceta: explicar acudits,
de fer riure.

no

para, és

màquina

Tots dos són l'alegria de la colla i quan algun dia
no vénen els trobem molt a faltar.

Bea

Saera, Mireia Clares

,

mon

casteller

ELS CASTELLERS DE MALLORCA
Els Castellers de Mallorca van nèixer gràcies
la idea d'un Tarragoní afincat a Mallorca, que
embrancar un
va
a

de pares per
seus fills i
els
portar
iniciar els assajos
d'una activitat tant

conjunt

estranya
com eren

a

__

just

assajos, l'avenç que
fan al solucionar-se els
problemes, i la

eren

experiència que donen
els anys de pràctica.

vora

El fet de ser dues
colles a la illa de
Mallorca ajuda a donar

castellers

censats. Van

primera

temps entre
aquestes trobades,
han de millorar gràcies
la
pràctica dels

ara es

poden comptar

de

a

les illes

30 camises,
130

�_=-"-::--:�",�_�_-:�=��====-:n:-=-�-¡-�_·;:----l

els castells.

Als inicis tot

de

aprofiten al maxim les visites que fan a
Catalunya, i les visites que altres colles fan a
Mallorca. En els espais

la
colla
ser

més ressó als castells
i dóna la possibilitat de

castellera fora del

Principat, abans que
els seus veïns de

fer

els al.lots

actuacions

conjuntes,

Manacor,
de
Llevant,

sense

comptar la rivalitat que

els
Castellers del Riberal
a
la
de
Bao,
Catalunya Nord, i la
Colla Castellera de
les Quatre Barres a

es

pugui

crear

entre

elles.
La gent de la illa no
està acostumada al fet

casteller, i han trobat
reaccions

Argentina.

en

contra de

determinats sectors

Com a curiositat, es
van haver de canviar
els estatuts de la
coordinadora de colles es van haver de canviar
amb l'arribada dels Castellers de Mallorca, ja
que tenia restringit l'àmbit d'actuació a
Catalunya, ja que no podia extendre's fora de
Comunitat
la
per

problemes
competencials.
Aixecar castells s'ha
convertit

en una

La

Jonquera 2000

anticatalanistes de la
illa, tot i així hi ha prou

afició per mantenir
dues colles castelleres que assoleixen castells
de set. Els castellers de Mallorca reben suport
institucional de l'Ajuntament de Palma i el

Consell Insular, i reben recolzament d'alguns
que publiquen noticies d'actuacions
realitzades. Referent a un tema que en
interessa força, el local d'assaig, comentar
que assagen a una escola amb un pati interior
que sembla fet per assajar castells.

diaris,

activitat

assequible Han assolit tota la gama dels castells de 6,
Catalunya aquests per assolir definitivament els castells de 7
últims anys, gràcies al aquesta temporada a l'actuació que van fer
gran ressó que s'ha amb nosaltres a la Jonquera, descarregant el
donat per part dels quatre de set; aquest castell l'han descarregat
mitjans de comunicaçió, en una altra ocasió a Mallorca, a finals d'abril.
i la facilitat d'anar a El primer castell que van assolir va ser el tres
i
tenir de sis, al qual va seguir el quatre de sis, tot i
assajos
actuacions amb altres que van tardar força temps. Pel que ens han
colles per aprendre. A comentat, el castell que agrada més de veure
les illes però aquestes a Mallorca és el tres per sota, que el fan de
facilitats desapareixen, sis pisos. Una vegada descarregat el quatre
i s'hi ha d'afegir la nul-la de set, es plantegen altres castells d'aquesta
tradició castellera, tot i alçada a curt plaç, com el tres de set, i
que hi ha documentada comencen a assajar altres castells com el
4 de7 dels Castellers de Mallorca (30-4-2000)
una actuació de la Vella
quatre de set amb agulla i la torre de set.
de Valls a Mallorca a principis de segle. Es
Rafa Fors
podria dir que són autodidàctes, tot i que
relativament

a

1

ACTIVITAT

FíSICA EN

EL MÓN CASTELLER
com

Amb

aquesta

secció

nova

intentem relacionar els aspectes
de l'activitat física que tenen a
veure amb el món casteller, i amb
la nostra bona intenció intentarem
fer cinc cèntims dels

més

aspectes

i interessants
revista darrera revista.

