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Recordar que en sabem
tots ho sabeu. Hem de començar a treballar des del primer dia d’assaig tots; canalla, tronc i pinya. Tots a treballar, no podem donar res per sabut. Caldrà recordar que
en sabem, de fer castells de set; que tenim un bon pom,
un bon tronc, una molt bona pinya i un bon equip tècnic.
L’any 2007 sembla que serà ja el definitiu per la recuperació total de la colla i arribarem, a fer o superar, les fites
que la colla va aconseguir ja fa anys.

No hem aconseguit allò que teníem com a objectiu per
a la diada de Sant Martí, però no passa res. No sempre
s’aconsegueix tot, els vells ja en sabem d’això, i al jovent li serveix d’experiència. Tot estava assajat, a punt
per la diada, però les circumstàncies no ens van permetre
aconseguir-ho, tot i que ens hi vam esforçar.
Tot i el resultat de la diada, en conjunt, la temporada es
pot donar més que per bona; però la propera serà millor,

L’any passat, a la revista, anomenava els que jo considerava motors de l’ànim de la colla. Aquest any no els anomenaré, doncs la llista seria llarga. Al voltant de aquest
motors s’ha aplegat nova gent participativa i que posa
il·lusió en fer castells i altres activitats.
Per la propera temporada,
tots a treballar i seguirem creixent.

Jordi Esteller i Lopez
President dels Castellers de Cerdanyola
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La fórmula perfecta
Ara som més exigents que fa dues temporades, però
menys que l’any vinent. D’això n’estic segur.... Entre tots
hem d’aconseguir que la colla augmenti la gamma de
castells de set, però no menys important que això, és
créixer com a colla, com a grup social que som. Aquests
son els dos objectius prioritaris pel proper any, i necessitem l’ajuda de tots.
Ja fa dos anys que busquem la fórmula perfecta: bona
pinya, bon tronc i una canalla bona i petita... Ara quasi
ho tenim tot, només ens falta una petita empenta. Crec
que l’any vinent serà un gran any pels Castellers de
Cerdanyola; el millor.
Ànims!!! Us esperaré impacient a l’assaig per tornar a donar canya.

Estimats castellers/eres,
Es un plaer per mi veure com cada any seguim la mateixa
línia ascendent que ens varem marcar des del principi.
Érem conscients que no seria fàcil i que no faríem “castells de set com a xurros” des del primer dia, però sí que
teníem clar que per nosaltres els castells de set no són
cap meta, no senyor; simplement són un objectiu més
per continuar pujant.

No m’agradaria acomiadar-me sense recordar la bona
feina que ha fet tot el meu equip tècnic, la junta directiva,
i en especial a tots els meus nens.
Gràcies a tots!
Toni Muñoz
Cap de Colla dels Castellers de Cerdanyola
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El final de la temporada 2005
L’anterior número de La Nostra Colla recollia les actuacions fetes durant el 2005 fins al dia 16 d’octubre.
A continuació trobareu la crònica
de les següents diades fins al final
de la temporada.

30 d’Octubre,
Correllengua
Després del Concur 7 de Torredembarra arribem a la següent actuació
amb la feina mig feta. Al descarregar
el 3de7, demostràvem que teníem
ben afinada l’estructura; això volia dir
que havíem de repetir-la en cada actuació si volíem créixer amb castells
de 7. I així va ser; encara que només
érem dues colles i hi havia manca de
públic, vam descarregar el 3de7 un
altre cop, un pèl treballat, però descarregat aquest castell va anar seguit
d’un 2de6 i un 4de6. A la ronda de
pilars, volíem aconseguir el pilar de 5
abans de la diada però el pilar va pujar nerviós amb masses entrebancs
i va quedar en intent; potser degut,
entre d’altres coses al cansament de
l’actuació. Seguidament vam aixecar
dos pilars de 4. Tot i així era una bona
actuació, ja que va ser la segona estructura de 7 descarregada. Ja miràvem cap a la nostra diada.

