Rervista dels Xics de Granollers
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LA GRAN FAMILIA

EL

PATI

ECITORIAL:

Després

d'un

període

de

silenci,

la revista torna

a

nèixer, gracies

a

la

coHabració de tota la colla.
la

ha estat

temporada

acabat fent-los
la butxaca. No

excel·lent,

realitat, tal
obstant,

la revista

iniciar

l'any somiant amb castells

ho demostren el 4 de 8 i el 3 de

encara ens

junts fent pinya arribarem
Esperem que

com

vam

queda molta feina

a

de 8 i l'hem

8, que ja tenim

a

fer i molt per somiar. Tots

al cim.

sigui

del vostre

agrat

i

us

animem

a

participar en

la

pròxima

edició.
Salut i

Força

el Canut!!!!

la redacció.

,
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DEL

ESCRIT

CAP

DE

als castells de vuit, com és el 3 de 7 aixecat per
sota i ens va funcionar bé, diria que de nou
massa tard, però abans de l'estiu es va
poder descarregar. L'actuació de Sant Cugat

UN ANY

DE

arribava

CONSOLIDACIÓ

d'aquelles diades en que vas a provar
castell nou, i feia retornar el "gusanillo" a la
colla.
tenia flaire
un

a ser a la recta final de temporada, i
hora de començar a fer balanç, encara que
faltin actuacions per fer. Però crec que aquestes
actuacions serviran per demostrar el que en

Ja tornem
es

aquest arcticle

us

resumiré.

primer lloc, valoro la temporada d'una manera
positiva en general, amb alguns aspectes molt
positius i d'altres no tan positius. Es pot dir en
línies generals que la temporada ha estat de
consolidació d'uns castells, i per tant, de
mantenir una línia iniciada la temporada passada
amb millores de cara a l'any que ve. Cal
assenyalar que l'any 2.000 va ser un any de
retrocés, on per diferents motius la colla. va
perdre empenta i es va constatar la necessltat
d'un canvi de rumb, i penso que l'any passat es
En

va

parar la tendència de baixada i

es va

acabar
havent

temporada en una situació estable,
recuperat els castells de vuit i amb una nova
empenta social de colla (efecte "Mallorca" o
com li vulgueu dir). El cas és que en aquest
primer any com a cap de colla veia 2 punts
la

a treballar per tal de retornar el
nivell de colla que tots volem:
-De cara als castells, i de cara a poder treballar
en un nivell de 7,5·8 era necessari un treball de
canalla important, ja que ens trobavem a inici
de temporada amb poca canalla i a més, poc

fonamentals

rodada, per la qual

cosa es

feia

complicat

aspir�r
calla

fer determinades estructures. Per tant,
i
un equip de canalla
q.ue
tingués experiència per tal de millorar la tècnica
dels nens que en aquell moment teniem.
a

preparar

nombrós.

·A nivell social, o de colla, era bàsic mantenir el
"bon rotllo" amb que es va acabar el 2.001, ja
fa que
que crec que el bon ambient de
assajos tinguin un aire més atractiu, no nomes
d'estar-hi per assajar els castells sinó que es

co!la

e!s

poden compaginar les proves amb fer petar la
xerrada amb altra gent de la colla, i això és
sinònim de crear més ambient de castells en els
assajos, i per tant, més xics per assajar proves
grans i

pinyes.

A partir d'aquí també calia formar-nos com a
tècnica amb cap de colla novell, i conèixer com
és un assaig i com es porta. Penso que ens va
costar 1 mes i escaig començar a agafar ritme,
i a partir d'aquí crec que les proves van
començ�r
a tenir una direcció. El que costava era tenir
paciència ja que l'evolució de
temps i tranquilitat per dona ls-hi confiança, I
per tant els resultats a nivell de castells van

!a ca�alla r�queri�

tardar a arribar. L'Ascensió ens va permetre
certificar que anavem en el bon camí, amb la
tripleta 5 de 7, 4 de 7a i 3 de 7, però el 4 de 8
quedava lluny. Per això la tècnica vàrem

decidi�

buscar un castell intermig a l'abast de la colla I
que creiem que podria ser la motivació per arribar

Tornant de vacances, durant la setmana d'assajos
de festa major hi va haver un canvi de "nivell",
ja que la canalla que s'havia anat treballant,
començava a descarregar els castells de sis nets
a l'assaig (fet que durant gran part de l'inici de

temporada ens costava molt) amb certa facilitat.
D'aquí el salt al 4 de 8, ja que la tècnica vàrem
constatar que

era

factible

anar a

tirar-lo

a

Llinars,

just, però factible.
ja la coneixeu, portem dos 4
de 8 descarregats, i hem canviat la mentalitat
inicial d'anar a consolidar i mantenir per la
d'apretar de cara al 3 de 8, però crec que això
ha canviat perque la colla també ho ha fet. Es
Una mica la resta

i cares velles a l'assaig, d'un
ençà hi ha hagut una allau de canalla que
ningú sap d'on ha sortit, però que estan venint
regularment, estan millorant prou bé, i l'equip
de canalla ha de fer mans i mànigues per poder
assajar tota la canalla. I queden poques setmanes
per acabar aquest any, del qual hem de treure
veuen cares noves
mes

d'elles, la més
colla, i la base que
estem establint per començar l'any vinent amb
uns objectius superiors i que són factibles.
moltes conclusions, una
important, és l'evolució de la

Penso que la paciència que s'ha tingut amb el
treball de la canalla dels primers cinc mesos,
s'ha vist premiada en aquest últim mes, i de la
mateixa manera penso que si ara, en un moment
d'jJ'lusió per fer el 3, el 4 i si arribem, la torre,
sabem mantenir tota la canalla que hi ha a
l'assaig, l'any que ve podem arribar molt lluny.
De la mateixa manera, la gent de la colla, tronc
i pinya també hem de ser-hi, i si es pot, ser-n'hi
més, ben apinyats, i amb més ganes de
que mai, només
Pit i Amuntlll
Salva.

(cap

de

colla).

depèn

c�st?lIs

de nosaltres. sem-ht XICS,

,

HISTORIA

DiU

N

Dit

això, i ara que tots som una mica més conscients
del que representa el "carro gros", explicar-vos que
al llarg de la història dels castells, aquesta estructura,

juntament amb

ELQUATRE
DEVUIT

el dos de set,

va

servir per revifar els

castells durant el
que

es va

cosa

segle XX, després de l'època de crisi
viure a partir de finals del segle XIX, la qual

el fa emblemàtic

no

només per als Xics sinó per
en els anys 70 no es

tot el món casteller. Fins que

començar a descarregar el tres de vuit i el pilar
de sis, el castell punta havia estat el quatre de vuit, i
com a anècdota, si mai passeu per
Tarragona, en
varen

Inaugurem una nova secció de la nostra revista, en un
apartat que dedicarem a comentar un dels castells que
els Xics hem anat fent al llarg de la nostra història.
dubte, i per tractar-se del primer article sobre
aquest tema, hem pensat que el castell més emblemàtic,

veureu un

de

permanent que els tarragonins han plantat

Sens

que ha marcat diferències i que és el referent de cada
temporada en la nostra colla és el quatre de vuit,
anomenat "carro

gros"

en

l'argot

casteller. No cal dir

que és una estructura complicada, que no està a l'abast
de totes les colles i que estableix una categoria o nivell
per a aquella formació castellera que és capaç de

al bell

mig de la Rambla Nova, que representa aquesta
màgia o simbolisme que té el "carro gros".
D'altra banda, també us direm que els Xics portem 7
temporades consecutives en que, d'una manera o aHre,
hem fet el quatre de vuit. Recordeu que el primer 4 de

descarregar-lo.

8 de la colla el vàrem carregar a la Porxada el novembre
de l'any 1.995 (quan acabavem la nostra 4arta

El

fer a Llinars del

temporada).
quatre de vuit és un castell format per cinc pisos
de tronc, i el pom de dalt, i és el primer de la gamma
de vuit, és l'estructura bàsica que s'ha de fer per
considerar que una colla ha passat de nivell 7 o 7 i
mig fins a vuit. Els requeriments tècnics del quatre
són incomparables amb qualsevol castell de set (a
excepció del dos o torre), ja que el pis de quints que
s'introdueix complica molts aspectes que en un quatre
de set

no són tan fonamentals com ara mantenir les
mides amb que es treballa, tenir molt en compte el
temps que es tarda a descarregar-lo, l'esforç tècnic i
físic per suportar algunes batzegades (molt superior

els

en la present temporada.
L'any 2.000 el vàrem
poder carregar en la Diada de Llinars.

