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Editorial
Els diccionaris i les enciclopèdies es queden curts:

CASTELL: Aquesta paraula, d’acord amb una de les accepcions que apareixen al
Diccionari de la Llengua Catalana, editat per "Enciclopèdia Catalana, S. A.-", es
tracta, en la seva interpretació folklòrica, d’un "Conjunt d’homes enfilats els uns
damunt les espatlles dels altres fins a aconseguir diversos pisos d’alçada".

CASTELLER/A: Seguint el mateix diccionari, queda definit com "Cadascun del
homes (i dones) i els nois (i noies) que fan els castells".

Les dues definicions, òbviament, es queden totalment limitades a la construcció
física de la composició. Per sort per als castellers/es, no tot es pot descriure amb
paraules, ni, tampoc, amb dibuixos o figures.

Un castell és, per damunt de les definicions que hem transcrit, la suma dels
esforços de cada un dels castellers/es, amb un ànim de sacrifici individual, posant
l’ànima i el cor, encaminat a l’obtenció d’un objectiu conjunt, sense que hi hagi
protagonistes.

Des de cada una de les posicions que les persones ocupen al Castell s’ofereix el
màxim, i moltes vegades més, del que es pot donar, sense esperar obtenir cap altra
retribució que la pròpia coronació del Castell. No hi cap posició mes important que
les altres, ni els que pugen, ni els que estan a baix, ni tan sols la canalla que fa
l’aleta. La inhibició de qualsevol casteller comporta la impossibilitat d’aconseguir
la fita que s’havia establert.

Des d’aquest (llarguíssim) editorial, els redactors/es i col·laboradors/es de la revista,
volem encoratjar-vos, a tot el món casteller en general i, en particular, als
Castellers de Cerdanyola, a seguir amb la feina que hem emprés, sense donar
cabuda a cap tipus de desànim o de defalliment.

Reproduint una expressió d’un dels membres de la colla,

"Pit, collons i ganes de fer-ho".
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XI Edició de la Trobada
de Colles del Vallès 
La Trobada de Colles del Vallès va néixer, com totes les trobades, per ser el punt de reunió de
tots els castellers del Vallès. Les Colles del Vallès som nou: Minyons de Terrassa, Castellers de
Terrassa, Xics de Granollers, Castellers de Mollet, Castellers de Rubí, Castellers de St. Cugat,
Castellers de Caldes, Vailets de Ripollet i Castellers de Cerdanyola.

A les primeres edicions hi assistien  totes les colles però, a mesura que va créixer el nombre de
colles, l’Assemblea de Colles del Vallès va decidir que cada any hi participessin quatre colles de
forma rotativa per no allargar tant la trobada.

Cada any la celebració és organitzada per una colla diferent i l’any vinent ens toca als
Castellers de Cerdanyola del Vallès preparar l’onzena edició. Suposarà un gran esforç
d’organització i finançament perquè la festa va a càrrec de la colla amfitriona i totes les colles
participants cobren el seu "caché".

Els Castellers de Cerdanyola hem estat presents en tres trobades; la primera va ser l’any 1999
a Ripollet, on no vàrem actuar pel tema de la rotació; la segona es va celebrar a Caldes, el
2000, on sí vam participar activament, i aquest any a Rubí, on tot i que no ens tocava actuar
vam haver de fer-ho per substituir els Minyons de Terrassa.

Dins dels actes de les trobades, molts anys s’han organitzat xerrades i conferències. L’any
passat els organitzadors van ser els Castellers de Caldes que, trencant una mica amb el que
s’havia fet fins aleshores, van creure que la trobada podria tenir un caràcter més lúdic i el dia
abans de la reunió de colles van muntar un torneig de bàsquet, una botifarrada i un concert
de rock. El cert és que la participació va ser discreta en el bàsquet i pràcticament nul-la  al
sopar i al concert.
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La desena edició a Rubí semblava –com deia algú de la nostra colla- la trobada del no-res: pocs
castellers de les colles participants (Rubí, Sant Cugat, Ripollet i Cerdanyola), poca assistència
de públic i la sensació col·lectiva que no es tracta d’una autèntica trobada sinó d’un pur tràmit.