5 de Novembre,
Vigílies Ripollet
L’actuació a les Vigiílies de Ripollet era
l’ultima actuació abans de la nostra diada i volíem fer una bona actuació. Però la
manca de castellers, va condicionar l’actuació i va fer que només poguéssim aixecar castells de 6. El fet destacat va ser
l’estrena de nous components de tronc
que encara no havien fet castells a plaça,
a tots ells felicitats, vam descarregar dos
pilar de 4 un 3de6 i un 4de6, després que
els amfitrions decidissin fer només dues
rondes.

13 de Novembre,
7a Diada de la Colla
Era el gran dia, on tot havia de sortir bé,
a la nostra diada ho havíem de donar tot,
però aquell matí no pintava gaire bé. A
l’hora de les matinades plovia i tots patíem per l’anul·lació de la diada. Duran el
cercavila de matinades vam aixecar diversos pilars de 4 pels carrers del poble
i vam despertar a la nostra gent amb els
grallers de la colla. Després vam arribar
al local vam esmorzar, i cap a plaça. Hi
havia nervis i inquietuds per si finalment
es celebrava o no la diada, però va sortir
el sol i havíem de donar el bo i millor de
tothom. I així va ser, acompanyats pels
Vailets de Ripollet vam iniciar l’actuació
amb un castell al que ja teníem confiança: el 3de7. El castell es va treballar fins
al final i es va descarregar. El primer pas
estava fet; el repte era el 4de7, castell
que la colla feia 5 anys no descarregava.
Abans, però, vam descarregar un 5de6.
Va arribar el moment, tothom concentrat.
Van sonar gralles, començava el castell i
sense adonar-nos el 4de7 es va descarregar sobradament. Ben parat, un castell perfecte en tot moment. L’alegria va
omplir la colla, que feia anys que no el
descarregava i que no descarregava dos
castells de gamma de 7 en una mateixa
actuació. Encara quedava la guinda del
pastís: el pilar de 5, que va pujar perfecte
però els nervis a la sortida van fer que fes
llenya i quedés en carregat. Malgrat això
va ser una diada perfecta, així tancàvem
una bona diada i una bona temporada.
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La Temporada 2006
23 d’Abril,
Diada de Sant Jordi

30 d’Abril,
Actuació a Cerdanyola

6 de Maig,
Vigília del 7è Aniversari

Tres de sis a Cerdanyola
Dos de sis a Mollet

En la primera actuació de la teporada vam anar fins a Mollet per actuar
amb els castellers locals i Vailets de
Ripollet. Vam aixecar sense problemes un 2de6, un 4de6 amb el pilar,
un 4de6 i dos pilars de 4.

Amb la festa major de Maig a la vista vam fer la primera actuació a casa
nostra. En aquesta ocasió vam fer un
2de6, un 3de6, un 4de6 i dos pilars
de 4. Vam compartir plaça amb els
Castellers de Caldes de Montbui i els
de Sant Andreu de la Barca.

Dos de sis carregat a Vigílies
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En una actuació que ens havia de
donar confiança per afrontar nous
reptes al dia següent vam ensopegar
amb un castell que feia anys que no
ens queia. Després d’aixecar un pilar
de 4, vam carregar un 2de6 i descarregar un 3 i 4 de sis. Ens va acompanyar la colla Jove de l’Hospitalet.

7 de Maig, 7è Aniversari

de la carregada en que els dubtes
van fer que l’haguéssim de baixar.
Per la seva banda, la Colla Vella va
fer un 2de7, va carregar un 3de8, un
4de7 amb el pilar i un vano de 5. Els
Castellers de Barcelona un 5de7, un
4de8, un 2de7 i un pilar de 5. I els
companys de Sabadell un 4de7, un
5de7, un 4de7 amb el pilar i un pilar
de cinc.