Amb

aquest resum ja us feu a la idea del que és per
quatre de vuit, un castell molt representatiu

nosaHres el

pels Xics que sempre ha determinat el camí d'una
que motiva i iI íuslona i que estèticament
castell impressionant. Poder assajar el quatre

temporada,
és

Per tant és evident que la condició tècnica i fisica tant
de la canalla i el tronc són indispensables per tal

Acabem

gros", però també ho és, i molt, el
tarannà i les maneres de treballar de la pinya. El pes
d'un quatre de vuit, amb I'agravant del temps de més
que es tarda en realitzar-lo, fa que els baixos pateixin
molt més que en un castell de set, i és molt important
el treball de les mans per tal d'ajudar a "treure" o
"desviar" pes, i a la vegada, impedir que els segons
es desquadrin i es mantinguin el màxim de
quadrats
durant el carregar i sobretot el descarregar del castell
(amb cansament i nervis).
Ja veieu que el salt de set a vuit marca una gran
diferència, es pot considerar que la colla passa de ser
amateur a

ser mig professional, perque us feu a la idea
del que pot representar el nivell de vuit. També cal dir
que el quatre de vuit es considera l'estructura més
-

moment

fins

d'afrontar el "carro

senzilla de la gamma de castells de vuit, ja que la forma
d'un quatre és la més defensable, internament a cada

pis, de

totes les estructures que es poden fer en els
castells. Potser per això, l'únic castell de nou pisos
sense

folre

descarregat
nou.

(o net,

li vulgueu dir) que s'ha
segle XIX i XX és el quatre de

com

durant el

primer 4 de 8 descarregat el vàrem
Vallès, I'll de setembre de l'any 1.996,

en la temporada que celebràvem 5
anys.1 desde llavors
fins avui, Xics de Granollers hem descarregat 25 quatres
de vuit, en aquest ordre: el que comentavem del96, 6
l'any 97, 7 l'any 98, 7 l'any 99, 2 l'any 2001 i 2 de

pisos de terços per exemple que en un castell
de set) i la necessitat que la canalla faci els passos
finets i depressa.
en

El

un

quints dóna maduresa a una colla castellera i
a seguir per atronar fites
superiors, a nivell
de tronc i pinya (o folres).
a

és el camí

aquí l'apartat d'aquest número, i esperem a
poder comentar un dels altres castells emblemàtics
dels Xics durant la seva història en el pròxim article.
A reveurellll,

,

ULTIMS

ÚLTIMS FITXATGES
aquesta primera revista de la nova temporada hem
incorporat una nova secció que creiem serà molt útil
En

per la colla. Aquesta secció té com a objectiu dues
finalitats; per una banda, donar a conèixer al conjunt
dels Xics les últimes persones que han arribat a la
nostra colla i, per l'altre, donar a aquests nous
integrants la benvinguda.
Per tal de facilitar aquesta coneixença els hem realitzat
una

sèrie de

qüestions.

Són les

següents:

1.- Quan temps fa que formes part dels Xics de
Granollers?
2.- Com vas conèixer la colla?
3.- Quin és el teu color preferit?
4.- Quina és la pel �ícula que més t'ha
5.- Quina és per tu la millor cançó?

agradat?

6.- Quin és el teu horòscop?
7.- Que vas sopar ahir?
8.- Una virtut.
9.- Un defecte.
10.- On voldries

Les respostes

viatjar?

obtingudes van

ser

les següents.

Joan Conesa Suarez
1.2.-

Des de la Diada de Catalunya, el11 de setembre.
Els vaig conèixer a la Porxada per la festa major
de Granollers.

3.- El
El

4.-

5.-

gris.
Senyor dels Anells.
"Imagine"

6.- Bessons.
7.- Ahir, amanida i

fetge (sort

que tenim

a

la dona

per consultar-ho).
8.- No tinc cap virtut.
9.- Però si tots els defectes.
10.- No m'agrada viatjar.

Antoni Andreu Parra
1.- Des de la Diada de Catalunya, el11 de setembre.
2.3.- El vermell.
4.- "Ghost"
5.- El grup "Ja t'ho diré" i la cançó "Boig per tu".
6.- Geminis.
7.- M'alimento bé, mig quilo d'entrecot poc fet.
8.- Sóc dòcil.
9.- La inseguretat.
10.- No m'agrada viatjar.

Josep Ma Mora
1.2.-

Lasaca

Des de mitjans setembre.
Vaig conèixer els Xics gràcies el Joan Conesa i

el Toni Parra.
3.- El vermell.
4.- El paciente ingles.
5.- La meva cançó preferida és
6.- Aries.

"Boig

per tu".

7.- Ahir vaig sopar carn d'olla.
8.9.- Sóc una mica pesat, capgros.10.- M'agradaria
viatjar a Nova Zelanda i/oAustralia.

RANOL

E

Ol

liRAVEL

XIC

LESANGLES
Estimats companys,
EI14

d'agost els Xics,

vam marxar

de

viatge

al sud de

França,

va ser un

èxit

fer ja que

no vam

passar d'uns

i

coseta

més, sinó pel bon rotllo.

destí

primera

alguna

arribar

a

després

sort no era

els

pels castells que

gran).

massa

una estona lliure

dit ho intentaven
En acabat

vam

de tres

hora de la tarda i
vam

començar

(per

En acabat

ens van

que la

majoria

en

o veure com

patinaven (

més ben

).

vam anar a

hora de les 20 h i

pilars

patinar

anar a

tan nens

nens o no

La sortida

recórrer tot el poble

va

aprofitar per

vam

Angles.

de deixar les maletes

la cercavila que

deixar

Les

tant

no

a

a

es

a

sopar
com

que

la fantàstica

ja sabem, quan

s'atravassa la frontera els horaris canvien i
això de sopar

i

les 24 h

(Viena) sembla

El sopar també

bogeria.
gràcia

a

es

d'entrar i

que

va

tenir la

una

seva

després de la sorpresa inicial
cada

veure en

plat dos

trossets de
LESANGLES

pa i

tomàquet d'amanida ( ja ens

un

anant al

desesperats

veiem

supermercat ),

sorprendre

ens van

massa

picants pel gust d'alguns però força bones,

que és

veu

No

).

Desprès vam

ens vam

anar a

la

i

captura d'un bar on prendre

(dimecres) es va convertir en

i havien

comprat alguna
i el

mongetes blanques amb mandonguilles

unes

de

postres i cafè sol ( la llet

no

la coneixen

pel

poder queixarl

cerca

setmana

Carinyo )

amb

préssec

un

cosa

descampat que

una

per beure

una

copa

però tractant-se de França i d'un dia entre

...

utopia. Afortunadament, alguns ja

(calimotxo).

hi havia al costat

Amb la

ens vam

havien

la música

beguda,

distreure i també

previst aquesta possibilitat
del cotxe del Pol

improvisada

congelar perquè

...

com

I

(

apreta el fred

per la nitlll
De mica
La nit

mica

en

va ser

dels xics

(

vam anar

alguns força llarga

per
no

De bon matí

desfilant cap

cal dir els

ens

esperava

noms

no causar

per

un esmorzar a

no en

estranyament

sap, allà

l'ajuntament
.sorpresos

gratis i, ja

on vam

(deurien

fer

una

se

la "fabulosa i luxosa" carpa

i és que entre la

melmelada amb pa, que d'això
era

a

que feia i els

traumes)

la francesa:

un

on

les

aquests bojos

on

va

de dormir.

o

l'actuació vam

molt satisfactòria donat que els
hi havia més senyeres que

d'alguns

conciliar el

aconseguir

gotet de cafè

l'espera a

sac

de diferent intensitat

roncs

tothom
un

esperava el nostre

colacao i
anar a

són gratis hi ha xics. A les 12.30 tots

coses

però

no

croissant,

faltava mai. Per fer curta

actuació normaleta

pensar: que fan

rasca

on ens

una

la

mica de

piscina,

erem a

la

son.

que

plaça

de

espectadors estaven molt

gent però la que hi havia molt

entusiasmada.
Com

a

bons catalans que miren la

els autocars i
d'estiu
es va

vam

dinar

a

pela,

Puigcerdà.

comptes de degustar la caríssima "cuisine française"

La tornada cap

(habituals aquest any) que fins

quedar en una aventura

en

i tot

va

a casa va ser

obligar

més.

RANO!.

a

parar

un

mullada i

es

que

dels autocars.

vam

ens va caure una

Finalment, i

un

cop

agafar

tempesta
a casa

tot

TRAVEL

PILARS AL PEDREFORCA
El dia 16 de juny, els Xics de Granollers
el cim del Pedraforca.