Desgraciadament, es va tractar també d’una jornada trista en conèixer la mort de dos
castellers de Te rrassa en un accident de trànsit, ocasionat per conductors en estat
d’embriaguesa, quan el dia abans es dirigien al torneig de bàsquet que s’havia organitzat amb
motiu de la trobada. Em senyal de dol, les quatre colles participants vam acabar la diada
aixecant quatre pilars simultanis acompanyats del silenci de gralles i tabals

Tot això ens ha de fer reflexionar sobre com volem que sigui la Trobada de Colles del Vallès.
L’Assemblea de Colles del Vallès va acordar que, un cop l’haguem organitzada els Castellers de
Cerdanyola –som els últims que quedem- s’estudiarà una altra forma de fer-ho.

Des de Castellers de Cerdanyola creiem que per celebrar la trobada de Colles s’ha d’establir
una data concreta cada any, on hi han de participar totes les Colles i que el finançament ha de
provenir dels Ajuntaments i Consells Comarcals. Pensem que les colles no han de cobrar per la
seva participació i que la trobada ha de tenir un caire lúdic i festiu que ha de servir per apropar
més el sentiment casteller a la població.

Així doncs, el que hem de fer és començar a treballar per posar les primeres pedres del que ha
de ser un esdeveniment tan important com la Trobada Anual de Colles del Vallès.

Jaume Dalmau
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Hola castellers i castelleres!
Ja són tres les temporades que portem junts, i moltes les coses que ens han passat  de bones i
de dolentes. De molt bones i de massa dolentes potser.

Però no vull parlar del passat, vull parlar del futur. Tot i que la crisi que hem patit no ens ha
desanimat, i ens farà créixer com a colla i trobar el nostre caràcter, som encara joves i la
inexperiència sempre juga males passades.

Ara tenim un equip tècnic nou, per les circumstàncies provisional, però treballant amb molta
il·lusió i empenta. Amb la experiència de les temporades anteriors i donat que la majoria dels
seus components ja havien treballat amb equips anteriors la feina es comença a notar.

Hem recuperat castells que feia temps no fèiem, estem deixant enrere els intents desmuntats
i descarregant la majoria dels castells a plaça excepte alguna excepció que no val la pena ni
remarcar.
Però la feina no acaba aquí, recuperar castells és més fàcil que recuperar la il·lusió, però ja hem
donat el primer pas per aconseguir-ho.

I cada vegada que recuperem un castell ens tornarà una mica d’il·lusió, que ens portarà a
recuperar un altre castell, i així fins que tornem a donar que parlar com la primera temporada.

Desitjo que quan aquest article us arribi a les mans tot això sigui realitat, sinó en números al
menys en il·lusió; voldrà dir que estem en el bon camí de tornar a ocupar la nostra posició en
el món casteller, i amb l’experiència que estem adquirint ningú ens podrà parar.

Visca els Castellers de Cerdanyola!

MIKI

L’ESTANC ALTAYÓ

TABACS I TIMBRES - PAPERERIA - LOTO 6/49
FOTOCOPIES I SERVEI DE FAX

EXP. Núm 5

Gabriel Altayó i Morera

Sant Antoni, 1 (Cantonada Sant Ramon) - CERDANYOLA
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Cerdanyola opina…

Cerdanyola del Vallès, éstà en constant creixement: nous barris, nous equipaments, més

serveis,.... i evidentment més GENT. Això suposa més demanda d’activitats diverses, i d’entre

elles els Castellers de la nostra vil·la prenen un paper valuós com a integradors de tota aquesta

gent dins el teixit social de Cerdanyola.

És per això que hem volgut fer un petit tast de l’opinió que el poble  té de la nostra entitat.

Aquesta no és estadísticament significativa, però si prou vàlida per fer-nos veure la

importància de l’existència dels Castellers per a tots.

Maria Guerrero Virgili, 9 anys

Els castellers són una tradició molt arrelada a Catalunya. Has vist alguna vegada una
actuació dels castellers del teu poble, els Castellers de Cerdanyola?. Què et va
semblar?

