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Els Xics tanquen temporada aquest
diumenge amb la Diada
Estaran acompanyats pels Minyons de Terrassa i els Castellers de Mollet

La trobada amb els patrocinadors. | Xics de Granollers

Aquest diumenge els Xics de Granollers (http://xics.cat) afronten una de les cites més
importants del seu calendari: la Diada. Hi arriben en plena forma, després d'haver recuperat el 4
de 8 i amb el record de la Diada de l'any passat, on van fer història al descarregar el seu primer 7
de 8.
Aquesta, la 27a, culmina una setmana plena d'actes, com la trobada amb els patrocinadors, els
assajos especials, els sopars i els espectacles. Aquest dijous, per exemple, han fet una sessió de
preparació física i un assaig especial a La Troca. Aquest divendres a les 18 h, al mateix lloc, han
organitzat l'espectacle infantil La Festa, de la companyia El Nas Social. Més tard hi haurà sopar i
beguda i, a partir de les 12 de la nit, festa a la Nau B1.
L'endemà dissabte a les 17.30 h faran un cercavila pel centre de Granollers acompanyats de les
colles infantils de Blancs i Blaus i la jove dels Diables de Granollers. Amb xocolatada pels
participants i assistents i l'actuació castellera de vigília, a la Porxada, en solitari, a les 18.30 h. A
les 9 del vespre es farà sopar i concert dels EnGrallats a la Sala de Cultura Sant Francesc. I a les 11
de la nit, Espectacle de colla.
Diumenge la Diada començarà a les 9 amb les Matinades. A les 12 h començaran els castells en una
jornada en què els granollerins acomiaden la temporada. A l'acabar es farà un dinar de colla a la
nau Dents de Serra de Roca Umbert. A les 5 de la tarda es tancaran els actes amb un concert de
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Miquel del Roig.
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