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Editorial
Surt al carrer un nou número de la nostra revista, encara que
algunes persones pensessin que no sortiria, i és que per  motius
de calendari i d’actuacions no anava bé treure dues revistes i a la
junta es va decidir fer una sola revista a final de temporada.

També volem recordar a tots els castellers i castelleres que ja
hem finalitzat una nova temporada i malgrat tot, continuem
endavant, amb totes les coses bones i les menys bones que ens
puguin succeir en un col·lectiu de persones tan div erses però
al mateix temps unides per la mateixa afició: fer castells.

És per això que aquestes lletres van dirigides a tots i totes
vosaltres, per recordar- vos que aquesta afició té un color de
camisa i un escut que és el que fa que la gent sàpiga que som
Castellers (Castellers de Cerdanyola), i que després d’una
temporada gens fàcil, hem aconseguit trobar una línia de treball
que amb el temps ens donarà els resultats que desitgem.
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Novembre 2002

Directora
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El Cap de Colla
Ja són quatre anys que portem fent i desfent castells. Per a molts són els
primers castells, no tan sols perquè ens acaben de conèixer els que son
nous d’aquest any, si no, també, perquè per altres, que ja fa temps que hi
som a la colla hem, tingut que adaptar-nos a una sèrie de circumstancies
(gent que surt, gent que entra, etc.) que han fet que aquesta temporada fos
la primera de les moltes que ens queden per passar.

Es la primera per que temin una tècnica nova i inexperta; es la primera
perquè el tronc es nou i la experiència s’fagafa fent molts castells; es la
primera perquè la canalla es fa gran i canvia de posició i s’han de tornar a
acoplar i; es la primera perquè són molts els castellers que, per primer cop
conviuen amb la colla i fer pinya no s’aprèn el primer dia.

Tot i aquestes dificultats hem aconseguit una temporada de la que podem estar satisfets i amb temps
i el esforç de tots tornarem a assolir castells de més gran embargadura tot i que de vegades no es fàcil
tenir contents a tothom . No obstant, seguirem treballant per fer més gran la nostra història castellera
, per el nostre poble, la nostra cultura i per fer castells més grans

Miki

El Miki i el seu equip de tècnica
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Algunes Actuacions
A la diada del "Onze de setembre" la Colla, com ja es tradició, va iniciar la jornada fent la seva ofrena
floral de forma molt especial, aixecant una bateria de quatre pilars de tres que, al coronar-se, van
desplegar quatre barres vermelles. Després, dintre dels actes institucionals, van descarregar un pilar de
quatre.

Desprès, a la tarda, vam
anar a Bigues i Riells dins
de les Jornades per els
Av i s , a i xecant dive r s o s
castells, amb una intensa
participació de la gent que
es trobava a la plaça.

Per la nit ens vam congre-
gar davant del emblemàtic
"Bar Grau"  convidats per
la Nuria i el Miquel que,
amb motiu de la sev a
reinaguració, van fer una
festa amb molta part i c i -
pació de la gent  del poble,
i vam tornar aixecar pilars 

Foto cedida per Xavi Oller 
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Actuacions 2002
FEBRER

01/02 Assamblea General Ordinària (21:30h - Ateneu)

19/02 Primer Assaig

MARÇ

17/03 Poble Sec (Barcelona) amb Poble Sec i Rubí (p4,id4/6,4/6,3/6,4/6a,p4)

ABRIL

14/04 Rubí amb Rubí i Vailets (id4/6a,4/6a,id3/6,id4/6,4/6,p4)

20/04 Esplugues.Aniversari Coordinadora Collserola (3/5n,2/5n,p4)

21/04 Cerdanyola a les 12:30h-Diada de Sant Jordi amb Figueres i Caldes

(2/6,id4/6a,i4/6a,3/6,2p4sim)

23/04 Cerdanyola-Paradeta llibres i roses (pl.Ajuntament)

MAIG

04/05 Cerdanyola. Festa Alternativa (4/5anet,5/5net,p4)

05/05 Cerdanyola. Roser de Maig. 3er.Aniversari de la Colla amb Sabadell i Esplugues

(p4cam,id4/6a,4/6a,2/6,5/6,2p4sim)