(fins
El

preparar l'esmorzar, llet calenta i

afamats!. S'esmorza,

El

fa

es

primer tram fins al coll del

l'últim tram.

es

plaça

nova

fins

a

llavors per

nosaltres,

a

fer ja supera els 2.500 metres

vam

d'alçada

metres).

diumenge, ens despertem uns quants Xics

AI coll mateix

a una

Què, gràcies al pilar de quatre que hi

al dia 15 de junyen feia 2.497

comencem a

actuar

vam anar a

toc de

un

Verdet

es

fa

a

que havíem estat la nit anterior al

Estasen i

refugi Lluís

magdalenes. A les nou la resta de la colla arriba al refugi,
gralla,

comptabilitza

es

bon pas, aturant-se de tant

en

a

la gent i cap amunt.

tant per reagrupar

a

la gent.

fa el primer avituallament oficial, taronges, que la gent rep amb molt de gust per afrontar

Després del coll

ens

enfilem més amunt,

diversos repanxons que molts d'ells semblaven

un

tram de

grimpada suau, tot sobre roca. AI passar

elcim,arribem

a

'autèntic, l'inigualable, l'lncrelble cim

del Pedraforca!

Aquell dia es gaudeix d'una vista impressionant i al cim mateix es crea gran expectació entre els assistents
que

de la colla,

no son

corre

la

veu

que

uns

castellers volen fer

pilar III

un

Així doncs, després de menjar-se els cindriots, segon avituallament oficial, que

l'esquena; comença l'actuació!.

Cal dir què,
-Els

amos

que

no

del

actuació així

refugi justament

volien que

-L'Oriol Marata
va

una

va

-En Ramon

eren

produeix

de Vilafranca i

paressin

de sonar,

Ia tots

plegats

Algú té una

a

carregat

a

a

quantitat d'anècdotes, per exemple:

quedar aHucinats amb els castellers i les gralles,

ells els

dedicar dos pilars al refugi.

vam

pel camí i

va

acabar amb peus de gat, al final

no

...

adonar

que va

una

van

espardenyes

a

dalt del cim, que

no

los, culpa de I'organitzaciól ( la organització

Bé, ja veieu

s'han

quatre descarregat al cim del Pedraforca pels Xics de Granollers

perdre les soles de les

poder arribar al cim
es va

Pilar de

uns

ser una

gran

experiència

portava pantalons blancs

no

ho

i

no era

pot fer pitjor .!)
..

per la colla i que

l'any que

ve

....

idea?

Pol i Yo.

�. Ci) 1¡;;Xi:l�t.]
�

Vins

caves

I

licors

���l

CARRER

V..o,LENCIA,

52

06400 GAANOLLERS
TEL. 938498519
FAX 938400261

XI(.S DE G

ANOLL

plan de baixar a buscar

RS'Ol

esperem tornar

a

realitzar

ANEM

EL PILAR

seu

MÉS

ALT DE

LA

A

TEMPORADA,

CAMINAR

AL

PIC

D'EsCOBES

la Merche val un imperi. E! dissabte al matí es va llevar més draa que ningú per preparar el dm, el
sopar i fesrmrzar del
mariti els sasarcs No esva estarde res, buifa de p:lfates, amankla de pasta, tal areoossatl frUla.Amb Wde

rnenjarvam �

anar

ben

luny a g.myar-rx:&€l.
E! cotxe va deixarilOO a fHos¡mIet pres f Arxbre, en pena fli'f::!:Ja. E! dISSabte ¡:bvia i vam estar a PJnI de fer ter,

i festela. Sort que

que

ens vam

Jaume Prat no acaben mai les piles i
Sisear van
van

anar a

feixos que

portar
castanyes, salsitxes i pa,
uns

un

alp a la cabana de

buscar llenya. Tols dos,
us en

petils arn són, en

faríeu C'euS! AI foc hi

vam

i vam

quedar que mai més

A la cabana hi havia dos

''françoises" i un gos
alguns de nosaltres,

CXJUre
ens

"apaa-quix"

decidir tirar amunt perquè la festela
fer al refugi-cabana va ser guapa. E! Cali i el
vam

deixaríem ni foli ni fai.

afamat,

és clar que

no

!an afamat

arn

que més dun alp van dir que se1 vcflel1 fer a la brasa. AI final
va ser

fHugo (el gos) qli es va menjí:r' un ramastdI damanKla

de pasta que quedava en un tàper.
A la
en 1o1al,

nit sembla mentida, nh;¡ú va roncar. Érem

onze, 0011ant fHugo.
AI matí ercaa vam bra"a eran:lre el focéta1s

demarxa:
Hi havia més neu de la que ens pensàvem i ens
fallava Lm mK::a deQJipament. ag..n C1éV1"(X¡ hauria anat bé i

algun piolet també. Però qui no es cmfama és perquè no vd
i a pcc a pcc i lxna Detra vam anar fent L'Emifi va relflSCCl' i va
saltarlJ1 pareD de marges, i el Benílez, que era a sola i el veia
venir ja tenia pensat arn esquivar-lo; sort que al final
agafar a uns mafols i es va paréi'lot sd.

es va

E! Cali semblava que desplegués una roda per.
primera vegada, es va esIar deu hores per tirar-f'lO&1a (va dir
que eslava mal pegada; però si era nova! ) perquè ¡Lgéssim arrt> més fatuna que la de fEmi.
AI fnaI vam arrilar al pic dEsroOOs, un b::arTó rrdt Ixlnic a caval entre ffli'f::!:Ja i Andooa.

SAUOEIX LA NATURA
X

(S DE'"

ACTUALITAT

DEL VALLÈS EN

COMARCAL

QUEDRÀ RES?

ellema de les manifestacions que es van fer en contra del Quart cinturó i és la primera idea que em va
encarregar aquest article sobre dos problemes a la nostra comarca: la ronda nord i el camp de golf a la Roca
del Vallès. Però de seguida em va venir a la ment que no només tenim aquests dos exemples. N'hi ha molts, voldria citar-ne
uns
quants i de ben segur que me n'oblido de molts, com la construcció de la planta més gran d'Europa de Coca-cola a Can
Fenosa, que acabarà amb l'últim corredor biològic de la serra de Marina i que per donar suport logístic a aquesta factoría, es
construirà l'autovia del Besòs. No cal citar la quantitat d'aigua que necessitarà aquesta empresa per fer la ''famosa aigua ianqui".

Aquest

sortir quan

era

em van

No oblidem el TAV. ( tren d'alta velocitat), que destruirà tot el que trobi al seu pas per la nostra comarca. I com no,
l'afany especulatiu d' alguns dels nostres alcaldes de la gran majoria de pobles i ciutats. Posem per exemple el Sr. Tomé, alcalde
de Les Franqueses, que porta el seu poble a un nivell especulatiu impressionant, canviant el pla urbanístic al seu aire, i després
presumeix d'un municipi verd.
a per exemple el riu Tenes al seu pas per Riells del Fai, que només a uns quants metres més avall de Sant Miquel
del Fai (espai natural), mostra un clar aspecte de contaminació per la gent incívica que visita el riu. II'Ajuntament de Bigues i
Riells no el vol netejar ni posar mitjans perquè no l'embrutin perquè, segons ells, no és competència seva i perquè no hi
pressupost. I partant de Riells, no us sembla ridícul que tallin tots els camins dels Cingles del Bertí per no molestar a una parella
d'àguiles i les vigilen amb quatre helicòpters -pobres àguiles quan vegin quatre ocells de ferro, amb el soroll que fan!-.

I, com no, partem dels nou camps de golf que es preveu que hi hagi funcionant a la nostra comarca, on any rere
pateixen greus problemes de sequera, en pro d'una estètica elitista i importada, més pròpia de països nòrdics. Un
exemple és el de Vilalba, a la Roca del Vallès, que no només és denunciable pels efectes ambientals com el malbaratament
de l'aigua -tan si és potable com depurada- o la contaminació dels aqüífers propers -tingueu en compte que pel mig del camp
de golf hi passa una riera, i que tots els insecticides i plaguicides que es facin servir perquè la gespa estigui en condicions per
jugar, aniran a parar al riu-. També hem de tenir en compte la pèrdua de corredors biològics entre espais naturals. Aquestes i
altres qüestions medioambientals, són prou importants per tirar enrera aquest projecte, però a més a més, darrera s'hi amaga
un gran projecte urbanístic, que consisteix en un fabulós complex residencial hoteler de luxe i 120 xalets d'alt standing i que,
per poder construir tot això, l'ajuntament de la Roca, fins i tot ha expropiat 10 hectàrees de terra a l'empresa Vivers Cardedeu.
Imagineu una expropiació a una entitat privada per part d'una de pública per construir-ne una altre de privada, una prova més
dels ajuntaments purs i durs especuladors.
any

es

Un altre exemple és la construcció de la futura Ronda Nord de Granollers, Canovelles i les Franqueses. Us explicaré
quantes raons per negar-se a la construcció d'aquesta ronda. Travessarà diversos nuclis de població i crearà un impacte
molt negatiu per la qualitat de vida dels veïns, que quedaran a banda i banda de la mateixa. Crearà un efecle barrera que amarà
i dividirà barris, comunitats de veïns i zones residencials, i afectarà al desenvolupament de la vida social dels veïns. AI passar
per zones residencials produirà un alt risc d'accidents per als vianants. La Ronda Nord generarà un trànsit inexistent a l'actualitat,
que provocarà a les hores punta col lapse del trànsit a la ronda i els seus accessos. No es respecten les distàncies mínimes
entre la via, els habitatges i les zones verdes, impedint l'accés, ja existent, als aparcaments, botigues, etc Amb una densitat
de trànsit de 3.000 vehicles per hora, produirà uns alts nivells de contaminació acústica i atmosfèrica com ja succeeix a la Ronda
Sud. Serà una via de trànsit habitual per mercaderies pesades, tòxiques i perilloses. La Ronda Nord és una nova barrera que
s'afegeix a les que ja existeixen: Unies ferroviàries, riu etc Es un fet comprovat que, en aquest tipus de vies, no es respecta
la velocitat màxima establerta, amb el conseqüent perill d'accidents. En definitiva, que seria una infrastructura, que crec
innecessària, i amb un impacte molt negatiu a la nostra qualitat de vida.
unes

...

