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Els Xics de Granollers amenacen
amb una temporada inoblidable
La colla descarrega per l'Ascensió el 4 de 8 més matiner de tota la seva història
Els Xics de Granollers han signat aquest diumenge al migdia la millor actuació del que portem
d'any, demostrant que mantenen l'elevat nivell tècnic del final de la temporada passada. En la
diada de l'Ascensió, a la plaça de la Porxada, els granollerins han fet els mateixos castells (i en el
mateix escenari) amb els quals van acomiadar el 2013: han descarregat la torre de 7, la tercera
de l'any, i el 4 de 8 i el 7 de 7, els primers d'aquest curs. Una magnífica actuació que insinua una
temporada que pot ser inoblidable.
A més a més, els Xics han assolit els tres castells amb molta tècnica i seguretat, i amb un ritme
àgil i ferm; sobretot el 4 de 8, que enguany s'havia intentat i desmuntat en una ocasió, però aquest
diumenge s'ha portat a plaça amb moltes garanties i s'ha descarregat amb solvència. Segons
recorden des de la colla, feia nou anys que el 4 de 8 no es descarregava ja per la Fira de
l'Ascensió, a inicis del mes de maig, la primera cita important de l'any. No es feia des de les
temporades 1998, 1999 i 2004. De fet, el 4 de 8 descarregat aquest diumenge a la Porxada és el
més matiner de la història de la colla, ja que el primer fins ara s'havia descarregat el 16 de maig
de 1999.
El cap de colla dels Xics, Sergi Palau, s'ha mostrat molt satisfet després d'aconseguir "una de
les millors actuacions de la història dels Xics per les festes de l'Ascensió". Palau destaca el mèrit de
descarregar en una mateixa diada la torre de 7, el 4 de 8 i el 7 de 7, "igualant així la millor actuació
de l'any passat".
Resultat de l'actuació:
Xics de Granollers: 2 pilars de 4, 2/7, 4/8, 7/7, vano de 5.
Sagals d'Osona: 3 pilars de 4, 5/7, 4/8, 2/7, 1/5
Marrecs de Salt: 2 pilars de 4, 5/7, 2/7, 4/7, 2 pilars de 5.
*El 4 de 8 descarregat aquest diumenge a la Porxada. Foto: Toni Torrillas
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