importants

grups musculars que intervenen
en l'activitat castellera.
Per

podria fer un
escalfament general de tot el cos,
centrant-nos, després, en els
grups musculars més específics
segons la posició que ocupem
dins del castell. Per exemple, si
això,

es

No hem "d'oblidar que els castells
formen part d'un aspecte cultural
però també hem de tenir en

ets un grup de Primeres mans,
es treballarà molt la zona articular

que tenen elements d'una

l'avantbraç i l'articulació escàpulhumeral. Depenent l'alçada, si
s'ha de treballar en posició de
puntetes o en desequilibri del cos
i, per això, pren molta importància

compte

activitat física i, per això, s' han
de tractar com a tal.
Per poder fer castells, amb la
màxima efectivitat, i reduir al
màxim el risc de lesions, tant en
les actuacions,
l'assaig
hem de tenir el cos preparat i en
com en

òptimes

condicions.

Perfer-ho hem de començar amb
escalfament adient que ens
proporcionarà una bona
adaptació física i psicològica.
un

Diem

psicològica perquè

així el

casteller

millorarà

capacitat

de concentració

prepararà

el

seu

la

cos

seva

i
a

per
l'activitat que desenvoluparà.
Sobretot en la part de canalla,

l'aspecte psicològic pren
major importància, perquè

una

del canell i la

mà,

sense

els músculs de la cama

oblidar

com

els

bessons.
En el cas que s'ocupi alguna
posició del tronc coin per
exemple: terços; s'haurà de
treballar molt específicament el
que és la relació de la faixa
abdominal vers l'acció lumbar.

Sobretot

en

la

posició

de

terços

que potser per tradició sempre
s'ha dit que és la posició que s'ha
de treballar amb més pes sense
cap ajuda externa (mans, ). Si
és el cas de treballar amb alguna
...

posició, anatòmicament, negativa

un factor que la
resta de castellers no viu

tenen

de tant

a

és

Aquest
ja que la

prop: l'alçada.
un factor clau

mentalitat de la

canalla és diferent de la
que tenim els adults. Per
aquest motiu cal preparar
los a consciència per tal

d'optimitzar al màxim les
de
possibilitats
descarregar un castell i
que

reaccionin

positivament

davant de les

adversitats que es puguin
presentar en l'execució
d'un castell.
En
El

un

aspecte més físic.

s'ha de preparar a
consciència, hem de
cos

pensar que venim de no
fer res i hem d'activar tots

,

mon

t

casteller

és el

cas

es recomana

de les

crosses

molt trebalilumbar

i de lazona cervical

però el que
és
molt
potser
important és un
treball de descàrrega de
pressions que s'aconsegueix fent
exercicis d'estirament de les
zones

carregades.

Bé, esperem que no us
hagueu adormit, però creiem
que és un aspecte molt
important dins el món casteller
però encara és millor la força,
valor i seny. Fins la propera.

Climent Rossell, Manel Moreno,
Joan Esquirol, David Corral

,

el

raco
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ENTREVISTA A
Aquí

CARLES GARCIA
us

presentem

.

I

e

l'espai
oportunitat

per conèixer, en aquesta ocasió, un
xicot que participa a la Súper Copa
Megan. Es en Caries Garcia Otin, te
25 anys i és de Granollers, treballa
d'encarregat al Taller Autorapid
MACOA i porta la velocitat a la sang.
A més fa promoció de la nostra colla
a traves d'un adhesiu que llueix en el
seu cotxe?

Com vas començar en el món del motor?
Arrel dels meus pares que tots dos corrien
en cotxe? i a mi ja m'agradava de per si. Li
vaig dir al meu pare si em deixaria córrer, em
va posar el pressupost necessari i endavant.
En quina cilindrada competeixes?
Jo corro amb Megan, un renault 2000, 16
vàlvules. Tots correm amb el mateix cotxe,
amb les mateixes prestacions. Els principis
bàsics d'aquestes copes és que tothom vagi
igual, perquè sigui el pilot el que hagi de
demostrar les seves qualitats.

Quants pilots competiu?
Hi ha uns seixanta inscrits, som de mitja a
cada cursa uns cinquanta, el que passa és
que ens repartim en dues curses, perquè no
podem córrer tots junts.

Quina
AI

primera cursa?
Catalunya amb un Citroen
començar va estar be, jo tenia

va

ser

Campionat

AX, per

t r e

V

I

S

t a

OTíN

novament

de l'entrevista. Una bona

n

la teva

de

A la cursa ja no depens de tu mateix, depens
del que facin els altres, si t'empuixen
si surten? El que dona mes emoció es pilotar
amb altres pilots al costat i intentar ser
superior a ells.