19/05 Cerdanyola. Festa Barri Sant Martí-Xarau amb Sant Andreu de la Barca

(2/6,3/6(c),2p4sim)

25/05 Trobada de Colles del Vallès (activitats vàries)

26/05 Cerdanyola.Trobada de Colles del Vallès.Actuació castellera: amb Minyons de Terrassa,

Castellers de Terrassa i Castellers de Mollet)(5/6,2/6,id3/7,i3/7,2p4sim)

JUNY

08/06 Badalona. dissabte a les 19:00h amb Badalona (Suspès per pluja)

09/06 Cerdanyola. Serraparera (2/5net,3/6,4/5net,2p4sim)

16/06 Esplugues amb Esplugues i Sant Feliu (id4/6a,id4/6a,3/6,p4)

22/06 Cerdanyola. Fontetes.Taller Casteller amb Castelldefels (id4/6,3/6,2p4sim)

24/06 Cerdanyola. Festa barri Xarau (p4,3/5net,4/5net,p4)

29/06 Cerdanyola. Banús-Bonasort. Dissabte 18:00h (p4,4/5anet,3/5net,p4)

30/06 UAB (Univ.Autònoma de Barcelona) (p4,4/5anet,3/5net,p4).

JULIOL

13/07 Cerdanyola DobroPile*Bòsnia (p4,3/5net,4/5net,p4)

14/07 L'Hospitalet de Ll. a les 18h amb Hospitalet i Sabadell i/o Sitges (id4/6,4/6c,3/6,p4,p4)

SETEMBRE

11/09 Ofrena Floral pça. 11 de setembre(p4)

11/09 Bigues i Riells (p4,3/6,id4/6a,4/6c,2p4)

11/09 Cerdanyola. Inauguració Grau (p4)

14/09 Les Franqueses amb Xics (p4,3/6,4/6,4/6a,p4c)
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SETEMBRE 

21/09 Homenatge Gaudí a Barcelona - Pl. Sagrada Familia

29/09 Pont Vell amb Vailets (3/6,2/6,4/6,p4)

OCTUBRE

05/10 Cerdanyola dissabte-19h. Pça.Escola Música - Acte del Correllengua.

20/10 Cerdanyola 12h-Pça.Abat Oliba amb Barcelona i Xics (2/6,5/6,4/6a,2p4sim)

27/10 L'Hospitalet amb Hospitalet i Esplugues (p4,3/6,4/6a,4/6,p4)

NOVEMBRE

02/11 Ripollet-dissabte.Vigílies Vailets de Ripollet (3/6,id4/6a,4/6a,4/6,p4)

09/11 Cerdanyola Pça.Abat Oliba-19h.Vigílies Castellers de Cerdanyola amb Vailets de Ripollet

(3/7c,2/6,id5/6,id4/6a,2p4sim,p4balcó)

10/11 Cerdanyola (Pça.Abat Oliba-13h.) 4a. Diada de la Colla Festa Sant Martí, amb Rubí

(5/6,2/6,4/6a,2p4sim)

DESEMBRE

14/12 Sopar de Nadal a Cerdanyola - 22h.

Llegenda: 2p/x sim: pilars simultanis; p/x cam: pilar caminat; x/x i: intent; x/x id: intent desmuntat; 4/x a: quatre amb
l'agulla

    
                

                   

               
                 

                     

                



Correllengua 2002
Aquest any, s’ha celebrat per primer cop a Cerdanyola el Correllengua, concretament el cinc d’octubre,
on els Castellers vam fer una actuació i vam participar de les activitats programades per aquell dia.

Abans d’explicar- vos com ens va anar
l’actuació, us resumirem en breus paraules,
en què consisteix el Correllengua i perquè
el fem (i el farem!).

El Correllengua és una festa que es celebra
arreu dels Països Catalans, enguany va
començar el dia 9 de setembre a Rià
(Catalunya Nord), i anirà passant per les
diferents comarques catalanes fins el 9 de
n ove m b re, data en que finalitza el
Correllengua. La manera de celebrar el
Correllengua varia molt segons la comarca
i la població, cada col·lectiu, agrupat dins
La Cal (Coordinadora d’Associacions per
la Llengua), organitza les activitats que li
semblen més adients, això sí, amb un
objectiu comú: la llengua i la cultura
catalanes. Així, trobem que a Sant Cugat
van fer una cerc avila i un concert , a
Sabadell van organitzar un sopar i una
lectura de poemes, a Terrassa hi va haver
un grup d’animació infantil... Ja ho veieu,
cada poble va organitzar actes ben
diversos, però amb un objectiu comú.

