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Avui és un bon dia per escriure sobre castells, i és que en el que portem d’any he 
pogut dir per segona vegada “LA MILLOR ACTUACIÓ DE LA TEMPORADA”. Sí, 
i el que encara és millor és que la temporada encara no ha acabat i tenim  grans 
objectius per complir, que per tercera vegada - o potser més -, puguem tornar a 
repetir aquesta frase.
Fa dues temporades que no trèiem a la llum una nova edició d’aquesta revista. 
Fa quatre temporades que Cerdanyola no descarregava un castell de 7, en fa tres 
que no descarregava un 5 de 6, i encara feia més temps que no s’aconseguia un 
pilar de 5.
Encara queden tres actuacions per acabar, i ja podem dir que aquesta temporada ha es-
tat un  èxit per nosaltres. Un èxit de tots i cadascun dels Castellers de Cerdanyola, 
dels cinquanta nous, dels que només han pogut venir a una actuació, dels que 
han vingut a tots els assaigs, dels músics, de la canalla, del tronc, de la pinya, de 

la tècnica i de la directiva.
Voldria esmentar alguns castellers membres de la tècnica i la directiva que han aportat algun gra de sorra 
una mica més especial. La seguretat i constància de la Montse Pachón, la joventut i el cor del Borja, i la ini-
ciativa i la dedicació de Salvador Martorell. Tots ells han estat els motors de l’ànim que ha mogut la Colla.
Per al 2006, seguir creixent en tot.

Jordi Esteller i Lopez
President dels Castellers de Cerdanyola 

President

La teva autoescola
w w w . c o r d e l l a s . c o m

Avda. Catalunya, 72
Cerdanyola del Vallès
tel. 93 692 21 83

Pg. Cordellas, 22
Cerdanyola del Vallès
tel. 93 691 69 54
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Avda. Catalunya, 56
tel. 93 692 13 27

08290 cerdanyola del Vallès
(Barcelona)

FRACAL, S. L.

Bona Sort, 30  ·  tel. 93 580 30 56
Rbla. Montserrat, 1

(Cant. Santa Ana)  ·  tel. 93 580 87 39

Cerdanyola del Vallès
Barcelona

Cap de Colla
Benvolguts castellers, és un 
plaer veure la colla reprendre 
el bon camí. L’ambient de la 
colla és bo, tenim molta ca-
nalla i la moral és alta malgrat 
algun que altre contratemps.
En el aspecte purament tèc-
nic comencem a prendre el 
pols als castells, bona mostra 
d’això és que feia molt temps 

que els castells de set eren una obsessió i avui ja 
son una realitat (fa poques hores que em descarre-
gat el tres de set) i a partir d’ara seran un constant. El 
nostre següent objectiu serà tornar a fer actuacions 
amb tres castells de set. Així que força, que això no 
ha fet més que començar.
És evident que tot això no es fa en un sol dia, que 
lluny està aquella assemblea en que una nova junta 
directiva de circumstàncies proposava un nou rumb, 
avui estem a prop de tornar a ser la colla revelació 
que vam ser allà pel 1999. Només amb l’esforç de 
molts hem pogut aconseguir tirar endavant, tot és 
gràcies a cada un de vosaltres i especialment de la 

junta directiva, i com no, del dur treball del nostre 
Presi, el Jordi.
Per una altra banda m’agradaria agrair públicament 
la feina feta per certes persones sense les quals 
això no hagués estat possible: Gràcies Micki i Diego 
pel vostre dur treball en muntar les pinyes. Gràcies 
Montse i Borja per la vostra dedicació i consells, per 
les vostres idees refrescants i per aquest gran tre-
ball amb els més petits que tants bons resultats està 
donant, seguiu així. Com no, gràcies Jaume, sense 
tu no estaria fent castells, una abraçada company. 
Per últim, gràcies colla per oferir-me l’oportunitat de 
aprofitar el màxim de vosaltres.
En definitiva, ens espera un futur prometedor que 
espero continuar compartint amb vosaltres durant 
molt de temps.

Una abraçada a tots.
Visca la colla!