28 de Maig, Actuació
a L’Hospitalet de Llobregat

Tres de sis a Cerdanyola

2 de Juliol, Festa Major de
Barberà del Vallès
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Quatre de sis amb el pilar del Roser de Maig

Amb un cartell de luxe, el 7è Aniversari de la colla va deixar un regust
agredolç. D’una banda per nosaltres era un orgull poder portar a
Cerdanyola colles com la Colla Vella
Xiquets de Valls i els Castellers de
Barcelona, a més dels Castellers de
Sabadell. Però a nivell de castells
propis, ens vam quedar amb la seguretat que ho podríem haver fet millor. A primera ronda vam fer un 4de6
amb l’agulla, després vam descarregar el 2de6, demostrant que la caiguda del dia anterior d’ aquest castell havia estat només un accident.
Però encara ens quedava per patir
un altre entrebanc a la festa major,
en última ronda i en el castell més
fàcil que hi ha. Una relliscada feia
que el 4de6 ens quedes només en
carregat. Encara però ens quedava
intentar el pilar de 5, l’aposta de la
tècnica per aquesta diada, l’espadat
va pujar ferm i decidit fins al moment

Quatre de sis amb el pilar de l’Hospitalet

Un cop més compartíem plaça amb
la colla de L’Hospitalet; en aquesta
ocasió a casa seva, i acompanyats
pels Castellers d’Esplugues. Sota un
sol de justícia vam aixecar un pilar de
4, un 4de6 amb el pilar, un 3de6, un
4de6 i dos pilars de 4.

4 de juny,
Actuació a Cerdanyola
Un mes després de la Festa Major,
Cerdanyola tornava a acollir una diada castellera. En una jornada caracteritzada per la manca de públic, vam
fer un pilar de 4, un 4de6 amb el pilar,
un 3de6, un 4de6 i un pilar de 4 per
tancar l’actuació. En aquesta ocasió
vam compartir plaça amb els Castellers de Mollet i els Castellers d’Esparreguera.

Quatre de sis a la Festa Mayor de Barberà

Dins del marc de la festa major de la
població veïna vam actuar amb els
Vailets de Ripollet i els Castellers de
Sabadell. Vam aixecar un pilar de 4,
un 2de6, un 3de6, un 4de6 i un pilar
de 4 al balcó.

La nostra colla

9 de Juliol,
Actuació a Caldes de
Montbui

locals i els Nyerros de la Plana. Vam
aixecar un pilar de 4, un 4de6 amb
el pilar, un 3de6, un 4de6 i un pilar
de 4.

27 d’Agost,
Festa Major Sant Hilari
Sacalm

Aquesta es presentava com una actuació complicada, lluny de casa,
amb molts castellers de vacances,
estrenant casc de la canalla i actuant
sense cap altre colla. Certament no
va ser fàcil, però al final vam sortirne força satisfets. Davant d’una plaça
poc acostumada a veure castells, plena de gom a gom i amb moltes ganes
de ajudar a les pinyes, vam començar
fent un pilar de 4 caminat. En ronda
de castells i estrenant enxaneta vam
aixecar un 3de6, un 4de6 i un 4de6
amb el pilar i un altre pilar de 4. No es
podia demanar més.

3 de Setembre,
Festa Major de Calaf
Quatre de sis a Caldes

Molt curts de camises vam anar a
Caldes a participar a les festes del
barri “La Bolera”, amb els castellers

Quatre de sis amb el pilar, amb la canalla
estrenant casc

Després d’esperar, castellers i públic,
pacientment l’ambulància, vam actuar amb els Tirallongues de Manresa.
Vam aixecar sense problemes un
3de6, un 4de6, un 4de6 amb el pilar i
un pilar de 4.
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11 de Setembre,
Festa Major de La Llagosta

Enguany els castells de set es feren
esperar una mica més i el castell estrenat a la diada del Pont Vell va ser el
5de6, acompanyat del 2de6 i el 4de6
amb el pilar. En una actuació amb força canvis als troncs i canalla decidida, el futur pintava bé. A plaça també
actuaren els Moixiganguers d’Igualada i els Vailets de Ripollet.