...

Em deixo moltes més coses que estan passant a la nostra comarca, però una cosa us animo a fer, és que entre
castell i castell comencem a fer pinya perquè en un futur no ens haguem de lamentar perquè del Vallès no queda res i puguem
dir als nostres fills i nets: com el Vallès no hi ha res.
Hilari Cuadriello.
El baix més baix

XIGS

l,IENTREVISA
Sabadell!!!! Zenda!!!! DOS nous crits que se senten als assajos. ES refereixen al Marc Sabadelll
a l'Elisenda Buscà. Són nous xics, nous vallesans (cardedeuencs, per precisar), però no nous
castellers. Han vingut dels Saballuts I d'això de fer castells en saben un munt. El que no sabem
nosaltres, xafarders de mena, són unes quantes de les seves Intimitats. Per descobrir-les els
hem fet aquesta entrevista, I aprofitant que els teníem asseguts I amb ganes de xerrar, els
hem preguntat com veuen la nostra colla, ara que encara fa poc que hi són.

Com és que

parar a Cardedeu?
agafar el mapa de Catalunya i vam mirar un lloc que fos a prop de la meva feina, que és a Premià
de Mar, però que no fos a la costa perquè no ens agrada el mar.
Zenda.- A mi sí que m'agrada!
Sabadell.-Tot el que tingui a veure amb Mataró no ens agrada (Rialles). Bé, això és veritat, el que passa és que
no té res a veure amb els Capgrossos, eh! El Vallès Occidental: massa
complicat d'arribar-hi, les comunicacions són molt
dolentes, molt trànsit, molts transbordaments Conclusió: la part oriental del Vallès, això vol dir, Granollers, Cardedeu, la
Roca, Santa Agnès i, amb tot això, ens vam quedar amb Cardedeu, que és el més ben comunicat. I si vols una resposta
curta doncs
vam triar el Va!lès Oriental perquè ens agrada el Montseny i és a prop de la feina.
vau anar a

Sabadell.- Vam

...

...

Per

els Xics i no

què

una

altra colla?

Zenda.-Home, era la colla que quedava més
tocava anar, sent de Cardedeu, eren els Xics.

a

prop de Cardedeu. Ens

agradaven els

castells i la colla

on ens

Quants anys fa que

sou castellers?
Zenda.- Jo fa uns tres anys, quan vaig conèixer en Sabadell
Sabadell.- Jo des de l'any 93. Vaig començar més a menys a
anar a parar a Saballuts.

i aixi

vaig

Com

us vau

Ganàpies i allà vaig conèixer molta gent de Sabadell

conèixer?

Zenda.- Un monitor de l'esplai de Sabadell que anava a classe amb ell a l'Autònoma me'l va presentar una Festa
Major. Des de llavors quan el veia: "Hola" i "Adéu". Però jo venia de la universitat i havia de travessar tot el carrer fins a la
Facultat de Ciències i els Ganàpies assajaven allà al mig i sempre quan em veia em deia: "Què, vols fer castells? Vine,
vine,
que t'agradarà i, a més, tens bona mida!" I jo, clar, veia que eren quatre gats i pensava: "Aquesta gent s'obriran el cap i
alguna cosa més!" A partir d'aquell moment cada dia que baixava per allà i el veia, pensava: "Mira, el pesat dels castells!", i
agafava el camí de dalt i entrava per darrere. No vaig arribar a anar mai a Ganàpies. Un dia, un amic meu, l'Aleix, va
organitzar una excursió al Cadi i va dir: "Portaré un parell d'amics" i va venir en Sabadell i ja ens vam conèixer més i després
vam organitzar les vacances de Setmana Santa i
Sabadell.- I després ja et vas apuntar a Saballuts.
...

Quin és el castell més gran que heu fet?
Zenda.- Jo, el4 de 8 de Granollers.
Sabadell.- Jo

el més gran

...

...

el 9 de 6

perquè 9

per 6 són 54 i 4 per 8 són 32

...

Quin és el castell més difTcii que heu fet?
Zenda.- El tres per sota, indiscutiblement.
Sabadell.- Jo, el3 de 8.
Quin record

en teniu dels vostres primers dies a la colla?
Zenda.- Home, jo vergonya, perquè ja ho passo malament quan hi ha molta gent i la conec
la conec, encara més. Estava bastant tallada, però bé, bé bon ambient.
Sabadell.- Jo, bon rotllo total... el que passa és que és molta gent de cop el primer dia i et fas
els noms, però a part d'això, bé, bé.
...

...

doncs, quan

no

...

un

embolic amb

Què recomanaríeu

o què diríeu a la gent perquè
s'engresqués a fer castells?
Sabadell.- Home, penso que la Zenda és una bona persona per contestar aquesta

pregunta perquè abans no li
els castells i ara li agraden amb entusiasme.
Zenda.- Per exemple, si ets una persona que fagrada l'exercici físic, l'esforç, el sacrifici i treballar amb gent, doncs
castells és un bon lloc. Ostres, és que quan estàs dalt del castell Jo és que abans no
m'imaginava la dificultat, no li trobava
la gràcia. Després, també els diria a la gent que és un bon lloc per fer vida social i trobar-se, un bon lloc per fer coses
agradaven

...

junts.

Heu trobat moltes diferències en la manera de fer dels Saballuts i dels Xics? Quines?
Sabadell.- Un amic meu de Montcada, en Francesc Serra, que va ser el primer que l'any 92 em va dur a fer
castells, sempre m'explicava que a Granollers eren els pijos i a Montcada els cutres i quan va saber que deixava Saballuts
per anar a Granollers es va posar les mans al cap. Potser sí que és veritat que a Sabadell són més deixats anar i aquí són,
són
Zenda.- som, ara ja som
Sabadell.- vaja que, com ho diria, que cuidem més les formes.
...

...

...

...

Però,

a

nivell

d'assaig?

Zenda.- Allà,

-

acaba entrant

...

a

a

Sabadell.- Sí,
Com

us va

Sabadell, sempre s'escaquejava penya de les pinyes i aquí el Salva

totes les

va insistint, insistint i la gent
i allà sempre hi havia el típic que s'escaquejava, sobretot les nenes, les quartes.
punt positiu que la gent volta molt bé les proves, però com a punt negatiu, els mòbils.

pinyes

com

a

el canvi de Vallès? Us hi trobeu bé?

Zenda.- Si, potser una mica sola,

però bé, el Vallès Oriental és molt maco i està bé i, a més, a la colla jo em sento
i molt bé.
Sabadell.- Jo, molt bé, jo, molt millor que abans. Jo vivia a Cerdanyola del Vallès en un pis petit. La Zenda, en
canvi, vivia a casa als pares, al centre de Sabadell i, és clar, potser el canvi és una mica diferent. Jo estic molt més bé ara.
molt ben

acompanyada

RAN

L1ENTREVISA
A

què

us

dediqueu?

Faig de mestressa de casa, estudio i em dedico a fer esport. Ara estic
topografia. A veure si me'n surto!
(Nota de la redacció: ja se sap que, a vegades, des que es fa una entrevista fins que es publica passa força temps. Hem de
dir que ara fa poc l'Elisenda ha trobat feina, feina de topògrafa a Vic. Per part nostra toca felicitar-la i dir-li que esperem que
li vagi molt bé!)
Zenda.- A viure bé! Jo visc bé, visc molt bé!

fent el

de

projecte

Sabadell.- Jo treballo

Com

en una

empresa de Premià.

ompliu el temps lliure?
Sabadell.- Jo amb la bicicleta de

muntanya, fent castells i anant

a

la

muntanya, és clar!

esport i muntanya. Em dedico, per exemple, si faig castells, a treballar aquells músculs que després
les lesions dels castells. Com que per fer tot el que m'agrada necessito el gimnàs, doncs em dedico a

Zenda.- Jo fent

m'ajudaran

a

prevenir

fer això.