Quines velocitats assoliu?
Exacte no ho sabem perquè no portem
marcador de velocitat, pero entre els 210 i
215 Km/h.

Quines sons les teves aspiracions
món de l'automobilisme?

en

el

Simplemement guanyar curses i intentar fer
ho el millor possible. Amb aquest mon si no
tens molts diners no pots arribar enlloc. Dir
te que vull ser un Marc Gené o un de La
Hosa? El que faig és una cosa molt casolana.
Es com jugar a primera divisió, o a segona
regional. Nosaltres estem en un Campionat
d'Espanya i fem una cursa europea a l'any,
que te la seva repercussió. En el món de
l'automobilisme per molt bo que siguis si no
tens una ajuda econòmica al darrere no pots
arribar enlloc.

Quina és la sensació de córrer al Circuit
de Montmeló?
El primer cop vas perdut? tens aquella
sensació de velocitat, que sobta. Quan et
dones els primers cops t'espantes.
Vas amb un cotxe que corre, però que te les
seves mesures de seguretat, que és

pràcticament impossible
molt protegit.

que et

passi

res,

vas

aleshores 18 anys.

Quin
I quina ha estat la teva trajectòria?
Tot i que a la primera cursa no vaig destacar,
desprès vam córrer a Montmeló, no va anar
tant malament vaig quedar setè de vint-i-cinc.

Quins resultats has assolit amb la

Súper

Copa Megan?
Amb aquest cotxe, l'any passat vaig fer
tercer, dos cinquens, un setè i també
quinze i un divuit.

un
un

Que se sent
quan estàs a la

pista?
La gent es pensa
que tens una
de
sensació
velocitat molt

gran. Quan vas
sol
i
estàs
entrenant
no
notes la velocitat,
el problema és

quan

vas en

grup.

es
l'equipament que porteu?
pilots portem casc, guants, un mono
ignífug i unes botes especials per córrer, amb
sola petita.

Els

Quina és la
carrera?

preparació

abans d'una

Requereix entrenament de pilotatge.
L'entrenament va lligat amb el temps i els
diners que tinguis per gastar-te. Generalment
el dia abans de la cursa arribem i tenim tres
o quatre tandes per conèixer el circuit, per
adaptar-te i tenir un primer contacte.
Físicament has d'estar be, son curses de 25
minuts tampoc has de tenir una preparació
especial.
Per ser un bon corredor que has de fer?
Primer que t'agradi, perquè és sacrificat? has
de fer viatges llargs, no pots sortir de nit, però
també has de tenir un pressupost una mica

adequat.
és el pressupost necessari?
En la nostra categoria el cotxe val tres milions,

Quin

En la nostra categoria el cotxe val tres milions, te'l
donen equipat i apunt per córrer. Una temporada
et pot sortir, si no tens cops, per dos milions. Si
tens cops et pot sortir per quatre o cinc milions.
També depèn:
Si vas primer gastes el mateix, però cobres mes.
Segons la posició que fem cobrem, per exemple si
fas un primer t'emportes mig milió de pessetes.
Amb un milió i mig, si tot va be, fas la temporada.

Si poguessis somiar, que t'agradaria arribar a
ser?
Seria maco poder fer un "europeu amb turismes".
Intentar guanyar un Campionat d'Espanya, que els
meus pares, tots dos ho han estat.
Com

la

temporada?
Aquest any hem començat amb
intentarem fer-ho el millor possible,
va

mal peu,
encara

però
queden

curses.

Hi ha risc?
Jo no crec que n'hi hagi. He tingut infinitat de cops
i no passa res. En el cotxe no et pots ni moure, vas
lligat, molt ben protegit. Si tens un cop passes de
120 a O en un instant, degut a l'impacte, però no
té risc. Potser n'hi ha mes anant pel carrer que no
fent curses.
Per carretera estàs temptat a córrer?
No! Si aquest mon t'agrada l'adrenalina la
descarregués al circuit, quan vas pel carrer has de
ser conscient, no vas tu sòl. No cal córrer.

Tenim entès que portes un adhesiu dels Xics
en el teu cotxe?
Si! Me'l va donar el Juanka, soc de Granollers és
una cosa que m'interessa i és molt lloable la feina
que feu. Total és un adhesiu i m'agrada portar-lo.

la gent et pregunta que significa "Xics"?
Amb l'equip que anem son tots catalans i la gent
ja sap qui sou, però si m'ho pregunten ho explico.
en saps dels Xics?
Home els Juanka, m'ho
explica tot, però és
complicat d'assimilar.
Conec els nivells: de set,
de vuit?