8 d’Octubre,
3a Diada de Tardor

Quatre de sis amb el pilar a Calaf

10 de Setembre,
Actuació a Esparreguera

Dos de sis a La Llagosta

Després de fer un pilar de 4 a la Plaça
11 de Setembre de Cerdanyola, vam
anar cap a La Llagosta per actuar
amb els Vailets de Ripollet i els Castellers de Mollet. Vam aixecar un pilar
de 4, un 2de6, un 3de6, un 4de6 i un
pilar al balcó força accidentat.

24 de Setembre,
Diada del Pont Vell

Tres de sis a Esparraguera

Juntament amb els castellers locals
vam actuar a les festes del barri de
“La Plana” d’Esparreguera. La nostra
actuació va consistir en un pilar de 4,
un 2de6, un 3 3de6, un 4de6 i un pilar
de 4.

Primer cinc de sis de la temporada

Un any més, les festes del barri “Can
Tiana-Pont Vell” acollien una de les
nostres actuacions fortes de l’any.
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Tres de set a la Diada de Tardor

Per fi arribaren els castells de set pisos, i no ho podien fer de millor manera: de dos en dos. Per tranquil·litzar
els ànims es va escollir el 2de6 com
a castell de sortida. A segona ronda,
arribava un 4de7, que començà una
mica mal quadrat, però que, mentre
pujava, anava agafant mida. El pom
petit, que s’estrenava, va fer molt
bona feina i per fi aconseguíem el
primer castell de set pisos de la temporada. Després de la bona feina feta
als últims assajos, la colla ho tenia
clar: s’havia de fer el 3de7. Malgrat
haver de superar algun petit problema
previ, el castell va pujar ferm i es va
poder completar sobradament. Una
diada rodona que es va tancar amb
dos pilars de comiat. A plaça ens van
acompanyar els Castellers de Sant
Cugat i els Castellers de Terrassa.

La nostra colla

29 d’Octubre,
Diada dels
Castellers de Rubí

4 de Novembre,
Vesprada 11a Diada
dels Vailets de Ripollet

Amb la moral ben alta, ens vam dirigir cap a Rubí per compartir amb els
Castellers de Terrassa i els Castellers
de Rubí la Diada de la colla local.
Aquest cop el castell de sortida va ser
directament el 3de7; fet que demostrava la confiança que hi havia per les
estructures de set. A segona ronda
va ser el torn del 4de7, i a tercera el
del 5de6, curiosament el castell més
treballat. Vam tancar l’actuació amb
un pilar de 4 amb una baixada poc
ortodoxa. Tot plegat, una molt bona
actuació en una Diada en que els
companys de Rubí tornaven a aconseguir fer castells.

Com ja es tradició, a la Vesprada de
Vailets vam poder congregar poquíssims castellers. Aquest fet que va
provocar que només poguéssim aixecar castells nets i un pilar de 4.
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CO N F E CC I O NS - SAS T R E R I A

Quatre de set a Rubí

5 de Novembre,
11a Diada dels Castellers
de Sant Andreu
Aquesta actuació va ser la diada
dels canvis. La falta de alguns castellers de tronc va provocar diversos canvis a les estructures de tres i
quatre. A primera ronda vam aixecar
un 2de6, a segona un 3de7, a tercera un 4de6 net amb molts debuts i
un pilar de 4 de comiat. Vam compartir plaça amb la colla local i els
Castellers de Caldes.