Toni Muñoz
Cap de Colla dels Castellers de Cerdanyola
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perruqueria i estètica

horari:
dilluns, de 9 a 13 h

dimarts a divendres, de 9 a 13 h i de 15 a 20 h
dissabtes, de 8 a 14 h

avinguda espanya, 6 lletra G
t. 93 580 43 85

cerdanyola del vallès

Av. Catalunya, 53 bis 
tel. 93 691 44 01
Cerdanyola del Vallès

Per nosaltres la primera actuació important de l’any és la de 
la Festa Major del Roser de Maig, per arribar en plena forma 
a la cita, vam començar la temporada ben aviat. 

En la primera actuació de la temporada vam anar fins a 
Lleida per plantar un tres de sis, un quatre de sis i un pilar 
de quatre. La torre de sis va quedar en intent desmuntat 
per indecisió de la canalla. Ens van acompanyar a plaça 
Castellers de Lleida i els Castellers del Riberal, una colla 
castellera de la Catalunya nord.

Encara amb pocs assaigs vam actuar a Hospitalet de 
Llobregat, la diada reunia a plaça la colla local, els Minyons 
de Terrassa, els Xicots de Vilafranca i nosaltres. Després de 
voltar perduts pel poble, vam aconseguir arribar i fer un tres 
de sis, un quatre de sis i un pilar de quatre.

Per la nostra Festa Major de primavera per fi vam poder 
sortir de plaça amb tres castells. La torre de sis, que s’ha-
via fet esperar més del que ens haguéssim pogut imaginar, 
va obrir l’actuació. En un dia tant important per nosaltres, 
volíem donar el màxim, així que en la segona ronda vam 
atacar el primer castell de set pisos de l’any. Però el quatre 
de set només va poder quedar en intent desmuntat i en la 
ronda de repetició es va optar per fer un quatre de sis. Un 
tres de sis i dos pilars de quatre van tancar la nostra actua-
ció. Aquell dia ens acompanyaven els Marrecs de Salt i els 
Xicots de Vilafranca.

La temporada 
2005

Tres de sis a Lleida

24 d’Abril Actuació a Hospitalet

1 de Maig Diada Roser de Maig 
Cerdanyola

10 d’Abril 10è aniversari 
dels Castellers de Lleida
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Confecció de rams de 
   flors naturals i artificials

Decoració d’interiors
Complements

Servei a domicili
Servei Interflora

Av. Catalunya, 35
www.floristeriamorera.com

Cerdanyola del Vallès
t. 93 692 11 89 · fax 93 511 18 65

FERRETERIA

de CORDANÓ

PER PUJAR A DALT

D’UN CASTELL

T’HA DE FALTAR

UN CARGOL

NOSALTRES EL TENIM

Avda. Catalunya, 45
t. 93 691 58 02
Cerdanyola del Vallès
cofac.1412cofac.es

Per la Festa Major de Cardedeu vam anar a la vila a actuar 
amb els Castellers de Figueres i els Xics de Granollers. Vam 
sortir descarregant un tres de sis, un quatre de sis, un qua-
tre de sis amb el pilar i un pilar de quatre.

29 de Maig Actuació a la plaça de la 
Biblioteca de Cerdanyola

Intent desmuntat de quatre de set

Quatre de sis amb el pilar

15 de Maig Cardedeu 

Torre de sis a la Plaça de la Biblioteca
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Productes Nacionals 
i d’Importació

C/ Reis, 11
t. 93 692 60 36

Cerdanyola del Vallès

SABATERIES 
DE MODA

SABATERIES 
DE MODA

Av. Catalunya, 68
t. 93 692 30 11

Cerdanyola del Vallès

Davant la Biblioteca de la ciutat vam actuar amb les 
colles del Poble Sec i Santa Coloma. Vam aixecar 
sense gaires problemes una torre de sis, un tres de 
sis, un quatre de sis i un pilar de quatre.

