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Els Xics descarreguen la primera
torre de set d'aquesta temporada
La colla espera repetir el castell diumenge a Cornellà juntament amb el 4 de 8
Els Xics de Granollers segueixen gaudint del millor moment de la temporada. Si l'11 de setembre
la colla va descarregar a Llinars el primer 4 de 8 del curs, aquest diumenge a Figueres (Alt
Empordà) els Xics han descarregat la primera torre de set de l'any. La colla està molt satisfeta amb
aquests èxits castellers, i és que la temporada passada la torre no es va descarregar fins la
darrera actuació de la temporada, el 20 de novembre de 2011, i enguany just tornant de les
vacances d'estiu els Xics han reprès amb força la feina feta a l'assaig i han portat a plaça els seus
millors registres.
A Figueres, a més, la colla castellera s'ha anotat el 5 de 7, la torre de 7, un 3 de 7 amb quarts i
quints i un pilar de 5. Una de les millors actuacions de la temporada. El cap de colla dels Xics de
Granollers, Sergi Palau, explica que "l'objectiu és poder portar diumenge vinent el 4 de 8 i la
torre de 7 junts a l'actuació de Cornellà". La colla està molt contenta i amb moltes ganes de continuar
treballant dur a l'assaig per anar complint reptes i objectius, sentencia Palau. Abans d'actuar al
Baix Llobregat, els Xics estaran aquest proper dissabte a Valromanes.
Resultat de l'actuació a Figueres:
Castellers de Figueres: pilar de 4caminat d'inici, 3/7, 3/7amb agulla, intent desmuntant de 4/7amb
agulla, intent de 4/7aamb agulla i 2 pilars de 5
Castellers de Terrassa: 2 pilars de 4, 3/7, 2/7, 4/7 amb agulla, pilar de 5
Xics de Granollers: 2 pilars de 4, 5/7, 2/7, 3/7, pilar de 5
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