)

)
Un bon

plat de
got d'
Una escapada
Un bon

verdura

.

pasta
aigua
al Montseny

orxata

.

al Pirineu
n'hem de tenir

Una virtut

Alguna

Un defecte

La inestabilitat

Un llibre

Els Llibres de/ Petit Nico/às

Jo

no en

tinc cap

La tossuderia
So/dados de

Sa/amina,

de J. Cercas

(Recomanats per abans d'anar a dormir)
Unacomarca

El Pallars

La Garrotxa

Viure

AI Pallars

AI Pallars

Blau

lila i malva

Un

a
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c%r

,
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"LOS GLADIADORES

DEL

BUEN

COMER"

Antecedents: Desconeguts
Origen: Xics de Granolfers
Antíguitat : 8 anys
Evofució : Ens fem vells
Activitats: XUPITOS !!! XUPITOS !!! XUPITOS !!!
Crit de batalla: XUPITOS i!! XUPITOS i!! XUPITOS i!!
...

...

Presentar una secció de la colla no és feina fàcil. Com que entenem que tothom la coneix, no parlem gaire de les
nostres activitats i crec que és molt bona la idea d'explicar a la colla els diferents grups de Xics que realitzem altres
activitats. "Los Gladiadores" evolucionem al mateix ritme que la colla i la nostra antiguitat fa que desprès de vuit
anys, segur que més de 70 a 80 Xics han degustat els plats dels nostres chefs.
No sé si som el col iecíiu d'activitats autònomes (no hi ha intervenció ni recolzament econòmic de la junta) més
antic de la colla, però segur que som els únics que ja tenim patrimoni:
forquilles, ganivets,
gots de vi blanc, rosat, negre, copes de cava, cassoles de fang i GOTS DE XUP TOS. Ca afegir al patrimoni un
I fins i tot tenim la possibilitat de triar el nostre local de celebracions.
gran stock d'ampolles de tota mena de licors

Plats,gots¡ culleres¡

....

Que fem ? Doncs dues vegades

a la temporada un petit grup' de tres a quatre cuiners decideix un menú el cuinen
sopar tots plegats. Imprescindible: ExplicacIó (si et deixen) per part dels cuiners dels ingredienls,
La
d'assistència
és de 35 persones. Sempre nomes. Crec que l'única excepció a la presencia
l'elaboració,.
miljana
de dones és si son convidades pels cuiners i amb el requeriment d'haver fet un castell de set a la posició de baixos.
També he de reconèixer que ENCARA NO HEM FET ELS NOSTRES ESTATUTS (i no els penso fer).

i fem

)

}

un

...

de sopar i al crit de XUPITOS !!! XUPITOS !!!, realitzem la nostra assemblea per triar al President, el
cuine� amb un resultat clar: 'Vots favorables: tothom, Vots en contra: tothom, Abstencions: tothom"
XUPITOS!!! XUPli OS !!!, a més dels acudits de Juan K., Pedro Canelo, i altres

Desprès

proper grup de
I

...

...

Aquest any a banda dels sopars, també hem organitzat un curs de tast de vins (no de XUPITOS). Tot un èxit. En
quatre dijous consecutius al mes de juny, hem IIngut I'op.ortunitat de rebre lliçons magistrals de com reconèixer
els diferents vins de l'estat en funció de la varietat del raïm, la seva etaboraciò, apreciar els aromes i colors, el seu
procés de criança,
...

També ens cuidem de la celebració del tradicional
la Diada.

concurs

de

tapes que forma part dels actes de la

setmana de

Bé, animar-vos a tots els que encara no heu vingut mai i podreu disfrutar de Mandonguilles, peixos, delicatessens�
amanides, marmitakos, bolets, tiramissuns, ànec, conill, I aquest proper sopar "AUTENTICA FABADAASTURIANA
...

A la [1ropera assemblea (convocada de forma implícita
GAlDIADORES DEL BUEN COMER
Y BEBER"

pel proper sopar),

votarem el canvi de

nom

per el de "LOS

...

VOTS A FAVOR
VOTS EN CONTRA
ABSTENCIONS
.....

....

.....

XUPITOS !!! XUPITOS !!! XUPITOS !!! XUPITOS !!! XUPITOS i!!
Carlos

.......

López-Urizama

SKAMOT SETEMBRISTA
La nostra història comença el mes de setembre de I'any bé, després d'un intensiu assaig casteller,
potser a causa de l'excés d'alcohol, potser a causa d'algun cop al cap, va sorgir la innocent idea de fer un
pica-pica.
Ens agrupàrem quatre arreplegats i duguérem a terme la idea. Potser aquell dia els astres
...

s'alinearen per fer que tots
el mateix mes.

,

aquells que

ho

preparàvem, tinguéssim una

cosa en

comú: tots havíem nascut

Sense saber-ho, aquell dia vam sembrar la llavor de I'skamot. Ara només calia trobar un líder
espiritual (sinò, quin skamot seríem sense referents?). Així que vàrem posar un anunci al "9 Nou" i, després
d'un rigurós càsting, entre milers i milers d'aspirants, el vàrem trobar. Curisosament, havia nascut al mes

de setembre

...

Aquest líder espiritual

ens guia pels difícils camins de la vida, si cal el protegirem amb la nostra
vida i mantindrem sempre el seu anonimat. Ens diu que ara és temps de passar a taula perdó, a l'acció.
El seguirem lloant fent el mega pica-pica cada any; tant gran que els Xics no se'l podran acabar.
I així, any rere any, els diferents aspirants a ingresar a l'skamot i que compleixin els requisits
...

novè mes de l'any) anirem fent el pica-pica més i més gran!!! No us penseu que no tenim
comú amb els castells: ens cal FORÇA per portar les safates, EQUILIBRI per no llençar la beguda
terra, VALOR per tastar segons quin plat i SENY per no empatxar-nos amb tant de menjar.

(haver nascut el
coses en
a

Però anirem més

lluny.

Sereu capaços d'acabar-vos el proper pica-pica? Sereu capaços d'organitzar un mega pica-pica
millor que el nostre? Us posarem eillistó més alt que un 3 de 10 amb folre, manilles i amb figuereta inclosa.
I atenció Xics!!!
Tremoleu. Us tenim

qualsevol

moment

podem

en

actuar

el nostre

punt de mira. l.'Skarnot Setembrista

no

descansa mai, i

en

...

SKAMOT SETEMBRISTA

Illl

,

No

CASTELLS

FEM

NOMES

"TRIATXICS"
Com
un

el

ja

debeu haber observat
de

amb

aillarg de la història de la colla,

gent
grup heterogeni
menjar, el beure, esquiar, sortir de farra, .i des de fa
any, amb motiu del 10è aniversari de la

un

extracastellera que reunís el sacrifici, el
d'una desena de Xics al Triatló
nosaltres
de

acabar

vem

mitjes maratons,
des de la

gent

bicicleta i

una

El triatló és

...

colla,

uns

quants Xics

en

un

proposar realitzar

van ser

tant

va

conseqüència de tota aquesta historia ha
dediquen

a

porti

participar

en

engrescadors í motivants que

a

participació
quants de

uns

Empuriabrava i I'aquatló

un

grup de 20 persones de tota la

triatlons, duatlons, aquatlons,

curses

gent que ha finalitzat

IRONMAN

un

seu

de

provincia de

muntanya, maratons,

nivell és molt variat i

(3.800m nedant,

combina tres modalitats:

tots els

dels 80 quan

partir
proba més caristmàtica: I'IRONMAN de Hawai. De

principis

seva

natació, ciclisme i atletisme. Els inicis del triatló

dels 70 tot i que

va ser a

va

va

180 Km de

començar

com a

a ser un

totes maneres de

20 Km bicicleta

5 Km atletisme

Olímpic:

1.500m natació

40 Km bicicleta

10 Km atletisme

Triatló"B":

2.500m natació

80 Km bicicleta

21,097 Km atletisme

Triatló Ironman:

3.800m natació

180 Km bicicleta

42,195 Km atletisme

•

•

es

substitueix la

on

primera part de natació per una de

la bicleta de carretera

el tercer sector

Així que ja ho sabeu, si

es

a

es

esport popular

gustos i nivells:
750m natació

Triatló

esport

triatlons, duatlons i

Sprint:

Triatló

•

muntanya

activitat

estat la creació dels TRIATXICS que al mateix

-atló al darrera i duri més de deu minuts. El
a

una

acabar amb la

els triatlons de SI. Feliu de Guíxols, Vilanova i la Geltrú,

definitiva tot el que

esport que

•

En el duatló

Xic. La colla és

marató).

un

demés ni ha per

es

substitueix per

substitueix per la de

una

mica i

cursa a

peu. Així mateix també hi ha duatlons i triatlons

muntanya i

triatlons d'hivem, que són

iguals que

el duatló

esquí nòrdic.

part de fer castells voleu fer alguna

fa falta tenir ganes de moure's
a

ens vam

la resistencia dels castells. Tot

la

que tot just s'ha iniciat en el triatló fins

amb la cel.lebració de la

dimecres

en

d'ells Xics, que és

remunten als Estats Units de

on

La

només de castells viu

aproximadament, el triatló.

estat els fundadors del Club Triatló de Granollers. El CTG és

Barcelona, alguns

però

any

patiment, força,
Sprint de Mataró. Els resultats

participant

Catalunya a Castelldefels.

temps han

de

un

..