MBM SPORT S. L.
Av. Catalunya, 38
08290 Cerdanyola del Vallès
mbsport@telefonica.net

Avda. Catalunya, 56
tel. 93 692 13 27
08290 cerdanyola del Vallès
(Barcelona)
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Tres de set a la Diada dels
Castellers de Sant Andreu

primer castell de la Diada. Després
de desmuntar un peu, el 3de7 va tirar amunt. El castell va pujar quiet,
però deformat fet que li va provocar
la caiguda, una llenya tant prematura
que el castell no es va poder ni carregar. La que havia de ser la Diada més
tranquil·la de totes, se’ns complicava
a la primera ronda. Per tranquil·litzar
els ànims, vam aixecar un 2de6. A
segona ronda es va decidir tirar el
4de7. S’havia de demostrar que érem
una colla de set, i que una caiguda
no ens feia enrere. El primer intent es
va haver de desmuntar, però a la segona temptativa el castell va pujar bé
i amb ritme. L’obligat canvi de pom
i els debuts al tronc no van afectar
gens la seguretat de l’estructura. Havíem sabut reaccionar a la adversitat
i ja teníem un castell de set més. Vam
acabar l’actuació amb un 3de6 i un
pilar de 4. A la nostra 8a Diada ens
van acompanyar els Castellers de
Rubí i els Castellers de Cornellà.
Quatre de set de la Diada de la Colla

11 de Novembre,
Vigílies Sant Martí

LA TEMPORADA

Per primer cop a la temporada aixecàvem castells a la plaça de la Biblioteca, i ho fèiem per les Vigílies de la
Festa Major de Sant Martí. Acompanyats pels Vailets, vam fer un 3de6,
un 4de6, un 4de6 amb el pilar i un pilar de 4. Castells de sis pisos en una
actuació on hi va haver molta rotació
de canalla i tronc.

EN NÚMEROS
19 actuacions
54 castells aixecats
42 pilars

12 de Novembre,
8a Diada de la Colla
Després de perdre dos castellers de
tronc per lesions (alienes als castells),
la il·lusió de fer el 5de7 per la nostra
Diada es va esvair. A més, les proves
de 4de7 amb el pilar no acabaven de
sortir bé. Així, per primer cop en molts
anys ens presentàvem a la nostra Diada anant a descarregar castells que
ja havíem fet a la temporada, sense
estrenar cap estructura nova. Amb la
plaça plena de públic vam atacar el

6 castells de set
3 caigudes
17 colles amb les que hem actuat
120 castellers actius
18 castellers nous
Quatre de sis amb el pilar
de Vigílies de la Diada de Sant Martí

16 nens han fet castells
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Moments
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2006

La nostra colla

Fora de plaça
Colònies de tardor

Ja fa varis anys, la nostra colla realitza unes colònies de
caràcter purament lúdic, on es pot passar un cap de setmana lliure per tal de poder conviure amb el grup-colla. Tal
com estava previst, les colònies van ser un èxit, doncs, en
tres dies, petits i grans van poder disfrutar d’una estància
conjunta a un alberg d’Esplugues de Francolí; el mateix
on la colla va gaudir les seves primeres colònies. És per
això que els castellers amb més temps a la colla ho recordaven emotivament i van poder fer, de les colònies, una

Sopar de Nadal

La nostra colla va realitzar, el dissabte 10 de desembre
del passat any, el típic sopar de Nadal. L’eventualitat va
tenir lloc a la Carpa del Parc Tecnològic de Cerdanyola,
i hi van ser presents la majoria de membres de la colla,
des dels més petits fins als més grans. Va ser una festa
multitudinària, on no hi va faltar regals per a ningú: petits
i grans tenien el seu regal de Nadal. Tampoc va fallar el
tradicional tió, on la canalla, després de picar-hi, va descobrir que s’amagaven més regals nadalencs. Així, tots
van sortir-ne contents. A més, per qui tingués ganes de
gresca, es va jugar al karaoke, on podia participar-hi tothom. Durant el sopar es va fer un comiat temporal a la
família Vera, que marxava uns mesos al seu país d’origen:
Uruguay. Així, aquesta celebració de la colla va acabar
essent un dia especial per a tots els membres de la colla i
amics que ens van acompanyar en aquest dia.
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Cavalcada de Reis