- Sí, i em va agradar molt per què vaig veure un castell d’un com girava i estaven tots junts
girant sobre el castell. Em va agradar per què tots anaven junts i ho feien molt bè. Uns eren
de Cerdanyola, però els altres no m’enrecordo d’on.

Et vas fixar com van fer tots aquells castells què vas veure?

- Primer es van posar tots en cercle apretats. Aleshores, depenent de quantes persones
volguessin que fós el castell, es posaven a sobre, jo vaig veure tres o quatre que pujaven.
Tothom els agafava i després d’esperar una estona  van pujar tots els altres. Cada vegada eren
més petits. Després un casteller va aixecar la mà i ja van baixar.També hi havia una música que
sonava quan els castells es construien.

Saps què és una anxaneta?

- Sí, una persona que quan puja a dalt de tot del castell, aixeca la mà. És una nena o un nen
per què així pesa menys i és més àgil.

T’agradaria ser-ho a tu?

- A mi em faria molta por ser anxaneta, no sé per què, però em faria molta por estar allà dalt.

Què els hi diries a tots els nens i nenes de la Colla dels Castellers de Cerdanyola?

- Que ho fan molt bé i felicitats. Ànims Castellers de Cerdanyola!



Cerdanyola opina…

Dolors Toló. Tinent alcalde. 48 anys

Els Castellers són una entitat cultural amb una breu però intensa història. Quina
innovació ha suposat pel poble la creació d’una entitat d’aquestes característiques?

- Ha suposat la recuperació de totes aquelles tradicions catalanes que, junt amb els Trabucaires
i Geganters, faltaven al poble de Cerdanyola per poder oferir al ciutadà un ventall de
tradicions i folklore catalans molt variat i complert.

En una societat multicultural com l’actual, activitats integradores com la dels
Castellers, esdevenen captivadores per a una ciutat que vulgui presumir de plural.
Des del consistori es té en compte aquesta visió integradora de l’entitat?

- És clar. A Cerdanyola hi ha bàsicament dos tipus d’entitats: aquelles en que els pares
acompanyen als fills per a que realitzin una activitat, i un altre tipus en la que els pares deixen
de ser acompanyants per passar a ser membres actius d’aquesta entitat. Aquest últim és el cas
dels Castellers, on els pares  són part activa de la colla. Tothom és útil.

Dolors Toló, mare i ciutadana que pensa quan veu aquestes construccions? Deixaria
ser membre de la colla a la seva filla, si aquesta fós petita?

Trobo que té molt de mèrit. No tindria cap problema en que formés part. Tinc força amics que
viuen el món castellers d’aprop i sé que és difícil que la canalla es faci molt de mal en una
hipotètica caiguda. Estic ben segura que no és un lloc on es puguin fer molt de mal. Hi ha llocs
on la canalla, jugant , se’n pot fer més. A més sé que en una Colla la canalla és un tresor molt
preuat i es cuida moltíssim.

Com totes les activitats d’exhibició, el sacrifici i l’entrenament són cabdals. Ara
s’apropen temps més gèlids. Com animaria al poble a engrescar-se en una activitat
com aquesta?

El temps és un element que a la gent no li preocupa gaire si realment sent el que està fent. La
gent ha de fer-se l’entitat seva. Si així és, no hi haurà cap problema per anar el dia que sigui
i a l’hora que calgui. La gent ha de pensar: JO SÓC PART DE LA COLLA, no formo part d’ella,
sinó que sóc ella.

Per últim que li diria als Castellers de Cerdanyola?

Els diria que les entitats, igual que les persones tenim moments àlgids i moments febles. I és
en aquests moments més difícils en els que hem de lluitar amb més força i estar més units.
Entre tots Poble i Colla serem capaços de tornar a fer tots aquells castells que un dia vam fer,
i dic "vam fer" per que jo com a cerdanyolenca també me’ls vaig fer meus.

ÀNIMS !!.

8
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Cerdanyola opina…
Tomás Ferrándiz Gibanel. 84 anys

El Sr. Tomás va néixer a Castejón del Puente, Osca. Fa vora 60 anys
que està a Catalunya i, tot i que ha voltat molt pel nostre país, ja fa
molts anys que està estable al nostre poble. "Maño" de naixement,
però emocionalment integrat en la cultura i folklore catalans.