Ara fa

no

passió comú, els castells, però amb moltes altres aficions: l'escalada, l'excursionisme,

una

ja

les escales del CN Granollers

cosa

més teniu

una

altra

opció per triar: TRIATXICS.

està. I si el que voleu és mantenir la fonma física i prou,

preparats per

a

sortir

Si hi esteu interessats només heu de passar per

a

còrrer

l'assaig

una

no

ho dubteu: els

estoneta. Hi ha cabuda per

i demanar per

algú

Només

a

tothom!!!.

dels TRIATXICS.

PARLEM

QUE

títol, és evident

única intenció

meva

era

l'atenció

comencéssiu

perquè
llegir aquest
hagués pogut

a

escrit, també

diumenge desprès
de descarregar el tres de vuit.
Segurament no vaig ser l'únic
tenir la sensació d' haver

de

complert

si els títols que

a

suggereixo

sensació de treure'ns
pes de

la meta,

gràcies

nois, hem acabat la
be

a

hores de que
article falta

escric aquest
l'actuació de Badalona, però
un cop ha passat la diada ens

de

fer

a

posem
com

anat

a

repàs mental
l'any. Un repàs

un

el que segur ens be al cap
una
multitud
d'imatges,
sensacions, de records
en

....

d'una

l'objectiu d'aquest

es

escrit fer

la

valoració de la
temporada aquesta feina ben
segur que ja la faran molt millor
que jo el president i el cap de
colla, jo senzillament vull

Promoció de la colla
Es

per això que

tres de vuit
final d'etapa,

un

etapa molt dura, una
de muntanya,
que

etapa

a

tots els que estàvem

colla, que havíem estat

la

crec

que la

i la comarca, ha d' ésser un
dels punts principals dels
propers anys a la colla, aquest
any ja hi hem treballat i s'han
fet moltes coses: Festa Soci,
Tallers canalla, Festa Atreveix
te, Exposició, Tríptic. Però des
de el meu punt de vísta hem
de treballar en dos àmbits més:
el primer el dels tallers juvenils,
la difusió de la colla i els castells
la
a les escoles i el segon
difusió de la colla a través dels
mitjans de comunicació (

Premsa, radio i TV) que al cap

amb

aquest últim punt

altre aspecte en que
haurem de esmerçar esforços,
e.1

podríem

anomenar

la

formació interna, si el nostre

objectiu

es

augmentar

social

de la

poder

a

la

tomar-se aixecar.

grans

l'hora

a

de que
final

I

es

final de
per això que escric

augmentar

el

sense

crear

una

peus de

fang.

com

un

aquestes quatre ratlles. El tres
de

vuit

del
una

2002

es

prova

més

que podem ser una gran colla,
de que quan la maquinaria dels
Xics es posa en marxa no hi
ha qui ens aturi, que sabem fer
les

coses

treballem

be,

tots

que

per

hem

ens

molt a
fer la feina amb la que realment
entra gent a la colla que és
l'anomenat boca a boca, o sinó
podeu fer l'exercici de

ajudarà

les persones que
la colla últimament
que com és que han vingut
ben segur que us contestaran
a

han entrat

a

,

que coneixen
casteller i

convençut

a

un

o

aquest

per venir

a

nostres

però

sostres

podem

no

nivell
social
i una organització interna dins
colla que sustenti aquest
creixement, del contrari
estaríem creant un gegant amb
nostre

massa

un

poca gent
vindrà a la colla per que vegí
una
Festa a la Porxada, o
llegeixi una crònica castellera
a un diari, tot i que es una feina
molt important a l'hora d'anar
creant el que podríem dir
marca, que ens

,

ilo
més

quan

junts

tampoc
d'enganyar, molt

preguntar

per

sovint els
actuals

d'etapa

cursa.

que aquests nous
passen per fer

vaig tenir por, por
agaféssim aquell

ens

de

plantejar-nos noves muntanyes
per conquerir tots junts, nous
objectius, això si, com sempre
ho hem fet, pas a pas o pis per
pis com ho preferiu-ho, no fos
cas que ens entrebanquéssim,
que ja sabem el que costa

repetir

Però

però

moment

i

altre
els ha
a

la colla.

Tots

sabem

també

que

la

captació de nous membres,
segueix una estructura
piramidal, si hem permeteu
utilitzar aquesta expressió que
potser us sonarà una mica
sectària, però que hem permet
molt gràficament.
la gent que porta molt temps
a la colla rarament pot portar
noves persones a la colla ja
que probablement ja haurà
esgotat el seu cercle de

explicar-me

coneixences, però per cada
element
obren

nou

que entre

un

sense

a

la colla
de

fi

possibilitats de nous ingressos,
per aquest motiu el nous
elements

tenen

importància capdal

una

per tots

nosaltres i els hem de saber
capitalitzar en aquest sentit.

d'explicar
com

es

com

és

un

fa, que és el

castellers i per I' altre
banda ens haurem de reciclar
els que ja formem la colla en
noves tècniques tant castellers
com de gestió.
mon

massa

colla per tal de
tècnicament i
mantenir-nos en el nivell, hem
de preveuré que per un costat
esperem l'entrada a la colla de
molta gent nova als que

pujar

el

es

més

haurem

un

he dit abans

ja

complexes

castell,
existeix

també

el moment de fer

es

com

castells

la fi és la propaganda més
i
barata
efectiva
que
existeix.(els hi podeu preguntar
als polítics que ells en saben
molt d'això).

Lligat

ara

balanç

imparables.

el nostre tres de vuit.

i

Formació interna

Xics

som

És evident
objectius,

Però

captació de nous castellers, la
promoció de la colla a la ciutat

objectiu

pedalant, podíem disfrutar
d'aquella dolça recompensa,

senzillament

Tampoc

gran

aquell

explicar-me.
Doncs si

un

sobre, la d'haver arribat

significava

a

la

objectiu,

un

els trobeu fora de lloc ara que
tots estem eufòrics. Intentaré
al llarg d'aquestes ratlles

temporada,

sensació que

una

exposar-vos
vaig tenir el

titular-lo "el tres no es el final"
o
"desprès del tres també hi
ha vida".
Perdoneu-me també
us

LA

1999

NO ES REPETEIXI EL

Perdoneu per el
que la
cridar

DE

Però sobretot i des de el meu
punt de vista és una cosa que
no fem mai, al menys d'una
forma sistemàtica, és explicar
funciona i com estan
com
organitzats els Xics de

Granollers, crec que si fem
aquesta feina el procés que
a
nomenar
podríem
dels

d'adaptació

nous

castellers serà molt més curt i
els nous castellers sabran en
tot

moment

el

que

poden

esperar de la colla i el que
espera la colla de ells.

DE

PARLEM

LA

el que la pròpia colla genera sinó que
organitzatiu, la haurien de proposar i tirar endavant el
Així doncs, amb aquests nous reptes meva proposta, per eomençar el debat que creixessin adequat per eomplir els
que ens plantegem, ens hem de intem que crec que hem de tenir, seria objectius marcats per la junta.
plantejar si l'actual estructura crear tres grans blocs de treball: La
organitzava de la colla, la junta, esta Junta, Àrees de treball, Collaboradors Evidentment les àrees que estaran
preparada per afrontar aquests nous de les àrees. La Junta, seria un òrgan formades per relativament poques
reptes, enteneu-me no estic parlant de format per el president, sots-president persones, no podrien fer tota la feina
les persones que la formen o formaven, i un responsable de cada àrea on es que estem descrivint, i aquí es on
ja que aquest any l'hem de renovar, tractarien temes generals, de apareix la figura del col·laborador
sinó de l'organització que han utilitzat coordinació, de visió estratègica si hem d'àrea, que senzillament es un casteller
les diferents des de fa més de vuit anys permeteu I' expressió.
que s' encarrega d'una activitat en
eoncret dins d'una àrea. I és en aquest
i que ens ha permet portar la eolia des
de els castells de sis fins ara. Les àrees, han d'ésser l'autèntic motor punt on hem de canviar el xip tots, i
de la eolia, les àrees haurien de treballar passar d'una estructura de poc fan molt
També ens hauríem de replantejar la de forma autònoma i col·laborar per a una altre de molts fan poc per tal de
pròpia estructura social de la colla, no tirar endavant totes les activitats de la fer créixer la colla tal i com us
podem pensar en que tot siguem amics eolia, a tall exemple podríem anomenar comentava una mica abans amb el
íntims de tots, haurem de pensar en àrees com: Secretaria, Tresoreria, tema de crear una colla de colles.
una colla de colles, on els grups
Promoció, Relacions Publiques, Social,
naturals siguin els protagonistes i els Actuacions, Esponsors/Comercial,
que realment canalitzin les activitats Actuacions, Local. El treball a les àrees
de la colla. Us sona aquesta musica hauria de ser pro-actiu., i això vol dir
blaus!!!
que no només estarien per organitzar
Nova