Després d’un any de repòs envers la cavalcada, la colla va
proposar un disseny per a la cavalcada d’enguany. Després que el GAC (Grup d’Animació Castellera) i els demés
membres dissenyessin vàries propostes, es va optar per
un disseny “estel·lar”. Es tractava d’una piràmide d’estrelles envoltades de llums nadalenques, disfressades de
castelleres, que simbolitzaven els membres d’un castell
de la nostra colla. Canalla i no tan canalla va participar en
aquest dia, repartint quilos de caramels a la nostra ciutat:
Cerdanyola. Va ser un dia entusiasmant per a tots, doncs
coincidia amb les festes nadalenques i tots en van prendre protagonisme i la canalla va poder tenir l’ocasió de
veure els Reis Mags des de ben a prop.

Carnaval

25 de febrer, festa de Carnaval a Catalunya. A Cerdanyola,
com cada any, es preparaven carrosses i vàries activitats
per aquest dia. Els membres de la nostra colla van optar
per a disfressar-se de cavallers i d’indis. Així, tothom va
participar a l’hora de fabricar els cavalls, de cartró, les
disfresses, i de sortir al carrer a mostrar el treball realitzat.
Durant la tarda, la colla va anar fent un tomb amb la rua
per Cerdanyola, i, amb l’ajuda de música de l’ambient,
poder protagonitzar persecucions entre indis i cavallers.
El temps va ajudar en aquest dia, doncs la rua va poder
transcórrer amb normalitat sense incidents.

Sant Jordi

Sant Jordi és una festa tradicional a Catalunya, per tant,
els Castellers de Cerdanyola organitzaven activitats. Així
doncs, es va col·locar una paradeta amb llibres i roses a

estància ideal per a tothom. A més, es va fer coincidir l’estància amb les festes de Santa Úrsula, una de les festes
més importants del món casteller. Així, divendres es va fer
la primera aproximació i descoberta de la zona, dissabte
va ser un dia turístic i, diumenge, va arribar el dia de veure
a les grans colles castelleres del moment. Diumenge, tot
just dinat, els membres de la colla van anar marxant cap
a les seves respectives cases, després d’un cap de setmana “casteller”.
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la plaça Sant Ramon, que va romandre oberta tot el dia.
Cal destacar que aquell mateix matí la colla havia d’actuar a Mollet del Vallès, cosa que va dificultar la combinació de les dues coses. Varis membres de la Colla van
haver de faltar a l’actuació per poder fer-se càrrec de la
parada.

Fins aviat, família

Com és lògic en una colla tan gran com la nostra (actualment som més de 100 membres), hi ha molta diversitat
de gent. Aquest va ser el cas de la família Salas (pare,
mare i tres fills), que, tot just arribar des de Mèxic amb
la intenció de tornar-se’n al cap d’un any, va aconseguir
d’integrar-se a la perfecció dins la colla. Així, durant un
any van gaudir de ser membres en actiu de la colla. Però
va arribar el dia que havien de tornar. La colla, com a
mostra d’agraïment, va celebrar un dinar, on ells n’eren
els protagonistes. Fins i tot es va contractar un grup de
“mariachis” per tal que animessin una mica més la festa.

Tallers

A més de les diverses activitats fora de plaça que hi ha
previstes, la colla organitza tallers de castells, on pot
participar qui vulgui del públic, així com actes per a donar a conèixer el fet casteller i animar a gent a participar
en la colla. Alguns d’aquests tallers han estat realitzats
a escoles (Jaume Mimó, Sant Martí...), i d’altres s’han fet
coincidir amb dies commemoratius (Diada de la Discapacitat, Correllengua...).

Mulla’t al SAF: piscina i escalada

Amb motiu del “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”, el Servei d’Activitat Física de la Universitat Autònoma (SAF),
va obrir les portes a tothom que volgués participar-hi.
Aprofitant que era estiu i hi havia descans, la colla va organitzar-hi una activitat, que consistia en passar el matí
a la piscina i, com és normal en els castellers, pujant ben
amunt, en aquest cas, al rocòdrom. Gràcies a la participació de bastants integrants, es va poder mostrar la
solidaritat de la colla.

