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La Porxada viu una intensa jornada castellera, també amb els Minyons i els de Gràcia

Els Xics descarreguen el 4 de 8 en 
la millor actuació de la temporada
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Els Xics van descarregar un 4 de 8 amb precisió i fermesa

Granollers

T.T.

La celebració de la Diada s’ha 
convertit en un talismà per 
a Els Xics de Granollers. En 
les darreres temporades han 
fet les millors actuacions en 
aquesta data tan assenyalada. 
I aquest any no ha estat dife-
rent. Diumenge al migdia a 
la plaça de la Porxada, en el 
marc de la dinovena Diada, la 
colla castellera va aconseguir 
descarregar el 4 de 8, després 
d’haver-ho fet per última 
vegada en la Diada de l’any 
passat. En l’actuació del pas-
sat 11 de setembre a Llinars 
ho havien intentat, però el 
castell els va caure. Aquest 
diumenge, però, a la seva 
plaça i amb la colla al com-
plet, Els Xics estaven molt 
motivats per tirar endavant 
el castell, que van aconseguir 
executar amb gran precisió i 
destresa. El cap de colla, Sal-
vador Panosa, reconeixia que 
van arribar a l’actuació molt 
preparats. “Teníem molt clar 
que no ens havíem de posar 
nerviosos, i així ha estat. 
L’hem pogut descarregar molt 
bé”. La colla granollerina 
també va poder descarregar, 
sense problemes i amb alguns 
canvis de canalla, un 5 de 7 i 
un 4 de 7 amb agulla. L’actu-
ació es va completar amb un 
vano de 5 i dos pilars de 4.

Ara, segons Panosa, la 
voluntat és tornar a repetir 
l’actuació en la darrera actu-
ació de la temporada el cap 
de setmana que ve a Gràcia. 
“Serà difícil, però, ara som la 
gent justa, i si ens fallen 2 o 3 
persones, ho notem molt”.

ELS MINYONS ACONSE-
GUEIXEN LA TRIPLETA

La millor actuació de la jor-
nada, però, va tenir com a 
protagonistes els Minyons 
de Terrassa, que cada any 
es prenen aquesta actuació 
com un assaig de cara a la 
seva diada, el proper cap de 
setmana. I aquest assaig no 
els va poder sortir millor. Els 
de Terrassa van descarregar 
la tripleta completant el 3 
de 9 amb folre, el 4 de 9 amb 
folre, després d’un intent 
desmuntat, el 5 de 8 i el vano 
de 5. 

La tercera colla convidada, 
el Castellers de la Vila de 
Gràcia, van aconseguir la 
millor actuació de la seva his-
tòria després de descarregar 
el 4 de 8, el 3 de 8 (la primera 
vegada que el completaven), 
el 2 de 7 i dos pilars de 5.
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Els membres de la colla van esclatar d’alegria després d’aconseguir el primer 4 de 8 de la temporada

Tres rutes 
per descobrir 
el parc del 
Montenegre i 
el Corredor

Sant Celoni

El 9 NOU

El parc del Montnegre i el 
Corredor proposa tres excur-
sions pels voltants de Sant 
Celoni per conèixer i desco-
brir el Montnegre Carener, la 
vall d’Olzinelles i el dolmen 
de Ca l’Arenes. Les tres rutes 
són recomanables per a tots 
els públics.

L’excursió per visitar el 
dolmen de Ca l’Arenes té una 
distància de 9.237 metres i 
es pot fer en tres hores i 45 
minuts. La ruta comença a 
Can Bosc, un dels masos més 
importants del Corredor, per 
continuar cap al pou de glaç. 
Seguint el camí principal, 
s’arriba fins a la clariana de 
Can Miloca, on es pot gaudir 
d’una excel·lent panoràmica 
del Corredor i també del 
Montseny. Passada una hora 
de camí, s’arriba al dolmen 
de Ca l’Arenes, un sepulcre 
megalític descobert l’any 
1997. La ruta segueix cap a 
l’alzinar vell de Ca l’Arenes 
i resseguint l’altiplà boscos 
del Corredor s’arriba al 
Santuari, per baixar després 
fins a les Roques de Mataró. 
Després es passa pel puig 
Aguilar, per tornar després a 
Can Bosc.

La ruta per la vall d’Olzine-
lles té una distància de 9.600 
metres i una durada de tres 
hores i mitja. El comença-
ment de l’itinerari és a Can 
Draper de Sant Celoni, una 
casa pairal del 1860. L’ex-
cursió passa pel pont de Can 
Plana, des d’on es pot veure 
una vall humida i fresca, i 
continua cap a la Font del 
Rector, sobre la qual es troba 
el conjunt de la parròquia 
de Sant Esteve d’Olzinelles. 
Continuant l’itinerari, es 
podran descobrir els arbres 
monumentals d’Olzinelles, 
com ara el roure del Quintà. 
Se segueix després pel pla de 
les Mines i el sot de la Remor, 
molt a prop de Can Draper.

L’excursió pel Montnegre 
carener té una distància de 
8.000 metres i una durada 
de tres hores i quart. La 
passejada comença a Sant 
Martí de Montnegre, per 
continuar fins al coll de 
Terra Negre. Més endavant, 
s’arriba la roureda i els faigs 
d’en Preses. La ruta segueix 
cap al vaivé de la Casa Vella, 
i continua cap a la capella de 
Santa Maria de Montnegre. 
La pista segueix fins a l’alzi-
na Grossa de Can Preses i des 
d’aquí s’arriba al punt d’inici, 
Sant Martí de Montnegre.