Ja tornant a Cerdanyola, dir-vos que el
n o s t re Correllengua va tenir activitats
molt dive r s e s , la primera d’elles, u n a

actuació dels Castellers. Molts de nosaltres vam començar a aparèixer al voltant de les 18h., i això que
l’actuació no començava fins les 19h, però hi vam anar abans per participar de la festa, fent així molt
caliu i contribuint a pagar els grups i l’equip de so. Cap a les 19:30 ens vam començar a enfaixar, i la
gent va seure per gaudir de l’actuació. El primer castell que vam fer va ser un 4 de sis net, que vam fer
sense problemes. Després  el 3 de sis, net també, i per finalitzar vam acabar amb un pilar. Tot això
acompanyat del grup de grallers, gralleres i tabaleres que tenim, que ho van fer molt bé, es noten els
assajos eh!!!

Quan es va acabar l’actuació, va arribar el moment d’encendre la flama, tot seguit, la canalla i els més
grans van fer uns pilars, i els nens i les nenes van passar-se la flama, un per un, fins que li van donar a
la Laia, que seguidament va llegir el manifest. Després, vam gaudir d’un monòleg, extret de l’obra
Criatures de Sergi Belbel, a càrrec de la Laia.Tot plegat va sortir molt bé!!
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Un cop llegit el manifest i encesa la flama, vam menjar-nos les botifarres (les vam acabar totes!!) i tot
seguit va començar el concert de l’Àngel Soro i la Euria. Després va tocar el torn als malabaristes, que
ens van sorprendre amb una performance en contra del transvasament. Quan van acabar van
començar els Fortabarreja, que amb
la seva música tradicional i popular
ens van fer ballar a tots i totes.

Cap a les 2 del matí va acabar el
c o n c e rt i ja vam començar a
recollir, en un moment tot estava a
les escombraries i tothom content,
cansat i dormint.

Esperem que el proper any ens surti
igual o millor, moltes gràcies
castellers i castelleres!!
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Apunta-t’hi
Ens dirigim els ciutadans i ciutadanes de Cerdanyola  per veure si podem, des d’aquestes línies, captar
futurs castellers i castelleres per la nostra colla, per consolidar els castells que em pogut tirar aquesta
temporada i preparar-ne de més grans  per la pròxima.

Un dels principals motius pels quals creiem que no hi ha més afició als castells és per la manca
d’informació sobre el tema. Per aquest motiu m´adreço a vosaltres per fer-vos arribar una mica
d’informació sobre els castellers al nostre poble.

A Cerdanyola, des de fa quatre, anys existeix una colla castellera la qual ha anat tenint alts i baixos.Tot
va començar amb un any espectacular, sent una de les colles revelació de la temporada ,descarregant
castells de set: 5 de 7, 4 de 7 amb el pilar, i altres.

Després d´aquell any hem passat un parell de temporades baixes, en les que hi ha hagut canvis de gent,
uns que entraven i uns que sortien, però aquesta nova temporada, gràcies a noves incorporacions i
reformes a la colla, la cosa sembla que comença a ser el que era.

Als assaigs ja es proven sets, cosa que feia temps que no es veia al nostre local, i a plaça ja s´ha
descarregat el 2 de 6, un dels últims passos abans de encaminar-nos cap als castells grans.

Per aquest motiu convido a tothom a que passeu a veure’ns a les actuacions i que feu pinya. Si
l’experiència us agrada: APUNTEU-VOS! No té cap importància l’edat , els sexe, o la condició social,
l’únic que interessa és que tingueu ganes de passar una bona estona fent castells .

A més de fer castells cal destacar la funció social que realitza la colla al poble ja que és un joc
d’integració social i de relacions humanes, cosa que fa que els castellers i castelleres no siguem
companys i companyes, sinó amics i amigues (és que les estones a les pinyes uneixen molt).