"Jotas" i Castellers, algun tret en comú?

- Sí, però només un: el folkore típic d’un lloc. La "jota" és maca per què al jovent li diverteix,
i a la gent més gran l’emociona, gràcies al seu poder evocador.

Tot i així la "jota" és molt diferent als Castellers, ja que aquests tenen molt de mèrit, no en va
suposa una unió de molta gent, on la responsabilitat és repartida entre tots els seus
components. A mi m’agrada molt, però pateixo, ja que tinc molta por que la canalla que puja
caigui i es faci mal. A les "jotas" no hi ha tant perill.

Quan va venir a Catalunya, ja havia vist aquest exponent del folklore català o els va
veure un cop ja residia aquí? Què va pensar la primera vegada que els va veure?

- Fa gairebé seixanta anys que estic aquí, i quan vaig arribar ignorava completament
l’existència d’aquesta activitat cultural, però quan la vaig veure per primer cop em vaig quedar
molt impressionat, ja que no sabia com les persones podien fer aquest tipus de construccions.

La materialització de la unió, de l’efecte aglutimador dels Castellers, hi és en algun
dels actes folklòrics de la seva regió natal?

- No. A l’Aragó tenim les "jotas", les "rondallas" i el "canto a las mujeres". Tots són molt
macos, però cap abarca aquesta quantitat de gent ni tanta responsabilitat.

Si el seu net o neta li digués que és membre dels Castellers de Cerdanyola, què
pensaria?, els aniria a veure?

- Oh! ja ho crec que els aniria a veure, patiria moltíssim, però m’alegraria molt per què això
suposaria que viuria un ambient d’amistad i cooperació. La veritat és que seria feliç; ara! molt
tranquil quan pugés no hi estaria.

Ha vist algun cop els Castellers de Cerdanyola?

- Sí. Varies vegades a la Plaça de l’Església amb d’altres colles. La nostra colla, tot i portar poc
temps, ho van fer força bé, sense caure’s cap vegada. Fins i tot tinc una foto a casa que va fer
un familiar meu.

Per últim què li diria a tots els membres , és a dir a petits i grans, de la Colla del seu
poble?

- Doncs, que són d’admirar i que es nota que senten molt el que fan, ja que tots, petits i grans,
treballen pel mateix. Bé els diria també que prosegueixin amb l’ànim ben fort i que arribin
més alt.

Òscar García
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C/. Sant Ramon, 115
Tel. 93 692 08 77

Cerdanyola del Vallès

Fusteria i Mobles

       
                     

               

                    

                           

I amb vostès… LA CANALLA
Aprofito la revista per fer un petit article de presentació de l’equip de canalla. Bé m’imagino
que ja us sonaran els noms de la gent que formem part de l’equip: Maribel, Toni R, Tània ,
Silvia, Juanele i Edgar.

En un futur, la idea seria, tenir dos equips: un de tècnic i un altre més festiu (jo l’he batejat
GAC-Canalla), assaigs específics, sortides, anar a veure altres colles, reunió de pares... això són
projectes que, com a equip de canalla, ens agradaria tirar endavant i per això fan falta ganes
de treballar i gent que les vulgui fer, així que si tens alguna proposta, vols col·laborar o agafar
responsabilitats... vine i en parlarem. 

Voldria aprofitar les ultimes línies d’aquest petit article per agrair a tota la gent que ens ha
preparat el terreny, a tota la gent que ha dedicat una part del seu temps lliure en fer castells
i estar amb la canalla. Potser em falla la memòria i segur que m’oblidaré d’algun nom, així que
demano excuses per endavant; recordant vells temps al Jaume Guasch (jo diria que va ser el
primer i va estar poc temps), al Pere de les "melenes" (ja fa temps que ens va deixar), al
Joaquim,la Mar, L’Anna, La Raquel, La Laia (últim cap de canalla potser a qui més hem
d’agrair), Nuriona, la Montse, ...