5 de Juny  Actuació a Santa Coloma  

Per l’Aniversari dels Castellers de Santa Coloma vam 
coincidir a plaça amb Matossers de Molins de Rei, 
Castellers del Poble Sec i els amfitrions. Vam comen-
çar el dia aixecant un pilar de quatre dins l’església. 
Un cop a plaça, vam entrar amb un pilar de quatre 
caminat. Abans de començar l’actuació totes les co-
lles vam fer un altre pilar de quatre. Els caps de co-
lla van decidir fer només dues rondes per no allargar 
massa una actuació amb quatre colles. El tres de sis 
i el quatre de sis van ser els nostres castells. Per tan-
car la diada, un altre pilar de quatre, el quart del dia!

Molt curts de camises ens vam desplaçar fins a 
Barcelona per acompanyar els Castellers de Poble 
Sec en la seva Diada. Malgrat la falta de castellers 
vam aixecar amb solvència un tres de sis, una torre 
de sis, un quatre de sis i un pilar de quatre.

Un cop acabades les vacances d’estiu la colla va 
tornar amb energia. Amb l’autobús ple de castellers, 
fins i tot necessitant cotxes particulars, vam arribar a 
Voltregà disposats a fer la nostra millor actuació en 
anys. Vam aixecar un tres de sis, un quatre de sis 
amb el pilar força mogudet, el primer cinc de sis dels 

17 de Juliol Barcelona Diada 
Castellers de Poble Sec

Tres de sis a la Diada dels Castellers del Poble Sec

4 de Setembre Festa Major de Sant 
Hipòlit de Voltregà
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Av.  Catalunya, 34
tel. 93 580 93 24  ·  fax 93 580 14 19

Ctra. Barcelona, 137
tel. 93 586 33 12

Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Joguines - Regals  ·  tel. 93 580 82 62

Mobles de cuina
Mobles de bany
Complements
Taules i cadires
Electrodomèstics
Portes d’interior

Avinguda Catalunya, 53  ·  t. 93 692 88 53
Cerdanyola del Vallès

Carretera de Barcelona, 104  ·  t. 93 580 86 30
Ripollet

MAGATZEM: Ctra. de Barcelona, 133 B
Fax 93 691 36 74

Cerdanyola del Vallès

últims tres anys, que demostrava el bon moment de 
canalla, i per tancar l’actuació un pilar de cinc (carre-
gat), cosa que no fèiem des de l’any 2000. Vam com-
partir plaça amb Nyerros de la Plana, que després de 
l’actuació ens van convidar a dinar al seu local.

Un cop més la plaça de la Biblioteca acollia una ac-
tuació castellera. Vam clavar sobrats el tres de sis, el 
quatre de sis i el dos de sis, demostrant que la colla 
estava preparada per encarar nous reptes. Aquest dia 
ens van acompanyar a plaça Minyons de l’Arboç i la 
Colla Jove de l’Hospitalet. 

El barri del Pont Vell acull cada any una de les nostres 
actuacions més significatives. Enguany era el primer 
cop que ens veiem les cares amb els nostres veïns 

Primer cinc de sis de la temporada

18 de Setembre Actuació a 
Cerdanyola Plaça de la Biblioteca

Tres de sis a la Plaça de la Biblioteca

25 de Setembre Diada del Pont Vell 
Cerdanyola – Ripollet
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A v .  C a t a l u n y a ,  5 4
C /  N o r d ,  3 9

C E R D A N Y O L A  D E L  VA L L È S
t e l .  9 3  5 8 0  5 4  5 4

Per la diada de tardor vam organitzar conjuntament 
amb l’Associació de Veïns de Serraparera una actu-
ació al barri. Vam aixecar una torre de sis, un tres de 
sis i un cinc de sis. L’intent de pilar de cinc va haver 
de desmuntar-se per indecisió de la canalla. Ens van 
acompanyar els Bordegassos de Vilanova, Castellers 
de Sabadell i Nyerros de la Plana. Després de l’actu-
ació l’AASS ens va convidar a totes les colles a una 
botifarrada.