de la colla

organització

Hem acabat

una

Anem

etapa dura, però

no

la

a

pams,

nivell

a

cursa

A hores d'ara hem acabat una etapa, i remarco etapa, no hem acabat cap cursa, i ara que sembla que comença la
baixada no és el moment de relaxar-nos, ans el contrari és el moment de seguir pedalanttots junts i amb la mateixa
convicció en que ho hem fet fins ara sabedors que la pujada s'acabaria. Ara es el moment per fer créixer la nostre
base i fer-la prou forta per sustentar la gran colla que ja som i la colla gran que tots volem i desitgem.

ACTUALITAT XIC

LA

PARADETA

Aquesta temporada els
la colla. La

nova

Xics hem estrenat

paradeta

a

més de

paradeta gràcies

a

l'ingeni

del

Civet, l'artista de

ser

molt útil per deixar les maletes ben

protegides, també

ens

ajudarà

a

vendre

molt més les samarretes, els
els

puzzles,
encenadors, números de loteria,

...

i de ben segur servirà

d'inspiració

alguna que altra colla pel

seu

per

innovador

disseny.

ELS

PANELLS.

Aquest estiu
de molts

es van estrenar

mesos

de feina els

desprès
panells

informatius dels Xics de Granollers. Aquest
la gent les diferents
va

correspondre

es

panells

cas

el mèrit

especialment al Lluis, la Montse, l'Oliveras

i la Bea.

posicions dins d'un castell

al grup d' "Atreveix-te" i

tenen com a funció donar a conèixer a

i la seva funció i feina. En

aquest

LLUMS, CAMARA, ACCIÓ!
7:30 de la tarda d'un

diumenge qualsevol quan ja enfosquia al
primer cop que ho faig, i em sorprèn
la magnitud del lloc. Potser per aquest motiu trigo a situar-me, però
finalment, i després d'un primer filtre en el qual descarto videòjocs,
BLOCKBUSTER. Entro, és el

DVDs i seccions

no

recomanades per

menors

de 18 anys, ho

La varietat certament és molta, la

qualitat no tanta.
Em costa trobar alguna pel llcula que em cridi I'atenciò, no soc cap
sibarita però, el cinema" made in Hollywood' ja m'avorreix i, sens
dubte, aquesta és I' especialitat de la casa. Em desespero, conto fins
a tres i reprenc la cerca. Arraconades en una cantonada, prop del
taulell, hi ha un munt de cintes, sense capsa, em comenten que sòn
ella, The Cube, Tesis no està malament, algú o més d'un van optar ahir,

aconsegueixo.

les que la gent ha deixat. Hable con
abans d'ahir o bé abansabans d'ahir pel bon cinema. Jo

...

les he vist oferides i em pregunto on sòn, passats uns
supermercats els productes més minoritaris se situen o bé en els
prestatges superiors o bé en els inferiors ) ." Nueve Reinas" és l'escollida. El dependent que és argenti i, a més
no entén perquè no juga el Riquelme, em felicita per l'elecció : la pelllcula també és argentina.
No cal llegir els títols de crèdit per adonar-se'n, ni tan sols és necessari trobar un esforçat dependent que et
subministri aquesta informació, n'hi ha prou amb els primers instants de la pel·lícula. Prepareu-se per sentir
constantment expressions com" boludo
pive i les seves variants' pivito/a o el mític' macanudo" al més
pur estil Puyal, entre altres. No és difícil ni imprescindible entendre el significat d'aquests mots, més complicat és
adaptar-se a la rapidesa i sonoritat de la parla argentina, per la qual cosa, i sobretot al principi, us aconsellaria
paciència. No us preocupeu sinó enteneu algunes frases que diuen o no podeu seguir els diàlegs entre els
personatges com voldríeu. Cap d'ells és clau pel correcte seguiment de la pel ilcula, No obstant, si teniu l'oportunitat
de veure-la en grup o família (és apte per tots els públics) molt millor ja que d'aquesta manera on no arriba un
arriba l'altre. I no tan sols això, la presència de gent reunida al voltant de la pel ííeula proporciona un enfocament
diferent i interessant al film ; segur que algun cop veient alguna pel iícula us ha passat que sense voler-ho s'ha
entrat en una dinàmica de debat. En aquesta situació la pel ilcula deixa de ser la protagonista per esdevenir
simplement l'excusa ideal perquè cadascú demostri la seva perspicàcia i cultura cinèfila. Nueve Reinas' és una
d'aquestes pel.lícules-debat, no per l'argument que tracta, que no és res fora del normal (les vicissituds d'una
parella d'estafadors al Buenos Aires actual davant l'oportunitat de la seva vida), sinó perquè res és el que sembla,
i res del que sembla és el que en realitat és. No se sap qui son els bons ni quin són els dolents, no se sap qui
està compinxat amb qui, no se sap quina relació guarden els personatges entre si, no se sap res i tothom es veu
capacitat per exposar i defensar la seva teoria. Per tant, el meu sugeriment és fer una porra, però enlloc de amb
el resultat del Barça-Madrid, amb el final de la pel ilcula, Només a les acaballes es treu l'entrellat de tot plegat;
en aquest sentit hem de reconèixer que en tot moment el director aconsegueix mantenir l'atenció de l'espectador.
Moviments ràpids de la càmera, gran quantitat de personatges que entren i surten de la pantalla i una elevada
densitat d'aconteixaments per minut fan que això sigui possible.
En resum i per acabar, Nueve reinas" és una pelllcula entretinguda, força original i bastant divertida, suficient
per alegrar una tarda avorrida davant la televisió, insuficient per pagar una entrada al cinema, i més tenint en
compte el cost actual de les mateixes.
fr-";,;
minuts d'incertesa les localitzo

(

no

els

com en

"

•

"

•

"

"

\\10'/)
P.D.

La realització

d'aquesta pelllcula
Llança. Des d'aquí, gràcies.
=

no

hauria estat

possible

sense

la

ineslj.
•
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d'Alex de

PASTÍS DE 4 DE 8
hgredients:
3

ous

iogurt (l'envàs del iogurt serveix
iogurt de farina
2 mides de iogurt de sucre
3/4 de mida de iogurt d'oli
1 sobre de "Levadura Royal"
1

per

a mesurar

els

ingredients)

3 mides de

Confitura
Per

a la guarnició:
rajola de xocolata
mantega
perles platejades
1 cullerada d'aigua

1

foundant

Elaboració del

pastís:
barregen el iogurt, els ous, la farina, el sucre, l'oli i
Quan està ben barrejat s'aboca en una plata untada amb una mica
prèviament escalfat, i es deixa 5 minuts a 250°C. Després s'abaixa a
20 minuts més. Passat aquest temps es comprova si està cuit amb
un ganivet.
Una vegada fred, es treu del motllo, sobre pel mig i es farceix amb la confitura.
En

un

bol

Per fer la

es

el sobre de "Levadura
de

mantega i

180°C i
una

es

es

deixa

una

s'escampa per sobre el pastís i

es

cullerada de
decora amb les

o

mantega i una d'aigua al bany maria. Quan està
perles platejades.
Yolanda

N@VEG@ PER INTERNET
www.xics.org

d'aquesta pàgina. Per a tots aquells que no ho sàpiguen, és la magnífica pàgina de la
colla. Hi trobareu les actuacions, fotos, tot el relacionat amb la colla i el món casteller.
Què dir

Pàgina: hltp:/Iwww.xics.org
Buscador:

www.google.com

(

Primer de tot, pels qui no sapigueu per on començar a navegar per internet, us recomono un dels
millors buscadors de pàgines web que hi ha. En aquest buscador, introduint una paraula o conjunt
de paraules principals del tema en el que esteu interessats i us seleccionarà totes les pàgines en
seu contingut apareix les paraules que heu escrit. Té diferents opcions per buscar les
paraules.
Pàgina: hltp:/Iwww.google.com

el que el

Software:

www.softcatala.org

aquesta pàgina hi trobareu tot de programes i traduccions per a programes
on es parla del tema i ajudes per a problemas o preguntes.
Pàgina: hltp:/Iwww.softcatala.org/index.htm
En

en

català, aixl

com

fòrums

www.lacroqueta.com

Pàgina d'humor on hi podras trobar els
Pàgina: hltp:/Iwww.lacroqueta.com

millors acudits, videos, audios que circulen per internet.