Que

.

Quins aspectes són
necessaris per córrer en
una cursa?
S'ha de tenir molta
concentració i sobretot
saber quan t'has d'arriscar.
En un circuit a vegades la
gent diu que és molt avorrit,
sempre dones les mateixes
voltes, el que es valora és
la regularitat amb la
velocitat i el temps. Si has
de fer quinze voltes has de
ser regular i saber quan et
pots arriscar a fer un avançament?

T'agradaria
casteller?
Estaria be,

però
pot compaginar.
el

d'un corredor

quins circuits has estat?
Aquí a Espanya a tots: el Jarama,
A

a València, a
Montmeló, al Calafat, quan el feien servir, a Jerez,
a Albacete, Cartagena. I d'internacionals a Estoril,

Holanda

i

al

de

Santa

tot

no es

Teniu tot
suport, això si
.

Parlant de castells, creus
que les característiques

Mònica

son

al mon dels castells?
Es més difícil fer un castell que corre en una cursa.
Jo m'he de concentrar en mi mateix: som nosaltres
i una maquina. Els castellers és un treball de grup,
i no pot fallar ningú.
es

a

meu

fer-te

tr apolable s

Itàlia.

a

El circuit mes difícil d'Espanya?
El de Jerez, perquè és el mes ràpid. No és el circuit
que m'agrada mes, però s'hi ha de córrer.

Et crida l'atenció el món dels castells?
a vegades ho veia per televisió, i també a placa.
Veig el mes petit que feu i se'm posa la pell de
gallina? crec que és increïble.

Si,

I parlant del circuit de casa, com el definiries?
Montmeló és un circuit pensat massa per la Formula
1: corbes i rectes molt llargues. Vas amb el cotxe
i no tens cap sensació, aquesta és la meva opinió
i la de tothom que corre amb cotxe. No disfrutes,
prim més el que és el vehicle, o la maquina, que
la conducció.

El lema casteller l'aplicaries a les curses que
fas?
Si! Has de tenir forca, equilibri, valor i seny. Es pot
aplicar en qualsevol cosa de la vida.

Està ben equipat?
Ja diuen que és un dels millors circuits del mon,
però parlant de grans premis; Formula 1 o
motociclisme. Però en àmbit nacional, tot i tenir
molts equipaments i boxes, potser és més maco
anar a córrer a Cartagena, tractes mes amb la gent.
El circuit de Catalunya és una empresa per guanyar
diners.

Platja

I

t

I

Preguntes típiques:
o muntanya? M'agrada mes la platja.
El teu plat predilecte? La pasta
Una pel-Iícula? The Game, m'ha agradat molt
Un lloc per viatjar? Canadà no se perquè m'atrau.
Un lloc per viure? Granollers ja m'està be. La
Roca també és molt tranquil.

Montse

.

e

n

t

r e

V I

s

t a

Garriga

activitats

para/./e/es

CURSET DE FOTOGRAFIA
Curset de fotografia
26 i 28 de juny
de 19.00 h a 21.30 h
1 de juliol (sortida de

de la fotografia.
Per fer el curset

no

cal tenir

una

càmera

és aconsellable
el dia de la sortida de camp.

fotogràfica (reflex), però
camp)

portar-ne

L'objectiu d'aquest curset és acostar el món
fotografia a aquells que el desconeguin
o el coneguin d'una manera superficial. Així
doncs, aquest curset servirà per aprendre
les tècniques bàsiques per fer bones
fotografies i també per conèixer tot el que pot
donar de si aquest món fascinant com és el
de la

una

Temari

-L'equip fotogràfic.

La càmera.

El format, càmeres compactes i reflex.
Càmeres reflex d'objectius intercanviables.
L'elecció d'una bona càmera en funció de les
necessitats de cadascú.
-Els

objectius: Característiques.
Objectius normals. Objectius granangulars i
ultraangular.
Teleobjectius. Objectius zoom. Macro.
-La llum: mesura i fotometria
-La pel-lícula: BIN i color.

pel-lfcula: BIN i color.
Negatiu i transparència. Sensibilitat i gra.
Pel-llcules especials. Elecció de la pel-lfcula.