El Concur7, com es coneix al Concurs de 
Torredembarra, era el dia escollit per tornar a intentar 
els màxims castells assolits per la colla aquest any. 
Fins aquell moment només havíem aconseguit carre-
gar tant el tres de set com el pilar de cinc. Per comen-
çar l’actuació les nou colles participants vam caminar 
un pilar de quatre fins davant la taula del jurat. En la 
primera ronda vam decidir atacar el tres de set, que 

9 d’Octubre Diada de Tardor Cerdanyola

Vailets, cosa que sempre mo-
tiva a la colla. Vam obrir pla-
ça amb una torre de sis, la 
cinquena de la temporada. A 
la segona ronda per fi acon-
seguíem coronar el tres de 
set, però l’estructura va mos-
trar alguns problemes que 
van impedir la descarregada. 
Per tancar l’actuació vam fer 
un quatre de sis i un pilar de 
quatre. Malgrat ser el primer 
castell de set de l’any, la dia-
da ens deixava un balanç ne-
gatiu en saber que la caiguda 
havia deixat tocada part de la 
canalla.

Tres de set carregat a l’actuació 
del Pont Vell Cerdanyola-Ripollet

16 d’Octubre 5è Concurs de Colles de 
Set de Torredembarra

Cinc de sis a la Diada de Tardor
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va pujar tant ràpid com segur. Casi sense adornar-nos vam descarregar el primer 
castell de set de la temporada, el primer per la majoria de la colla. En la segona 
ronda vam fer una torre de sis i a la tercera, va tocar el torn del pilar de cinc, que 
segons les bases del Concur7 puntuava com a castell. El pilar, que va pujar tremo-
ladís i es va allargar més del compte, es va trencar a l’entrada de l’enxaneta. Per 
tancar l’actuació vam optar pel cinc de sis i un pilar de quatre. El primer premi va 
ser pels Minyons de l’Arboç amb el cinc de set carregat, nosaltres vam quedar en 
cinquena posició.

Pilar de quatre caminat 
per les escales

La Canalla
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Suministros y Equipamientos
Integrales para la oficina

C/ Sant Salvador, 3
cerdanyola@euroset.net
tel. / fax: 93 580 62 45

CERDANYOLA DEL VALLÈS

Ctra. Barcelona, 79 - 83
tel. 902 367 027 fax 93 692 20 56

BRICOLAGE: C/ Sant Ramón, 132
Apartat 217 Cerdanyola del Vallès

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

FERRETERIA
SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS
ELECTRICITAT
BRICOLATGE
PARAMENTS PER A LA LLAR
JARDINERIA
PNEUMÀTICA
PROTECCIÓ LABORAL
ROBA DE TREBALL
SOLDADURES I ELECTRODES
DROGUERIA
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Regals per a bodes, 
batejos i comunions

Avda. Catalunya, 53 C 
(cantonada Pg. del Pont)

tel. 93 580 15 56
CERDANYOLA DEL VALLÈS

MBM SPORT S. L.

Av. Catalunya, 38

08290 Cerdanyola del Vallès

mbsport@telefonica.net

Les gralles i els tabals, com ja deveu saber, són dos ins-
truments d’arrel tradicional que s’utilitzen com a acom-
panyants en moltes festes i activitats relacionades amb 
la cultura catalana.
La gralla es podria comparar amb l’oboè, encara que el 
seu so és molt més fort i estrident: ideal per fer xerinola. 
El tabal és com un tambor però amb les dues membra-
nes de pell, encara que actualment cada colla porta un 
tipus de tambor diferent.

Els grallers i tabalers de la colla som els que donem rit-
me als castells i als castellers tocant diferents cançons 
tradicionals i altres de més modernetes. Ens reunim cada 
dilluns per assajar, i perquè així, en les actuacions, el toc 
soni perfecte. Hi posem moltes ganes, i ens ho passem 
molt bé tocant!
Últimament hi ha hagut novetats: hem tingut noves in-
corporacions com l’Àlex, l’Elena, la Cristinita, el Martí o 
la Mercè; nou professor: l’Àlex, que ens està ensenyant 
moltes cançons noves que anireu coneixent mica en 
mica; i nou local d’assaig: ara ens reunim a l’Ateneu en 
una sala més maca i arreglada que els vestuaris del pa-
velló, i amb pissarra!
Resumint, els músics som l’Àngel, l’Àlex, el Bruno, 
l’Elena, la Mercè i la Sílvia (gralles) i el Toni, el Pablo, la 
Cristinita, el Martí i la Marta (tabals). De tant en tant tam-
bé rebem visites d’antics grallers o amics, però en gene-
ral, els que intentem anar a les actuacions i als assaigs 
som aquests.
Així doncs, si voleu acabar de conèixer-nos només cal 
que vingueu a totes les actuacions de la colla, ja que po-
ques vegades coincidim tots...

