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Els Xics ensopeguen a Valldoreix
amb el 3 de 7 amb agulla
La colla vallesana descarrega el 3 de 7, el 4 de 7 i un pilar de 5
El 5 de 7 aixecat a Llinars del Vallès la setmana passada. Foto: Xics

Els Xics de Granollers no van poder aquest diumenge 18 de setembre amb el 3 de 7 amb agulla.
La colla vallesana va actuar a la Festa Major de Valldoreix (Vallès Occidental), on, segons
subratllen els mateixos responsables dels Xics, "no vam tenir una bona diada". Després de
descarregar un impecable 3 de 7, amb un quart que s'estrenava, la colla no va saber trobar les
mides al 3 de 7 amb agulla, i després de coronar el 3 i que el pom anés baixant, l'estructura es
va deformar i el castell va cedir. De fet, en els dos intents de 3 de 7 amb agulla que van fer els
Xics el castell es va trencar pel pis de terços. Tot i la llenya, la colla va continuar amb el quatre de
set i va acabar amb el pilar de 5.
En la mateixa diada els Castellers de Sant Cugat van signar una gran actuació, ja que van
descarregar la torre de 7, el 4 de 8 i el 5 de 7. Una magnífica jornada pels amfitrions. Per la seva
banda, els Moixiganguers d'Igualada van obrir plaça amb la torre de 7, que es va desplomar
abans de ser carregada. Els de l'Anoia van continuar amb el 5 de 7 i el 4 de 7.
Homenatge al casteller mort a Montblanc
A l'inici de l'actuació les tres colles van aixecar pilars de 4 en record de Ramon Rovira, casteller
dels Minyons de l'Arboç que va morir arran d'un accident casteller a la Festa Major de Montblanc.
El veterà casteller, de 74 anys, va fer pinya a un dos de set dels Castellers d'Esplugues, però la
torre va cedir i va patir un traumatisme cranial i una lesió cervical alta.
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