-La

COPISTERIA r t.. � � � i,,'! �

i color.
composició de la

Suport BIN
No perdis el temps a l'hora d'imprimir.
imprimeix els teus arxius des de disquet, ZIP, CD, òptic
amb la màxima qualitat d'impressió LÀSER COLOR DIGITAL

A4
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9 Granollers· Tel. 93 870 00 26· E-mail:
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XINGA

A part de les moltes connotacions que més
d'un està imaginant, el Xinga és la marca

El

de la

del Xics Nou

Grup d'Activitats.

el formem tres màrtirs de la colla,
des
fa anys aguantem, com molts
de
que
les
d'altres,
temporades de castells

Xinga

(masoquistes, potser?), bé el cas és que
volem que les moltes activitats que la gent
de la colla proposa o vol tirar endavant no
quedin tan sols en simples projectes o
propostes, i que tirin endavant.

fotografia: estètica

imatge.
Josep Sardanyés

copista4@jet.es

GRUP D ACTIVITATS

registrada

-La

El

Xinga no organitza totes les activitats de
la colla, sinó que canalitza propostes i posa
mitjans, quan fa falta, a qui té idees. Així, per
exemple, s'ha tirat endavant una proposta de
l'Abel Simona, de fer una xerrada sobre el vi,
la del Pep Sardanyés de fer un curs de

o

fotografia per

a

la

gent de Xics. També es
ja s'ha fet una

de cuina, i
prepara
sortida a la Mola.
un curs

Altres

propostes que hem rebut són: visita
a Barcelona, pilar a l'enforcadura del

turística

Pedraforca, colònies per a la canalla, sortides
bicicleta tot terreny, visita i descoberta del

en

riu

Mogent (d'interès ornitològic)

us

anirem comunicant.

Totes

aquestes

i d'altres que

activitats han estat

proposades

per membres de Xics i volem potenciar-les,
de manera que si teniu alguna proposta serà
ben rebuda i es buscarà les dates idònies i
la infraestructura necessària per

tirar-la

endavant.

PLAÇA PORXADA,
Tel. 93 870 61 27

.

3

-

GRANOLLERS

Mòbil 616 43 94 94

Des del Xinga us animem que ens feu arribar
els vostres suggeriments per tal de fer dels
Xics una colla activa dins i fora del món dels
castells.
David

Nogueres, JuanK Casada, Josep

XINGA
Fradera

"Fredy"

�

activitats

para/./e/es

RUBIALES SOLAMENTE
33 xics i amics vam anar el passat dijous 23
de març al Teatre Club Capitol a veure
l'espectacle d'en Paco Rubiales. Aquell actor
que es fa dir Pepe Rubianes per quedar-se
amb la gent. En Paco va explicar-nos la seva

vida, la dels

seus

familiars i fins i tot anècdotes

famosos.

d'alguns
Malgrat només

fatxes

ens va

No entenc per
persona que

què

es

vampiro, Nuñez, un exprostituto travesti,
Casaus, un drogadicto.
En resumen tuvimos que aguantar 90 minutos

un

tenir 4 neurones alcohòliques
en Rubiales va fer passar una bona estona
a tothom, a tothom qui no és fatxa. Als que

som

e hizo que se convirtiera en una
gran potencia mundial sacándola de la
miseria.Lo único que tuvo un poco de gracia
fue cuando habló del F.C. Barcelona
informando a la gente de lo que son en
realidad sus máximos dirigentes: Gaspart,

comunismo

semblar
la

gent

una

porqueria.

va a veure una

passa tot el dia fent-se solos

quan veu un borbó
enfotent-se de Déu -que com ell diu és del
PP-, parlant de la seva tieta soltera i verge
que ni el diable se la volia beneficiar- i relatant
les experiències viscudes amb els seus

i

de la insultante diarrea verbal de este
sinvergüenza sin poder defendernos. Un
totalmente censurable y nada
recomendable para la gente de bien.

espectáculo

integrals -especialment
,

-

testicles quan
amb un tanga

se

li

van

inflar

pel fregament

que portava fent de
ballarí en un club cubà -se li van fer tan grans
que semblava que sempre anés acompanyat

d'espart

de dos amics,evidentment, collonuts-.
Encara sort que no va parlar d'en Francisco
Franco al cel sigui. Cosa que hubiera sido

grave ofensa para e pueblo español. Es
inconcebible que se metan con nuestro
caudillo, aquél que salvó España del
una