A reveure! 
Visca els Castellers de Cerdanyola!

Gralles i Tabals

Les nostres gralles i tabals
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Sopar de nadal 2004

Després d’una bona temporada ens vam reunir a la 
carpa del Parc Tecnològic de Cerdanyola per fer el 
tradicional sopar de Nadal. Al voltant de les vuit va 
començar a arribar la gent. El sopar va estar molt bé 
i tot seguit el GAC va organitzar un caga tió amb tots 
el membres de la colla, tothom va fer cagar el tió i 
ningú es va quedar sense regal. Després, a mesura 
que avançava la nit, alguns van anar cap a casa i el 
jovent va continuar la festa en un altre lloc.

Calçotada per l’inici de
la temporada

Amb motiu del lliurament de camises als nous mem-
bres de la colla vam fer una calçotada al Bosc Tan-
cat. Es van comprar 1100 calçots perquè ningú es 
quedes amb gana.
Mentre els cuiners preparaven el dinar, el GAC 
organitzava la primera gimcana castellera de l’any, 
en la qual va participar tota la canalla i part dels 
grans. Un cop dinant alguns es van animar a 
competir a veure qui en menjava mes, algun es va 
arribar a menjar 65 calçots. Més tard es va donar els 
premis a la millor salsa i al millor grup de la gimcana. 
Tot seguit va tenir lloc el lliurament de camises i al 
final, el President ens va reunir a tots per anunciar-
nos que ja teníem local social, vam brindar per la 
nova temporada i pel nou local.

Revetlla de Sant Joan 2005 

Per la revetlla de Sant Joan una setantena de 
castellers en van reunir al local social de la colla per 
passar plegats la nit més llarga de l’any. Després de 
sopar, els focs artificials, la coca i el cava van ser els 
grans protagonistes. 

Sortida al Naturpark

Aprofitant que el dia 15 de octubre era festiu i tenint 
el Concur7 aquell cap de setmana, es va decidir fer 
una sortida al Naturpark i després, fer un assaig es-
pecial per tal de preparar l’actuació a Torredembarra. 
A la tarda un aiguat va espatllar els plans i no es va 
poder fer assaig, però al matí, petits i no tant petits, 
van poder gaudir dels recorreguts entre arbres del 
Naturpark.

Fora de plaça

Sopar de nadal 2004

Calçotada per l’inici de la temporada

Revetlla de Sant Joan 2005 

Sortida al Naturpark
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Passeig Cordelles, 78 - 80  ·  Cerdanyola del Vallès
tel. 93 691 67 72

www.cavanescuinesbanys.com
cabanescomercial@telefonica.net

REFORMES I DECORACIÓ D’INTERIORS

Des de 1947
Bar Grau

RESTAURANT

* Café de tertulia
* Menjars per encàrrec
* I menú diari

Local social de la PENYA D’ESCACS

Ven entrada la tarda una petita delegació de la colla 
vam anar a l’Ajuntament a parlar amb en Toni Morral, 
Alcalde de la vila. Amb ell vam xerrar sobre el fet cas-
teller i la nostra colla, de la qual se sent “orgullós i una 
mica partícip”. 

Ha participat mai en un castell?
Si, fent pinya. És molt gratificant, sents que participes 
d’un projecte col·lectiu. Crec que els castells son molt 
pedagògics perquè tothom té el seu paper, la seva fun-
ció i és imprescindible per aconseguir carregar i des-
carregar el castell. És una bona lliçó pedagògica.

Que destacaria del fet d’aixecar castells?
A mi m’agrada molt la plàstica, la torre humana. Però 
anant més enllà, fer castells és una cosa molt nostre, 
molt d’aquí, forma part del nostre patrimoni cultural, 
d’orígens molt llunyans i que, a més a més, avui en dia 
està molt present e integrat en la nostra societat. És 
un dels elements que ens diferencien d’altres cultures, 
que ens dóna identitat. Aporten un missatge molt bo-
nic ja que és un projecte, que per ser possible, hi ha 
de participar molta gent de totes les edats, començant 
pels més menuts que tenen la difícil tasca de pujar a 
dalt de tot.