En tres anys ha passat molta gent i es clar també molta canalla. La colla creix, canvia i sempre
és diferent. L’equip de canalla que hi ha ara vol créixer en número i en castells per això us
convidem a que vingueu als nostres assaigs els dimecres, al gimnàs de Serraparrera.

Edgar Arias

Cap de Canalla en Funcions
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CÒMIC



Moments

De picnic

El reconeixeu?

D’incògnit

A dalt de tot

Braços amunt

Descansant



Les done

Actuació a Molló

Recuperant forces

Enrotllat amb el micro

Pilars

La canalla
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Calendari de les actuacions realitzades i
previstes pels Castellers de Cerdanyola

per l’any 2001
GENER 

28/01 – Festes Decennals a Valls (La Candela) (3pd4, 4d6id, 3d6id)

MARÇ

4/03 – Sant Cugat del Vallès – amb Cast.S. Cugat (4/6,4/6a id, p/4 cam, 2 p/4)

24/03 -  Cerdanyola – Setmana Cultural ( 2 p/4)

ABRIL

22/04 -  Cerdanyola – Diada St. Jordi – amb Cast. Poble Sec (p/4, 4/6, 3/6. 4/6 a, 2p/4)

MAIG

5/05 -  Festa Major Alternativa de Cerdanyola (2p/4) actuació interrompuda per la
pluja

6/05 - Cerdanyola – Roser de Maig – Cast. de Sants i Tirallongues de Manresa (p/4 cam.c
, 2/6,4/7id, 4/7,3/6, 2p/4)

20/05 - C e rdanyola – Barri St. Marti-Xarau amb Colla  Jove de l’Hospitalet
(3/6,4/6,2/6,2p/4)

26/05 - Cerdanyola – Escola St. Martí, Festa dels Pares (4/6,3/6id,3/6,p/4,p/4i)

27/05 - Terrassa – Barri  Ca n’Aurell, amb Cast. de Terrassa (4/6,3/6id,3/6,4/6a,p4c,p/4)

JUNY

3/06 - Festa Major de Montcada i Reixach (amb Minyons de Terrassa) ( 2/6, 4/7id,4/6,
4/6a,3p/4)

16/06 - Cerdanyola – Escola Serraparera (p/4,4/5 net,3/5net)

17/06 - Montserrat – Trobada de la ONCE (p/4, 3/6,4/6,4/6aid, 2p/4)

24/06 - Montornés del Valles – amb Xics de Granollers  (6/6id, 3/6id 2p/4)

30/06 - Sant Andreu de la Barca – amb Cast. de St. Andreu i Cast. De Cornellà (p/4,4/6,
3/6, 4/6a id, p/4)

JULIOL

1/07 - Sabadell barri de Sol i Padrís – amb Cast. de St. Feliu (3/6, 4/6, 4/6a id, 4/6a id, p/4)

15/07 - Molló – p/4 cam. , 3/6, 4/6, 2/6id, 4/6 a id, p/4)
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AGOST

25/08 -   Palau de Plegamans (p/4, 3/6, 4/6id, 4/6id, 4/6, p/4)

SETEMBRE

2/09 - Rubí – Trobada de Colles del Valles (2/6, 3/6, 4/6a, 2p/4, p/4 de dol)

11/09 - Ofrena floral davant el monument a les quatre barres, a Cerdanyola(2p/4 sim)

11/09 - Barcelona – amb Cast. Vila de Gràcia  (3/6, 4/6a, 2/6, 2p/4, p/4 de dol)

16/09 - Sabadell – barri de Gràcia amb Cast. de Sabadell (2/6,3/6, 5/6, 2p/4)

30/09 - Festes del Pont Vell – amb Vailets de Ripollet 4/6a, 3/6, 5/6, 2p/4)

30/09 - Cerdanyola, Firestoc (p/4, 3/6id, 3/6, p/4)

OCTUBRE

7/10 - l’Hospitalet de Llobregat – amb Colla Jove de l’Hospitalet i Cast. de Cornellà
(2/6id, 2/6id, 4/6aid, 4/6a, 3/6id, 2p/4 i 3/6 de germanor)

14/10 - Torredembarra, concurs de colles

21/10 - Cerdanyola – amb Xics de Granollers i Cast. de Badalona

NOVEMBRE

3/11 - Terrassa – vigilia diada dels Castellers de Terrassa 

10/11 - Cerdanyola – pregó de Festa Major, am Cast. de Gavà i Cast. de Ripollet

11/11 - Cerdanyola – Festa Major de Sant Martí 3a Diada de la Colla, amb Ganxets de
Reus i Castellers de Terrassa

17/11 Rubí – Vigilia de diada amb Cast. De Rubí
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Visita al Chiqui Park
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La canalla aprèn

A la colla som: la canalla, el tronc jove, els baixos i la pinya.