El sargento Rovira
NOTA 1: Lo de Sargento no sé por qué me lo dicen.
Debido a unos problemas físicos, no hice el servicio
militar ni

pude alistarme al ejército

ni realizar las ilusiones
las COES o a la Legión. Pero
soy muy hombre, que nadie lo dude!!! A lo mejor el
mote de Sargento es debido a que mi vida se rige por
de mi vida: alistrame

a

los valores del ejército: rectitud, lealtad i honor. Valores
que tendrían que estar presentes en toda la sociedad.
Evidentemente para que esto pasara nunca debe ria
de haber dejado de ser obligatorio el servicio militar.
Ya que

es

aprenden

allí dónde la
a ser

mayoría

personas de

NOTA 2: Este escrito
a mi.

es en

de nuestros

jóvenes

provecho.
serio. Si

no se

lo

creen

pregtmtenmelo

NOTA 3: Entre la
como

gente de los Xics soy más

conocido

Ramon Rovira.

Ramon Rovira

ESQUIADA 1000
podia faltar
l'esquiada perfectament organitzada per en
Marc Barjuan. 2 dies i 2 nits a Andorra
esquiant i comprant. A part d'anar a Caldea,
què més es pot fer a Andorra a l'hivern?
Aquí fem una valoració subjectiva de
l'esquiada.

de tabac,

L'hotel: bé, a les habitacions hi havia tele!
Les pistes: bé, la neu al matí era primavera,
al cap d'una estona dura i després pols (o

tant d'anada

Evidentment aquest any

altre l'ordre? No sé

no

ho

entendre

vaig
tot).
Esquiador revelació: Albert Salas, força
caigudes, però només es va perdre un cop.
Convidada especial: La mare d'en Jaume
Prat ens va venir a veure el diumenge al matí,
però no va esquiar (va anar de compres,
evidentment)
Prote de beginners: Bea Saera, amb ella la
cunya se'ns va fer un juego de niños.
Protes d'intermediate: Josep M., Abel, Marc
Barjuan, Molt bé.
Reina de la cunya extrem: Agnès ( cal dir
que I'Òscar Mora no va venir i que en Cirac
ha canviat de nivell).
Snow Boarders: Palomero i Jose l'objector
("pofesioná", "mu pofesioná")
Les compres: el de sempre, CD, algun cartró
era un

del

.

...

no

d'alcohol,

una

mica d'alcohol,

una

El sopar: psa, els més espavilats
menjar gelat de postres.
La nit del dissabte:
o a

El

mica més

...

daus i

viatge:

a

dormir

jugar
o a

una

van

estona

a

poder
dards

...

la collada de Tosses és molt maca,
com de tornada.

La betzina: barata
La duana:

a

Andorra.

no ens van

desmuntar els cotxes.

Conclusions:

Bé, molt bé. Val la pena. Per
repetir. Esquiar no és tan difícil, fins i tot en
Ramon va esquiar. Si no tens esquís mira

que te'ls deixin, preferiblement uns carvin.
Posa't ulleres de sol, sinó al vespre et faran
mal els ulls. Busca una habitació que no doni
al carrer. Segons quin sigui el contracte del
teu mòbil només podràs rebre trucades i
enviar missatges, pensa que Andorra és

l'estranger.
Ramon Rovira

activitats

para/./e/es

QUE FEM DESPRÉS DE L ASSAIG !
Fa dies i dies que els pesats de la revista, ens diuen
que si ja hem fet l'article sobre "què fan els xics
després de l'assaig". Però com que tothom anem

última hora, ja se sap, ho deixem tot fins al final.
I a més els nostres contactes tenien molta feina.1
bé, més o menys, això és el que hem trobat.
a

Segons el nostre estudi, la majoria dels xics surten
després de l'assaig dels divendres, suposem que
per començar bé el "weekend". Però parlem dels
dimarts, el segon dia de
la setmana, tot just recuperats del difícil dilluns. La
majoria de gent després dels Simpson, amb molta
mandra

l'assaig. Alguns amb l'estómac
cas és que ja hi són, i tothom
més que menys fa petar la xerradeta. No hi ha gaire
dificultat, s'acaba l'assaig i xerrem uns vint minuts
va

cap

a

ple, d'altres, buit,

el

a fora el carrer. Els més eixerits van cap al Beria a
fer una copeta, però molts, els més responsables,
van

cap

a casa

perquè

l'endemà toca treballar.