Juanele

Amb la col·la boració

l’Ajuntament de Cerdanyola patrocina
els Castellers de Cerdanyola
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Còmic fet per l’Esteller



Moments...
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Jornades prevenció...
Amb la finalitat d’introduir-nos en la prevenció dels accidents que podem patir els castellers, a l’Institut
Nacional d’Educació Física de Catalunya, els Castellers de Lleida van organitzar les IX JORNADES DE
PREVENCIÓ DE LESIONS EN L’ACTIVITAT CASTELLERA, en la que els Castellers de Cerdanyola
vàrem participar representats per la Fani, en Miky (Cap de Colla) i jo mateix, en Jordi.

Aquestes jornades consistien en una sèrie d’explicacions teòriques sobre que fer per evitar lesions i
tot un seguit d’activitats pràctiques sobre el tema.

La recepció fou realment esplendorosa, la gent ens lloaven i cridaven els nostres noms a l’hora que
entonaven cançons sobre les nostres gestes castelleres. El terra estava cobert per una estora de pètals
de rosa i del cel queien flors de cirerers fins que semblava que els estels ens havien vingut a visitar en
ple dia...A NO! AIXÓ ÉS UNA ALTRA HISTÒRIA!.

Bé, no va succeir ben bé així però va estar prou bé, ens ho imaginem, per que vàrem arribar una mica
tard, no gaire, però tard. Doncs bé, directes a la primera sessió pràctica, de cap a la piscina, on es va
realitzar una sessió d’aquafitnes amb la seva corresponent explicació. En aquesta activitat hi van
participar, si!, ben passats per l’aigua, la Fani i en Miky que d’entrada tenien molta empenta, però que
cap al final, exhausts, de poc que no s’ofeguen. Jo estava esgotat només de veure’ls des de fora.

Tot seguit ens van oferir un refrigeri, on em vaig sentir més participatiu, desprès vàrem passar al
gimnàs.

Aquí es van estendre molt més en l’explicació teòrica. Ens vam asseure, a terra, al voltant del monitor
mentre ens comentava l’enorme importància de l’exercici i l’entrenament físic, ja que com més exercici
fem millor preparats estarem a l’hora de posar en pràctica el castell, a més de tota la resta de beneficis
que aporta aquesta activitat. Un dels aspectes més resaltats fou l’importància d’adequar el tipus
d’entrenament a la tasca realitzada al castell.

En finalitzar la teoria va començar la posada en pràctica, vàrem realitzar tot un seguit de exercicis i ens
iniciàrem en l’ús de diversos materials per la millora de la nostra activitat castellera.

Per finalitzar, a la sala d’actes, una breu exposició dels organitzadors i es va donar per tancat l’acte.

En resum, una jornada profitosa, practicant i aprenent com millorar la nostra feina com a castellers,
evitant de tenir lesions. I, com és d’esperar, progressivament s’aplicaran els continguts d’aquesta visita
a la tècnica de la nostra colla.

Jordi
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França 2002
Col·laboració amb Castellers de Rubí

Els Castellers de Rubí ens van convidar a anar a una actuació que havien de fer al poble francès

de Rebenacq, els dies 6 i 7 del passat mes de juliol.Divendres nit, a l’assaig, vam acabar d’aclarir

tot per l’endemà. Dissabte, a dos quarts de sis del matí havíem quedat amb els Castellers de

Rubí i a les sis vam començar el llarg viatge cap a França. En els autocars tothom dormia, i qui

no, donava la tabarra! A les tres del migdia vam arribar a Pau, el poble on dormiríem. Vam

descarregar i ens vam vestir de castellers de Rubí. Quan  vam estar preparats, vam anar cap a

Rebenacq, el poble on actuaríem. Ens van donar de dinar i tot seguit vam fer la primera de les

quatre actuacions programades per al cap de setmana, en les quals col·laboràv em els

Castellers de Cerdanyola. Els Castellers de Rubí van fer castells de sis en totes les quatre

actuacions. Els Castellers de Cerdanyola vam col·laborar tant com a canalla, tronc i pinya.Va

haver mòlta col·laboració amb la gent d’allà, tant grans com petits. En aquest petit poble,

Rebenacq hi havia una petita fira d’art tradicional i records.Vam fer molts amics dels Castellers

de Rubí i francesos.Vam tornar a Rubí molt tard i molt cansats a causa dels castells i de la festa

que vam fer allà.Va ser un cap de setmana casteller i molt divertit!  