LA CANALLA

La canalla som els més petits de la colla i alguns quan són alts passen al tronc jove.

La canalla són els que pugen a dalt de tot, s’anomena el pom de dalt.

En el pom hi ha els dosos que aguanten l’acotxador i l’anxaneta. L’acotxador és el que es fica sobre els
dosos i sota l’anxaneta, com una granota. L’anxaneta  és la que puja a dalt de tot, i quan aixeca la mà
vol dir que s’ha coronat el castell, o el pilar. El pilar és una estructura diferent del castell, un pilar és,
quan a cada pis hi ha una persona que aguanta a la de dalt. 

TRONC JOVE 

El tronc jove, en un castell de sis, es posarien de terços i en un castell de set de quarts. El tronc jove es
col·loca a sota dels dosos, o sigui a sobre dels segons en un castell de sis, o en un castell de set a sobre
dels terços.

ELS BAIXOS

Els baixos són els que es posen a baix de tot, o sigui els que aguanten tot el castell.

Els baixos també poden ser segons, que són els que es posen a sobre els baixos i que aguanten els que
tenen a dalt.

Els baixos són els que estan tapats per la pinya, les crosses que es posen agafats al pit del baix, de les
agulles que es posen pel mig dels baixos i els contraforts que es posen darrera del baix.

LA PINYA

La pinya és la que envolta la part baixa del castell "els baixos".

Quan es cau un castell, cau damunt de la pinya. La pinya serveix per amortir el cop de les persones quan
cauen.

A la pinya solen haver-hi els pares de la canalla, també hi pot haver algú del tronc jove.

FOLRE I MANILLES

El folre són els que es posen a sobre de la pinya tapant els segons, però això seria en un castell de nou
o en una torre de vuit.

La torre és una estructura que hi ha dues persones per pis.

Les manilles serveixen pels castells més grans, com la torre de nou o els castells de deu (serveix pel
mateix que el folre). Els castells de deu són els més alts i grans de tots.

Martina, Berta, Manel, i Anna 
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Sortida al riu
Fer castells no només vol dir dur camisa, faixa i pantalons blancs,
pujar als castells i posar-se a la pinya no! Els Castellers de
Cerdanyola, a part de fer tot això, també fem dinars, colònies, anem
al cinema ...... I aquesta vegada ens tocava anar al riu!

El diumenge 8 de juliol ens trobàvem  la canalla, i alguns no tan
canalla, disposats a gaudir d’un dia a la Riera de Calders. De bon
matí vam engegar els cotxes i ....Cap al riu que hi falta gent!! El camí
es va fer una mica pesat, però al cap d’una estoneta arribàvem a
Monistrol de Calders. Al riu hi vam baixar per un caminet de pedres.
Quan el vam veure ja hi havia gent banyant-s’hi.  L’aigua estava
súper freda però si t’hi estaves una estoneta ja no es notava. Com
que som castellers, ens vam començar a enfilar uns sobre els altres i
ens va passar el matí  mentre fèiem pilars, els de les fotos i d’altres,
i també  alguns poms. Vam descobrir  unes pedres per tirar-nos de
cap i nedar per aquelles aigües  verdes com la nostra camisa, encara
que no exactament el mateix to  verd. Allà posaves la mà sota
l’aigua i no te la veies!!. Però érem al riu i ens ho passàvem d’allò
més bé. Alguns començàvem a tenir gana; vam fer una rotllana i vam menjar cadascú el seu menú .
Atenció: Els Martorell… Macarrons!