Per què creu que hi ha tanta gent immigrant que 
s’apropa i entra al món casteller?
Perquè la gent que estima els seus orígens, la seva 
cultura, la seva identitat, entén molt bé que altres es-

L’entrevista

Entrevista a l’alcalde

C/ Sant Ramón, 180 · t. 93 580 84 81

 “fer castells és una activitat 
tremendament integradora”
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Francesc Layret, 74
tel. 93 691 34 00
Cerdanyola del Vallès
(Barcelona)

confort y
decoración

L’entrevistatimin la seva. Hi ha com un fil conductor, aquells qui no 
entenen això, no son d’enlloc. Quan tu ets sents part d’un 
país i has de marxar a un altre lloc t’és molt fàcil integrar-
te en la seva cultura i entendre perquè se l’estimen. Fer 
castells és una activitat tremendament integradora que és 
capaç de reunir a persones de diferents cultures en un 
projecte comú. 

En una societat moderna quin paper han de jugar les 
tradicions?
Qui perd els orígens perd la identitat, és a dir, el que siguis 
modern no vol dir que t’hagis de divorciar del teu passat. 
La modernitat l’hem d’entendre plena de contingut, no és 
només una cosa estètica. El contingut de la historia és el 
patrimoni col·lectiu d’un poble. Modernitat i tradició no 
estan renyides.

Cerdanyola valora tenir colla castellera?
Crec que sí, i a més, crec que és una de les entitats esti-
mades. No deixa de ser la teva colla. Ets sents lligat a ella 

encara que no hi participis activament. I quan millora, et 
sents una mica orgullós de que la colla de la teva ciutat 
aconsegueixi superar nous reptes.

Que hauria de passar perquè els Castellers de 
Cerdanyola tinguéssim un únic local? 
Seria molt maco que poguéssiu tenir un espai amb local 
social i adequat per poder assajar, però avui això no pot 
ser. No vol dir que més endavant la situació no canviï. 
A mi ja m’agradaria poder complaure-us. Però clar, hi ha 
moltes entitats a Cerdanyola que necessiten el mateix, és 
molt difícil trobar espais per tothom. A més, el vostre local 
hauria de reunir característiques singulars, com tenir una 
alçada considerable. Potser haurem d’esperar a que es tiri 
endavant el projecte del nou centre cultural.

Un desig pel futur?
Que pugueu fer moltes sortides, que els vostres castells 
siguin cada cop més alts, que disfruteu i que no deixeu 
d’incrementar el nombre de castellers, que crec que és 
molt important per vosaltres i per la ciutat. El grup de cas-
tellers ha de ser una entitat potent, un col·lectiu impor-
tant. Estic segur de que és un desig compartit per tota la 
ciutat.

“els Castellers són una entitat 
estimada a la ciutat, sou la nostra colla”
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Apa nois, fem pinya! Com més serem més alt podrem fer el castell! 

Força, equilibri i compenetració, les claus per arribar cada cop més alt.

Els Castellers de Cerdanyola, una colla jove dins del món casteller, però que ja compta amb uns quants anys 

d’història i de força impacte a la ciutat. Una colla que ha passat alts i baixos i que ara es troba en un moment 

especialment dolç, en que l’empenta dels responsables i de tots els components de la colla fa que es trobi en una fase 

ascendent, tant pel que fa a la consolidació de la Colla tant en el nombre de com en els lligams que s’estableixen, com 

en l’ambició i l’èxit en els castells que s’afronten i assoleixen.

Així doncs, és una satisfacció comprovar com una activitat fins fa uns anys inexistent a la ciutat,  va desenvolupant 

cada cop  unes arrels més consistents  i es va conformant com un dels trets principals, una 

tradició que  ha de contribuir a fer més ampla i més sòlida –com una pinya-, la nostra identitat.

Gràcies, doncs. Força i castells!