Friday, conegut internacionalment com a
"divendres", aquest dia, no sabem què té. Però de
segur que és un pèl bruixot, pel fet que transforma
la gent, sí, sí com llegiu, tranforma a tothom que
ho ha provat, tant si vol com si no. Per exemple, els
estan molt més esverats del

normal, sovint a
pesen figues, però els divendres van a
dormir a la una o quarts de dues, a molt estirar.
Però el més fort és que dissabte a les nou del matí
ja són desperts emprenyant a tots els de la casa.
Però pugem d'edat, el "pavos", joves de dotze a
nens

les deu

ja

setze anys, per a aquests és
sopen fora de casa, vénen els

"collonut", perquè

col-leques,
pàmfila bufona de l'altre classe, però sobretot
queden per dissabte. Anar de "windows shopping"
emprovant-se roba tot menjant un gelat o unes
xerren

de la

braves,

i

si

hi

ha

sort

aniran

al

cinema.

Però el que tots estem esperant saber és el que
joves, sí, sí els joves de més de quaranta

fan els

anys. Aquests si tenen sort, arriben sopats a l'assaig
comentant als de la seva "quinta" el futbol o que el
nen no vol estudiar. I els que vénen sense
sopar
fan el mateix però amb el rau-rau a l'estómac i fent
li cops de colze a la parella dient en veu baixa "ja

deia

jo que haviem d'haver sopat, que l'assaig
s'allargarà". Llavors quan arriben a casa els nens
ja són al llit o de festa, segons l'edat, i la parelleta
íntimament es preparen una copeta mentre, asseguts
al sofà els ve la "nyonya" mirant el "Gran Hermano".
Tan sols falta per comentar què fa una minoria
d'impresentables anomenats "joves" i que són mig
adolescents i futurs pares, que volen gaudir de la
vida tothora. Doncs quan ja acabat l'assaig van a
sopar al Viena, que és on caben tots i a aquelles
hores encara ens donen menjar. Estan allà fins que
els fan fora, cap allà les dues de la nit. Cap problema,
com de segur que alguna cosa estan criticant, se'n
van

xino-xano cap al Casino

entre vodka amb

a

fer la copa, varietat

llimona, conegut

com a

cubata,

amb llimona conegut com a clara, Red Bull
amb alcohol un megacubata, etc. D'aquí també els
fan fora, pels voltants de les tres. Llavors els
cervesa

privilegiats que tenen cotxe decideixen a quina
"disco" van, si a la "city" o a la ciutat comtal. Llocs
com el Matxembrat, Capitan Cola o As de Copes
són els més freqüentats i en la majoria dels casos
també els fan fora del local

perquè ja

fa

una

estona

que han tocat les sis del matí, és hora de tancar, i
tornar cadascú als seus nius quan surt el sol, ja que
són aus nocturnes. Però "alto", que hi ha la varietat
que a les quatre de la matinada, un grupet reduït
de gent, majoritàriament parelles,marxen perquè
un atac de son precipitat i
contrasenya "avui toca!".

tenen
en

entre ells

parlen

Molt bé amics i amigues això és el que hem
saber sobre una secta anomenada Xics.

aconseguit

Mireia Serra,

Azu Ruiz
"Les mores"

Olga Alcaide, Katy Sota,

ELl) D'AGOSTTOTSCAPAMORELLA!
El mes d'agost del 2000 es celebren les festes del
sexeni de Morella, i els Xics tenim l'honor d'estar
hi convidats. Però què són exactament les festes
del sexeni? I encara més important, on és Morella?
Bé, exactament no us ho podrem explicar
intentarem
que us feu un idea de la
però

importància

dit, les festes dèl sexeni (que es celebren cada 6
anys) es fan aquest any, i els Xics som els convidats
d'honor per a fer allà el que millor sabem fer (i no és
només passar-nos-ho bé fent gresca). Som els
representants del món casteller en unes festes que

edició, això vol dir 306
(tres-cents sis) anys d'història

aquest any celebraran la 51

d'aquesta

a

actuació.
D'entrada cal saber

i de festa.

que Morella és la capital de
la comarca dels Ports i que

a

forma

part

de

El sexeni

de

la

les

municipis
províncies de Terol i Castelló.
Així doncs, ja sabem
que Morella és a la província

anys, per anar-la

,

la

va

Verge

Què té d'especial Morella?

va

Potser els 2500 metres de

després

muralla que envolta la ciutat?
NO.