La Castanyada

Tot i estar ja en la recta final de la temporada, la colla
seguia buscant la manera de celebrar les festes tradicionals tots junts, en colla. L’última festa de la temporada,
la Castanyada, va ser celebrada al local de la colla (Av.
Espanya, 8) fent un sopar de tota la colla. Per no trencar
amb la tradició, es van fer castanyes, moniatos i panellets perquè tots poguessin disfrutar d’una típica celebració de la castanyada. Els més petits van venir disfressats de personatges de Halloween i els més grans es
van encarregar d’ambientar el local per tal de fer-ho el
més real possible. Els joves van preparar un joc nocturn
de por per a que la canalla pogués disfrutar d’una nit
amb els Castellers. Tot plegat va sortir molt bé i tothom
va poder gaudir de la festa.

El castell de dones

El dia de la Diada de Sant Martí, després d’actuar, tota
la colla va marxar cap al local, a dinar. Però encara ens
faltava fer l’últim castell de la temporada, un quatre molt
especial, fet per les dones de la colla. Va ser un castell
on van pujar castellers que no solen anar al tronc, però,
sent dona, s’hi havia de pujar. Totes i tots (ajudant) van
participar a fer aquest castell.
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La Canalla
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LLIBRERIA
PAPERERIA
MANUALITATS

Regals per a bodes,
batejos i comunions
Avda. Catalunya, 53 C
(cantonada Pg. del Pont)

tel. 93 580 15 56
CERDANYOLA DEL VALLÈS

•
•
•
•

Belles Arts
Classes de manualitats
Objectes de regal
Copia color

Santa Maria, 1
Tel. 93 692 71 20
Cerdanyola del Vallès
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Des de 1947

confort y
decoración

Bar Grau
RESTAURANT

Local social de la PENYA D’ESCACS
Francesc Layret, 74
tel. 93 691 34 00
Cerdanyola del Vallès
(Barcelona)

* Café de tertulia
* Menjars per encàrrec
* I menú diari
C/ Sant Ramón, 180 · t. 93 580 84 81
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TRUYOLS
SISTEMAS DE
ALTA SEGURIDAD







• Puertas blindadas e interiores
• Cerraduras de alta seguridad
• Sistemas de alarma
• Rejas

C/. Sant Ramon, 115
Tel. 93 692 08 77
Cerdanyola del Valls

Galerías Unicentro, tda. 43 bis
Tel./Fax: 93 692 00 11
08290 Cerdanyola del Vallès

18

PERRUQUERIA
CENTRE D’ESTÈTICA
HOME • DONA • NEN
Av. Catalunya, 39
Tel. 93 692 33 43
08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS

   

Escuelas, 12 - Tel. 93 691 64 51
08290 Cerdanyola del Vallès
Ronda del Este, 73 - Tel. 93 718 96 06
08210 Barberà del Vallès
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Sóm una pinya
Des de petita m’he sentit arrelada a la
cultura catalana i orgullosa de pertànyer a aquesta ciutat. Especialment,
he admirat sempre a les colles castelleres per el seu valor i força, a part
de ser símbol de la nostra cultura popular. Fa uns mesos vaig decidir anar
a veure un assaig de Castellers de
Cerdanyola i, des d’aquell dia, ja no
m’he separat d’aquesta colla.

nes i unir les forces de tota la colla
per aixecar castells, representant la
meva ciutat.

Hi he trobat un grup de persones, de
totes les edats i condicions, que encaixen a la perfecció, com a colla i
com amics. “Som una pinya”.

Així doncs, vull aprofitar l’ocasió per
animar a tothom a viure aquesta experiència i per donar les gràcies a
tots els meus companys per la seva
ajuda i consells, en especial al Toni,
la Montse i el Borja per la seva paciència, dedicació i compromís.

