
 

 

ACTE INSTITUCIONAL DE CESSIÓ DEL FONS DOCUMENTAL DELS XICS DE 

GRANOLLERS A L’ARXIU MUNICIPAL. 

  

Bona tarda a totes i tots, moltes gràcies per venir. Abans de res, vull dir que per mi és un honor poder 

ser aquí en un moment com aquest, i poder tenir la oportunitat de donar les gràcies a tanta gent, i per 

tanta feina. 

Els Xics de Granollers ja fa 28 anys que vam entrar a la història del món casteller, i com no, també a la 

història de la nostra ciutat i comarca.  

Al llarg d’aquests 28 anys s’ha generat un munt de documentació, que poc a poc s’ha anat recollint, o bé 

cedint i donant, pels membres de la colla, per amics i seguidors. Aquests documents no tan sols 

reflecteixen el naixement d’una nova entitat i les seves primeres passes, també ens mostra els inicis 

il·lusionants, el veure’ns créixer, el pas de centenars de castellers per aquesta colla, i les fites històriques 

que poc a poc i a base de treball anàvem aconseguint. 

Per fer castells calen moltes mans i part d’aquesta documentació ens ensenya com des dels inicis s’ha 

treballat en fer divulgació d’aquest fet, de com s’ha mirat d’apropar els castells als habitants d’un territori 

on l’experiència en aquest món era pràcticament nul·la. Un gran exemple en son les revistes de El Pati, 

que ara s’han digitalitzat en la seva totalitat, i que aviat estaran disponibles també a través de la nostra 

web. Quantes hores i quanta artesania s’hauran dedicat per fer-les..?! 

Darrera de tota aquesta documentació s’hi amaguen moltes històries personals, de gent en que al 

acostar-se a aquest món no tan sols hem descobert una tradició, també hem conegut als nostres veïns, 

com a nouvinguts ens hi hem integrat, hem fet amistats, trobat parella (alguns moltes parelles), s’hi han 

enfilat els fills d’aquells que fa anys en van ser fundadors, o molt més important, hi hem crescut com a 

persones.  

I de la mateixa manera que darrera dels castells s’hi amaguen tantes històries, darrera de la consolidació 

d’una entitat com la nostra hi és el fet que hem sabut ser molt participatius en el teixit associatiu de 

Granollers, i de com alguns comerços ens reconeixen i ens han ajudat durant tants anys.  

Això és un resum del que s’hi podrà trobar en aquest Fons documental. Però també amagat entre les 

pàgines d’aquest fons hi trobarem moltes, moltes, moltes hores de feina en que la documentació s’ha 

anat inventariant, classificant, digitalitzant i arxivant, sota la gran feinada mai suficientment valorada de 

l’equip d’Arxiu dels Xics. Vull deixar clar que no m’hauria de correspondre a mi ser en aquesta taula. Qui 

més es mereix ser la imatge d’aquest acte són l’Elisenda Cuquet i en Roger Candela. Sense ells i la seva 

empenta això no hauria estat possible. Moltíssimes gràcies per tota la feina que heu fet, i per la que us 

queda per seguir fent.  

Tanmateix el nostre reconeixement als presidents que em van precedir, en Faust i en Xavi per haver 

engegat i impulsat aquest projecte. A assessores, col·laboradors, a donants de material i molt 

especialment a en Jordi Contreras, Marina Batlle, Jordi Cirac, Jordi Oliveras, Josep Mª Salas i l’Agustí 

Corominas. (i no segueixo amb tots els noms per por d’oblidar-me’n cap...). Al cap i a la fi, castellers que 

han guardat aquests documents a casa amb tanta estima com qui guarda les fotos dels seus fills o dels 

millors moments de la seva vida, i que han estat donats per compartir amb tothom. 



 

Per acabar, vull donar les gràcies a l’Arxiu Municipal i l’Ajuntament de Granollers per oferir-se a fer-nos 

un espai, i complir amb la missió de conservar, custodiar i divulgar els documents que hem generat al 

llarg d’aquests anys. I de la mateixa manera que fem els castells a les places, perquè els castells es fan 

per compartir amb la gent, ara gran part de la nostra documentació imatges i vídeos, també seran 

accessibles a tot aquell que hi estigui interessat en conèixe’ns molt millor, i alhora conservat en les millors 

condicions. 

Els Xics de Granollers som una colla oberta a la ciutat que ens estimem la Cultura Popular, i som conscients 

que hem crescut gràcies i amb l’ajuda del poble. La cessió d’aquest Fons Documental és la nostra manera 

de retornar i agrair al poble la seva participació en la nostra història. 

 

Aquest arxiu però, només recollirà el fons documental que tenim, el físic, el més material. M’agradaria 

que tot Granollers pogués conèixer i gaudir també d’aquell fons que mai no es podrà documentar ni 

guardar en un armari; gaudir de l’experiència de descarregar un castell inèdit, de les emocions 

d’autosuperar-se, de tornar-se a aixecar després d’una caiguda, o de formar part d’un equipàs com ho és 

el nostre, de treballar, de somiar i donar-ho tot per la nostra camisa i el nostre escut. En definitiva, de 

viure moments que es conservaran per sempre al vostre cap i que només es podran arxivar a les carpetes 

de les emocions i dels sentiments. 

Vull aprofitar per convidar tot Granollers a enfaixar-se amb nosaltres en aquesta temporada que estem 

a punt de començar, per seguir fent història, i per ajudar-nos a omplir els armaris de l’Arxiu Municipal 

d’èxits, de treball, i de l’orgull que sentim de ser dels Xics de Granollers. Moltes gràcies i visca els Xics! 

 

Granollers, 6 de febrer de 2019 

 

 

 

 

 

David Carruesco Andreu     

President de Xics de Granollers       