La tarda va ser "Tarda d’Aventura". Doncs sí! El casteller expert en muntanyisme va lligar unes cordes
dalt d’un turó i després de comprovar que l’invent fos segur, vam baixar tot fent "rappel", cosa que
només vam fer els més atrevits. Els més petits, acotxadors i anxanetes, baixaven com bales tot deixant-
se caure però amb compte, i els més experts baixaven saltant. La resta, a poc a poc, finets i pel mig,

baixàvem amb prudència de no lesionar-nos.

Finalment, va arribar l’hora de marxar. Ens vam
vestir, vam fer les motxilles i... camí cap al cotxe!
De tornada alguns van aprofitar per fer una
becaina, d’altres per cantar i alguns feien
tertúlia. Vora les 7 de la tarda arribàvem a
Cerdanyola i ens vam trobar amb els pares que
havien passat un dia "solets". Va ser una
excursió molt exitosa que si podem .....LA
REPETIREM!!!

Sílvia Roca

Ajudant de Canalla

VIDEO CLUB 007
Alquiler y venta de películas, vídeo juegos y DVD

Venta de música últimos éxitos - Cajero 24 h

TODO EN ALQUILER Y VENTA DE CONSOLAS
DE TODAS LAS MARCAS

San Casimiro, 19-21 - Cerdanyola - Tel. 93 691 90 37 - Móvil 617 41 76 18
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Més gent a la colla

Natalia Moya Isma Mohamed Darka Albert Darka

Martí Darka Patricia Rosa Mª

… i

Sandra Brown

Pilar Crespo

Helena Vila

Rafael Moya

Rosa i Paco

Colegio, 6 - 08221 TERRASSA (Barcelona) SPAIN - Tel. 34 - 93 733 12 78 - Fax 34 - 93 780 41 27
www.cecot.es/simofil - e-mail: simofil@cecot.es
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NOTÍCIES CASTELLERES
Notícies del món casteller a Cerdanyola novenbre de 2001

El dia 20 d’octubre, es van casar l’Eva i en
Rafa. Des d’aquesta revista, moltes felicitats a
tots dos!!

Casament Casteller

Castell a castell passem el temps
Una ventada ha tret els
mots del seu lloc, a veure
si ets capaç de tornar-los
a col·locar. Fixa’t que tots
ells corresponen a cadas-
cuna de les funcions que
els castellers poden
desenvolupar en una de
les seves construccions.

• Tap
• Quart
• Escaleta
• Baix
• Segon
• Anxaneta
• Terç
• Crossa
• Acoixador
• Maimà
• Gralla
• Contrafort
• Aleta
• Lateral
• Tabal
• PrimeresÒscar García
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MONTSERRAT
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FERRETERIA
SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS

ELECTRICITAT
BRICOLATGE

PARAMENTS PER LA LLAR
JARDINERIA

PNEUMÀTICA
PROTECCIÓ LABORAL

ROBA DE TREBALL
MATERIAL “URALITA”

SOLDADURA I ELECTRODES
DROGUERIA

Ctra. Barcelona, 79-83
Tel. 93 580 62 44 - Fax 93 692 20 56

Sant Ramon, 132
Tel. 93 692 06 95 - Fax 93 592 03 30

08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS

e-mail:ferreteria@maranges.com
www.maranges.com

        

    

                                

                           

                                      

                        

                     
                
                 

                  
          

            
                    

                 
                         

Restaurante

         



Vols fer castells amb nosaltres?
Som un grup de gent, que necessitem a tota mena de

persones, des de forts a febles, de joves a vells, de grassos a

prims, d’alts a baixos, pares, mares i fills. Som els Castellers

de Cerdanyola i per aquest motiu ens agradaria que ens

vinguéssiu a veure al Pavelló Municipal d’Esports els dimarts

o divendres a l’assaig a partir de les 21.30 fins a les 23 h o

t ruqueu-nos al Tel. 9 3 5 9 2 0 5 8 7. També necessitem,

persones que estiguin interessades a tocar les gralles o el

tabal.

US HI ESPEREM A TOTS.

HI SEREU MOLT BENVINGUTS!

@www.castellersdecerdanyola.8k.com



www.castellersdecerdanyola.8k.com