M’agraden molt els assajos dels divendres on es treballa de valent amb
esforç i concentració. Tot i això, sempre hi ha lloc per fer gresca. El que
més m’agrada, però, és poder gaudir cada diumenge de les places, de
l’ambient festiu d’altres viles catala-

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

Sóc conscient que em falta molt per
aprendre encara, però en un futur
m’agradaria poder arribar a fer castells de 7, aprendre a fer pilars i sobre
tot la torre, que és un castell al que
tinc molt de respecte.

Gràcies a tots
per la vostra confiança.
Lorena A. Tapia
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Moments d’arxiu:

La Presentació de la Colla
El 2 de Maig de 1999, en el marc de la festa major
de Maig, els Castellers de Ceranyola ens presentàvem oficialment com a colla. Aquell diumenge ens
van acompanyar les que serien les nostres colles padrines; Castellers de Barcelona i Castellers de Sant
Cugat.
Mitjans de comunicació de tot el país van mirar cap a
Cerdanyola per veure que feia la nova colla. Hem fet un
recull de les notícies publicades al dia següent:
El diari Avui ens dedicava pràcticament senceres les seves dues pàgines castelleres. D’una banda es narrava
com havia estat l’actuació de la Presentació (amb foto del
dos de sis) i també ens considerava “La Colla de la Jornada” dedicant mitja pàgina a explicar com havia sigut la
fundació de la colla. El periodista casteller Xavier Brotons
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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

qualificava la nostra presentació com a “brillant, ja que la
colla local va aconseguir descarregar el tres de set, la torre de sis i el cinc de sis”. També destacava que l’actuació
havia estat seguida per un “nombrós i entusiasta públic
entregat a la seva agrupació”.
A El Periódico de Catalunya Josep Antoni Falcato també
narrà la nostra actuació destacant que la colla “ja compta
amb 150 castellers” i que el dia abans, a Hostalric, ja havíem estrenat els castells que vam repetir per la Presentació. La foto que il·lustrà la notícia va ser una baixada
de pantalons de un component del tronc del nostre cinc
de sis.
Per la seva banda, Ramon Francàs a La Vanguardia també dedicava bona part de la seva crònica castellera a la
nostra Presentació destacant els castells asolits.

BUTLLETÍ DELS CASTELLERS DE CERDANYOLA
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Notícies castelleres
SOCIS PROTECTORS
Les entitats com la nostra necessiten
principalment gent disposada a participar-hi i diners per afrontar les inevitables despeses per l’activitat que desenvolupem, per això aquest any la colla va
decidir crear la figura del Soci Protector.
El ser Soci representa fer una aportació econòmica anual d’import voluntari
amb un mínim de 2,5€ al mes per ajudar
a suportar les despeses d’organització.

participar en les activitats organitzades
per la entitat com un casteller en actiu més (com per exemple el Sopar de
Nadal, les Colònies…) i també, estaran
informats puntualment de les activitats
que realitza la colla.

PRIMERS SOCIS PROTECTORS
DE LA COLLA
• ARNAU JAUMANDREU SELLARES
• IRIS BARBÉ LLAGOSTERA

Poden fer-se Socis Protectors dels Castellers totes aquelles persones, entitats
o empreses que vulguin col.laborar
econòmicament amb la colla i així promocionar la ciutat, la tradició castellera
i la nostra colla.
Els Socis Protectors rebran al seu domicili una banderola de la colla per penjar al balcó els dies de festa i la revista
anual La Nostra Colla. A més, podran

Amb la col·laboració de:

Parc Tecnologic del Vallès

• CONSOL PLA DOU
• EVA TORRALBA BERENGUER
• JORDI ESTELLER LOPEZ
• LUIS RUIZ GARCIA
• RAFAEL BELLIDO CARDENAS
• SALVADOR MARTORELL SALDAÑA
• XAVIER GARRIGA FANLUÑO
Si vols fer-te Soci Protector truca al:

650 37 47 23
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www.caixamanlleu.cat
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· 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, catalana,
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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