Vallivana,

com

ja

ESCOLA DE CASTELLS
en forma i per
engegar l'escola de castells
(pels que encara no ho sabíeu). L'escola de
castells és una activitat més que ens podem

Xics, és hora de posar-se
a

trobar dins dels Xics, que pretén millorar la
condició física de les xiques i xics que ho
desitgin. És una mica complicat aconseguir
ho trobant-nos un sol dia a la setmana, però

d'aquesta forma podem gaudir i passar-nos
ho bé practicant esport.
L'horari de l'escola de castells és el dimecres
a 10. Durant aquest temps intentem

de 8

van

30

la condició física dins del món casteller és
més important del que hom creu; és per això
que la persona que ho vulgui pot parlar amb

programa físic per

hem

mes

t

a

quilòmetres

d'agost

un sol dia de festa, i des del Xinga us proposem
DOS dies de festa i visita turística a Morella.
Es tracta d'agafar l'autocar el dia 23 d'agost,
arribar a Morella, actuar, dinar i viure una de les
festes amb més anomenada de l'estat.

amb

I el millor de tot és que la organització de les
ens ha trobat lloc per dormir (que en
aquestes dates és gairebé impossible) i a més tenim
el dinar del dia 23 gratis per a tots els membres i

festes

ja

acompanyants de la colla.
Ja ho veieu, no podem pas decebre els
morellants, i menys tenint en compte que només hi
han actuat dues colles castelleres més, i de primera
línia.
Us hi apunteu???? O deixareu que els altres
ho passem bé mentre vosaltres patiu la calor de
Granollers durant l'agost?
ens

XINGA
David

Nogueres,

JuanK

Casado, Josep Fradera "Fredy"

complementar l'escola de castells.
Esperem que força gent s'engresqui i vingui
els dimecres

a

l'Escola Pia, de 8

a

10.

Climent Rossell, Manel Moreno,
Joan Esquirol, David Corral

activitats

tornar

...

la

un

la

a uns

del sexeni cadascun
dels gremis (torners, teixidors, llauradors, etc ) fa
una dansa en honor a la Verge, i per tant cada dia
hi ha festa.
És per tot això que els Xics no en tenim prou
Durant tot el

gent interessada a
com
a
ja hem dit abans,
aprendre
pujar i,
millorar la condició física. L'aspecte físic o

nosaltres i establir

Morella
pesta i no va
a

de Morella.

documentat des dels temps de Jaume I? TAMPOC.
Potser la gran quantitat de cases en
perfecte estat de conservació, l'ajuntament o
l'església arxipestral dels segles XIVa XVI?

a

buscar i

morir més gent. La verge es
estar un mes a Morella i

El castell que hi ha al capdamunt de la
muntanya? NO.
O bé el mercat dels diumenges, que està

DONCS TAMPOC.
El que té d'especial és que,

a

arribar

acabar la

de Castelló i que, per tant,
és molt lluny de casa.

realitzar proves per

honor

Morella, per tal de
combatre les pestes mortíferes
que hi va haver en aquells
temps. Segons la història, quan

portar-la

a

es va

això hem tornat

en

la Verge de Vailivana, i en
record de la persqrinació que
es va fer, ara fa més de 300

Mancomunitat Turística del
Maestrat, juntament amb 57
més

.»

celebra

es

para/./e/es

entreteniments
FOTO

ENIGMÀTICA

-Pega

als

companys!

,Trepitja als amics!

-Crema

a

la

gent!
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Solució foto anterior:
Jordi Oliveras
Jaume Prat
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QUI ÉS QUI?

Troba el pare de cadascun dels nens de la columna
l'esquerra.Però vigila! Hi ha una foto que s'ha
"colat" i que no té cap relació amb la canalla. Sort!
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Skoda Fabia.
Per

Arriben

noves

tecnologies tremendament avançades, però
generacions: preparades per a

vida més fàcil. Noves

capaces de fer-nos la
futurs

canvis, però

disposades a emocionar-se amb el somriure d'un nen. Nous temps; diferents,
complexos, però capaços d'apassionar una nova classe de persones que saben
trobar la resposta a cada pregunta. Arriba el nou Skoda Fabia, una classe
d'automòbils
per a lagent que té una nova forma d'entendre la vida.
Amb motors 1.4 16V de 101 al i 1.9 TOl de101 CV, l'espai imterior més gran de
la

seva

categoria i l'equipamentmés complet
nova classe d'automòbils. Skoda

Arriba U!1a

Fabia. Per

a

la gent que

ve.

a

la gent que

ve.