SILVIA,ANNA, LAIA I ELENA   
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A l’assaig

                

              
                   

           

           
                     

                 

MONTSERRAT
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Gent nova a la colla

Gerard Moratona Silvia Parra Olga Parra Josep Subirats Cristian Zurita

Josep Ma Casacuberta Arnau Espuña Aina Espuña Esther Comas Xavier 

NOTÍCIES CASTELLERES
Notícies del món casteller a Cerdanyola desembre de 2002

El passat mes de juliol,
va néixer la Maria, filla
del Diego i la Maribel

Naixement Casteller
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Mots encreuats

1- Construcció amb dos castellers a cada pis

2- Granota professional de la Colla

3- Peça de roba llarga que usen els Castellers

4- Grup de nenes i nens que formen el “pom de dalt”

5- Instrument de percussió que acompanya la pujada del castell

6- Nen o nena que corona el castell

7- Nom que reb el conjunt de Castellers

8- A la plaça ningú no balla quan toca la_________

9- Base formada per un grup de persones que reforcen i aguanten el castell

10- persona que dirigeix els castells

Grup de la Canalla
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Vocabulari casteller
A continuació exposem un vocabulari, per totes aquelles persones interessades en el món
casteller.

Acotxador: nom que es dóna al nen del penúltim pis del castell, per damunt del qual passa l'enxaneta per coronar el
castell.

Agulla: Son els castellers que es col·loquen en l'espai interior  que deix en els baixos en unir-se per apuntalar els segons.

Agulla al mig: pilar que s'aixeca al mig d'un castell de quatre persones de base.

Aixecar per sota: fer un castell a l'inrevés, aixecar-lo a força de braços.

Aleta: gest que fa l'enxaneta per indicar que el castell ja està coronat.

Baix: cadascun dels castellers que formen el primer pis.

Cap de colla: persona que dirigeix la colla, acostuma a acompanyar-se d'ajudants ( segon cap de colla, cap de pinyes etc...)

Carregar el castell: construir-lo. Un castell es considera carregat quan l'enxaneta ha fel l'aleta.

Carro gros: nom donat en l'argot casteller al quatre de vuit.

Castell: nom genèric que rep cadascuna de les construccions que fa una colla, especialment els de 3, 4 o 5 persones de
base; per denominar-los s'indica primer el nombre de persones per base i després el nombre de pis. Parlem d'un castell
net quan es fa sense pinya o, en els castells folrats, quan no es posa folre.

Catedral dels castells: nom donat en l'argot casteller al cinc de vuit.

Contrafort: home del darrera del baix.

Cordó: cadascuna de les anelles que conformen la pinya del castell.

Crossa: cadascuna de les persones que afermen els baixos, col·locant l'espatlla sota l'aix ella d'aquests

Descarregar el castell: desmuntar-lo una vegada coronat per l'enxaneta.

Desmuntar: fer baixar l'estructura del castell abans no hagin començat a tocar les gralles, moment en què el castell ja
es considera intent.

Dosos: els que formen l'antepenúltim pis del castell.

Enxaneta: el nen que corona el castell.

Falca: cadascun dels castellers que acostuma a entrar en la pinya per tapar els forats que hi ha, sobretot en els primers
cordons.

Folre: segona pinya que serveix de reforç en el dos de vuit, els castells de nou i el pilar de set.

Gralla: instruments musicals que acompanyen amb el seu so la construcció del castell.

Home del darrera: home que es col·loca dar rera del baix ( i del segon en castells amb folre) per lligar el basament
del castell.

Intent: 1 temptativa que fa una colla d'un castell. 2 castell que ha caigut abans de ser carregat.

Intent desmuntat: es diu del castell que, un cop comptabilitza com a vàlid, desmunta abans de ser carregat.