Consol Pla 

Regidora de Cultura de Cerdanyola

Carta des de l’Ajuntament 

grans, petits, homes, dones, avis, infants ... 
tothom hi té cabuda en un castell

Vine i participa!
Assaig: Divendres a les 21:30
        Pavelló Municipal d’Esports Can Xarau

Força, Equilibri
Valor i Seny

Telèfon de contacte: 650 37 47 23
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Estos cinco 
castellers uruguayos

Hola, somos Miriam y Daniel, los padres de Camila, Julieta y Marcos.
Hace casi cinco años dejamos nuestros paisiño Uruguay, llegamos llenos de esperanza e ilusiones, para 
nosotros y nuestros hijos. Mirando hacia delante siempre, dejamos atrás padres, hermanos, amigos, cos-
tumbres, etc. etc.
Pero quien iba a decir que un buen día un grupo de camisas verdes se acercarían a nosotros haciéndonos 
descubrir otro mundo, diferente pero atractivo.
Conocimos a los castellers en el cole de nuestros hijos (El Fontetes) en la primavera de 2004, y no nos he-
mos separado de ellos desde entonces.
Al principio con un poco de vergüenza, por sentirnos sapos de otro pozo, pero muy animados por el Presi 
a integrarnos. Nos buscaban en la plaza cuando los íbamos a ver  y nos tenían prontas las camisas. Eso a 
nosotros nos hacía sentir muy bien. 
Los primeros en subir fueron Cami y Daniel, y luego nuestra Juli. Se siente una emoción muy grande al ver 
coronar un castillo, sobre todo si es tu hija la enxaneta que alza la mano. Tampoco vamos a negar los ner-
vios, pero esos van pasando de a poco.
Hemos conocidos lugares, compartido comidas, momentos buenos (nuestro casamiento) y otros no tanto 
(la caída de Juli), y siempre han estado allí, brindándonos su apoyo.
Siempre lo decimos, pero más allá de la actividad que por supuesto nos agrada (y vivimos y sufrimos) el 
calor que hemos encontrado en esta nuestra colla castellera, nos ha ayudado muchísimo para continuar. 
Creo que podemos decir que hemos encontrado amigos, y eso, eso no tiene precio.

Gracias, 

Miriam, Daniel, Camila, Julieta y Marcos. 

El día de nuestra Boda
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+34 (93) 691 51 36
+34 (93) 580 06 02

imiva@imiva.es

Integració de Mitjans 
Informàtics del Vallès, s.l.

Serveis a professionals, 
empreses i comerços

Suport, manteniment, 
projectes de xarxes, 
sistemes i aplicacions

Noticies 
castelleres

Moments d’arxiu 

Ja son set temporades les que portem aixecant cas-
tells, durant aquests anys em compartit molts mo-
ments, molts nervis, moltes rialles, moltes alegries i 
també alguna decepció ja superada. La nostra gran 
aventura col·lectiva començà mesos abans de la nos-
tra presentació oficial al maig del 1999. En la Fira de 
Comerç de 1998 Castellers de Cerdanyola feia el seu 
primer castell a plaça: un pilar de 4 aixecat per sota. 

Benvingut Guim!

El passat 26 d’abril va néixer el Guim Ballvè, el pri-
mer fill dels castellers Miquel Ballvè (Miki) i la Sílvia 
Espin. 

Felicitats família per l’arribada del petit Guim.

La nostra primera actuació, amb camises sense escut.
Cerdanyola, 18 de octubre de 1998.
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Amb la col·laboració de:

Parc Tecnologic del Vallès

·  Educació Infantil 
   de 3 a 6 anys

·  Educació Primària
   de 6 a 12 anys

·  Educació Secundària
   de 12 a 16 anys

Institució Educativa 
Independent

L’escola no és l’únic àmbit de 
formació dels nois i noies peró té 
un paper important.
Des de la nostra escola, catala-
na, laica i plural, treballem amb 
responsabilitat i dedicació en 
aquesta formació a partir d’un 
arrelament a l’entorn físic i social, 
del respecte i la tolerància.

C/ Sant salvador, 8  ·  tel. 93 692 09 81  ·  Cerdanyola del Vallès
(situada en el centre de Cerdanyola del Vallès)
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