Cuina: www.karlosnet.com

Aquí teniu una mica de cuina. La pàgina del famós cuiner de televisó
hltp:/Iwww.karlosnet.com/default.htm
Interessant:

Karlos

Arguinyano.

www.e-wallpapers.de

aquells que estigueu farts de veure sempre el mateix fons d'escriptori i necessiteu un canvi,
aquesta pàgina hi podreu trobar un gran sortit de fotos per posar al fons. De gran qulitat.
Pàgina¡;: hltp:/Iwww.e-wallpapers.4players.de:10781

Per
en

-t

coure

agulla de mitja

durant

bé amb

guarnició:

Es fon la xocolata amb

Humor:

Royal".

posa al forn,

£

desfeta

Barbachano

ELS

X I e S

ELS XICS XERREN
1.· Quin és per tu el

·Cap

més encertat

nom

de colla

Doctor

•

2.· Com

creus

que els Xics acullen

és necessari que

ROBERT

vingui

més

cap de colla:

Mimosin

•

-salva

pel

..•

a

la

Slump
gent nova que

ve a

la colla? Creus que

gent?

RODRIGUEZ

1 )Doctor Slump perquè ara que ho dius és clavat.
2)Molt bé perquè l'ambient és molt bo i tothom es sent útil. Jo em sento molt
orgullós de pertànyer a la colla i l'activitat que fem em fa sentir feliç i, no un
"xic" sinó una pila. No obstant crec que s'hauria de fer més propaganda penjant
cartells i amb anuncis perquè la gent ens conegués.
LAURA MARTIN

perquè és com el mimosin, l'osset de peluix.
perquè jo quan vaig venir és van portar molt bé amb mi i no vaig
tenir cap problema. Perquè vingui més gent s'haurien de ficar targetes a les
bústies de les cases perquè no tothom ve a la Porxada a veure'ns.
Mimosin

1)
2)

Crec que bé

PEP MAYNOU

Mimosin

1)
2)

perquè m'agrada I, a més, li queda "bufó".
a la gent però és millorable perquè la gent podria ser
vingués més gent però això és realment complicat.

S'acull bé

Caldria que

ESTER

1)
2)

PRATGINESTÓS

Doctor
La

Slump perquè

gent

nova no

Cal comentar

l'esforç

més oberta.

però,

el recorda fisicament.

és sent acollida i si

no

coneix

a

ningú

és sent

que aquest any aquest aspecte ha millorat

perdut i sol.
força gràcies a

de

RENE PEDROSA

perquè com ara és el cap de colla estic acostumat a dír-H aixi.
"capo".
2) Es fa bastant bé perquè l'equip de pinya fa un bon treball. No obstant, faltaria
una persona que s'encarregués únicament d'explicar a la gent el funcionament
d'un castell i que els prengués toteslesdades.
Seriem suficients si vingués tothom. D'altra banda, sempre cal que vingui gent,
sobretot gent jove i especialment noies.
1) Cap

de colla

Sinó li diria

VICTOR ABARCA

1)

Li diria Sr. Mimós

perquè

sent el cap de colla és mereix

una

mica més de

respecte.

2)

Jo al

principi

em

valg

sentir

una

mica sol

però

aviat

persones a xerrar amb mi I em valg sentir integrat. (
el Jaume Font perquè el Victor no es sentia massa

en

van

la

venir

resposta

algunes
va

col·laborar

inspirat ).

DANI LOZANO SANCHEZ

1) Salva perquè no hi ha prou confiança o, sinó, cap de colla.
2) Bé, es fan prou activitats i es tracta bé a la gent nova.
ELISENDA CUQUET PEDRAGOSA

1) Mimosin, perquè m'agrada molt aquest nom i a més a més li escau.
2) Molt bé, els Xics som molt acollidors. Jo m'hi sento molt bé dins la colla
de que vaig arribar.

XICS PE GRANOllE

des

Ilíl

PASSATEMPS
SOPA DE LLETRES
si ets capaç de trobar a la sopa les deu darreres actuacions de la colla. Recorda que les
estar en qualsevol direcció, del dret a del revés. Si ho resols bé, podràs construir una frase
amb les lletres sobrants. Sarti
Ei xicl A

veure

paraules poden
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Per: Andreu Merlos

XICS D

G RAN O L I¡. E RS'Ol

MOTS ENCREUATS

HORITZONTALS
1. L'Adrià sempre n'està i sinó en Sergi. Com més n'hi hagi millor, encara que estiguin del revés. 2. Ja li
de ser-ne a més d'un, a l'hora de pujar. Els Xerrics en són. El tres de deu n'és el més. El tres
de Mataró n'és. 3. La nostra sotspresidenta i la nostra cap d'actuacions. AI tres, és per on hi puja el dos

agradaria

que estarà més còmode. A la nostra colla, de vegades, perdem els orígens. 4. En tenim més d'una
colla, però només la meva és de Sabadell tot i anar de cul. Quan faig de lateral, mai no sé fer-li-ho

a

la

a

la

amb l'ordre necessari. 5. Els de la Torre quan fan la figuereta. En Sergi Palau n'és, i en René també.
En Domingo és un home de principis. 6. La trobem al començament de la faixa. Crossa compartida per
dos baixos en un quatre amb l'agulla. Aquell casteller que es troba al cim més alt dels Alps fent la vertical.
7. La part més eròtica de la nostra personalitat. A Mataró ja en tenen però nosaltres encara no. Els germans
crossa

Toni i Ramon no vocalitzen gens bé. Els germans Rovira són homes de principis. 8. Com més n'hi hagi
millor, i si estan del dret encara més. El que tenen en comú el tres, el quatre, la torre i el pilar. Carregat.
El de castells, sense allò que tenen en comú el tres, el quatre i la torre però no el pilar. Folre. 9. El nostre
enxaneta és tan despistat que sempre perd coses. Un del pom de capa caiguda. Els millors. Oriol Prats.
10. Quan en Poti perd els orígens i va del revés així va el tres per sota. El que tenen en comú el pilar, el

tres, el quatre i la torre, però
11. El de castells

no

el cinc. Les nostres possibilitats de fer la torre de vuit aquest any. Manilles.
Marrecs de tlaS. L'autèntic cognom de l'Ignasi Montmany.

inacabat.

VERTICALS·
1. Els Saballuts me'n diuen, però del dret. La millor part de la personalitat dels Xics. Déna-me'n, 2. El dinar
de Mallorca no el vau pair gaire bé. Més d'un l'hauria d'aparcar al carrer en lloc de dur-la a l'assaig. 3. La
Cèlia. La Mariona quan faci la figuereta. El moviment casteller n'és. El nostre enxaneta es quedarà sense
res si continua perdent coses. 4. Onomatopeia, expressió del públic quan I'enxaneta fa l'aleta (que algú
els digui que això no són focs artificials!). Les crosses corren el perill de quedar-hi massa quan entren
al castell. La Sara. 5. Tots els Leal. En Salva. Una a cada aixella del baix, però si us plau, del dret! 6. Un
xic que era de la UdG, però que al final ho va deixar perdre. En Dani. L'Ester. 7. L'enxaneta sempre la fa
al carregar el castell, encara que llavors caigui. Noemí Romero. Robert Rodríguez. 8. El que tenen en comú
el tres el quatre i la torre però no el pilar. Les femelles del Vendrell. Mitja colla d'Olot. 9. L'Andreu Guillén.
El que tenen en comú la Mireia i el Rafa. Un Marçal de xics invertit. 10. Alguns vailets quan fan les coses
del revés no les acaben. Mig mocador del revés. 11. D'altres de Ripollet, quan fan les coses del revés sí
que les acaben. El Fèlix del dia 30 d'agost n'era.12. La Núria. El primer d'aquest any el vam fer a Llinars.
Eva Vaca. 13. Com n'és, la bona castellera, fins i tot fent la figuereta! La torre en té però el dos no. En
Joan Esquirol n'és del nostre president. 14. A tronc se'l posen a la cama perquè la canalla pugui pujar
millor. Només la té el pilar. Aquesta també és exclusiva del pilar, fins i tot quan és l'agulla d'un quatre.
15. Se'n fa del mocador, per fer de barret quan fa molt sol. El Juanka en va fer més d'una des del pilar
caminat de Festa

Major

3

3
4

10
11

fins i tot, quan l'estaven

4

5

6

7

pujant al balcó cap per avall. Marta Aixandri.

8

12

13
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