Laterals: castellers que apuntalen les crosses amb la cama i que ajuden amb les mans, lateralment a aguantar els segons.

Manilles: tercera pinya que es col·loca en  el dos de nou i en el pilar de vuit.

Mans: castellers que, alineats amb el baix i l'home del darrera aguanten directament els segons.

Net: consisteix a bastir un castell sense suport de tots els components de pinya.

Pilar: construcció d'una persona per pis.

Pinya: conjunt de persones que formen, tret dels castells nets, el primer pis base del castell.

Pom de dalt: conjunt dels tres últims pisos d'un castell , és a dir, dels dosos, l'acotxador i l'enxaneta.

Primeres: cadascun dels castellers que ajuda a aguantar amb les mans els segons.

Quadrar el castell: en el moment de lligar els baixos, fer que aquests ocupin la posició adequada per dificultar la
posterior deformació de l'estructura del castell.

Quart: cadascun dels castellers que configuren el quart pis d'un castell.

Quint: cadascun dels  castellers que configuren el cinquè pis d'un castell.

Rengla: agulla que en el tres i en el tres de cinc aguanta el dos dret.

Segon: cadascun dels castellers que configuren el segon pis d'un castell.

Sisè: cadascun dels castellers que configuren el sisè pis d'un castell de nou pisos.

Terç: cadascun dels castellers que configuren el tercer pis d'un castell.
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Els Castells del 2002

Aquests són els castells assolits en aquesta temporada.

Descarregat Carregat Intent Desmuntat

Pilar de Quatre 44 1 xxx xxx

Pilar de Quatre caminant 1 xxx xxx xxx

Pilar de Quatre per Sota xxx xxx xxx xxx

Pilar de Cinc xxx xxx xxx xxx

Vano de Cinc xxx xxx xxx xxx

Torre de Cinc neta 2 xxx xxx xxx

Torre de Sis 8 xxx xxx xxx

Tres de Cinc net 5 xxx xxx xxx

Tres de Sis 11 1 xxx 1

Tres de Set xxx 1 1 1

Quatre de Cinc net 3 xxx xxx xxx

Quatre de Sis 6 2 xxx 4

Quatre de sis net xxx xxx xxx xxx

Quatre de Set xxx xxx xxx xxx

Quatre de Cinc amb l'Agulla net 3 xxx xxx xxx

Quatre de Sis amb l'Agulla 8 xxx 1 8

Quatre de Set amb l'Agulla xxx xxx xxx xxx

Cinc de Cinc net 1 xxx xxx xxx

Cinc de Sis 4 xxx xxx 1

_____ _____ _____ _____

Total 96 5 2 15

Percentatge 81.36% 4.24% 1.69% 12.71%

Total 118 castells
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b u t l l e t í  d e l s  c a s t e l l e r s  d e  C e r d a n y o l a

El Somni celestial d’un enxaneta

Finet, cap al Cel pujava,

finet, com una centella;

lleuger, com el vol dels àngels,

escalant faixes i estrelles,

deixava enrere els teulats,

ja el cap de Colla no veia;

tan sols en so de la gralla

persistia en la consciència

del somni meravellós

d’aquell audaç enxaneta,

que quan va arribar al Cel,

al Cel de la glòria plena,

en veure que el Pantocràtor

aixecava la mà dreta

per beneir els castellers...

va interpretar, en sa innocència,

que li anava a correspondre

amb els gest de fer l’aleta.

Extret del llibre Romanços Castellers 2 de Lluís Solsona i Llorens
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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

        

    

                                

                           

                                      

                        

                  
                      

                             

                          

                           

                       



@www.castellersdecerdanyola.8k.com

Vols fer castells amb
Estem preparant la nova temporada. Començem a partir del dia 7 de febrer.
Si voleu passar-ho bé i fer castells amb nosaltres, no ho dubteu, truqueu-nos o bé
passeu pels assaigs.

HI SEREU MOLT BENVINGUTS!

Llocs i horaris dels assaigs:

Dimarts de 21.30 a 23h
Divendres de 20 a 23 al gimnàs del Pavelló Minucipal d’Esports

Telèfon d’informació:
93 592 05 87

US HI ESPEREM A TOTS!



www.castellersdecerdanyola.8k.com


