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Editorial
Aquest any cumplim 10 anys de la nostra constitució com a Colla
Castellera de Cerdanyola.
Al llarg de la nostra història, hem tingut moments més bons i d’altres
més difícils, tot i així no hem perdut mai la il·lusió de tirar la colla
endavant.
Sempre hem comptat amb el suport de tots els castellers i castelleres que formem la colla, tant els més antics com els nouvinguts.
La nostra institució és multicultural, tenen cabuda totes les persones
les quals tenen un espai per desenvolupar les seves aptituds.
Des d’aquesta editorial volem convidar a tothom a formar part de la
nostra Colla. Veniu a compartir un treball en equip i a desenvolupar
les vostres capacitats creatives en un ambient distès i engrescador.
Només cal que estiguis els divendres a les 21 h al pavelló esportiu
de Can Xarau.
Des d’aquesta editorial volem donar les gràcies als anunciants que
ens donen el suport necessari per tal que la història d’aquesta petita
Colla Castellera quedi reflectida any rere any en les pàgines de La
Nostra Revista.

La Nostra Colla:
Aquest novè número de La Nostra Colla recull totes les actuacions i
activitats des de novembre 2007 fins novembre de 2008.

Maquetació / impressió
Gràfic Ràpid
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Seguim creixent
Seguim creixent.

Portem 5 anys, poc a
poc, però creixent, estem aconseguint que la colla segueixi una tendència positiva amb tots els
aspectes, més castellers i castelleres, més castells i millors cada temporada. Fa cinc anys la colla gairebé no podia fer una actuació completa de
castells de 6 a casa i, no diguem quan sortíem
fora, ara fem diades de 3 castells de 7. A l’inici de
la temporada vàrem fer eleccions, un nou i jove
cap de colla posava fil a l’agulla, ara acabada la
temporada l’hem de felicitar. Estem molt engrescats per la propera temporada doncs hem acabat
la temporada amb una diada que feia 9 anys que
no s’aconseguia, 3d7, 4d7 i 5d7. Aquest final ens
servirà de punt de partida per celebrar el desè
aniversari de la colla. No fa falta recordar qui són
aquells que segueixen sent el cor i ànima de la
colla, ja els coneixeu! Són els mateixos de cada
any. Tota colla és el que els seus castellers volen

que sigui. El proper any ha de ser el de la celebració del desè aniversari, el d’assolir noves fites
castelleres i el de consolidar l’organització de la
colla. L’objectiu del proper any seguirà sent fer
créixer la colla, repetint el que ser el nostre lema
la darrera temporada: “Fer créixer la colla és un
tasca de tots. ¡També és teva!. A cada activitat,
vine amb un nou company o companya! Intentaho!” Endavant castellers de Cerdanyola!

Jordi Esteller i Lopez
President dels
Castellers de Cerdanyola
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Cap de colla
L’esforç de cadascú per l’alegria de tothom
Benvolguts castellers i castelleres,
M’omple de goig poder escriure en aquesta revista, una revista
en la que fins fa poc formava part de la redacció i ara em brinda
l’oportunitat de donar-vos les gràcies per la vostra confiança i
suport durant aquesta temporada.
Una remor encara recorre el meu cap, el silenci barrejat amb el
murmuri de la plaça al compàs dels batecs del meu cor. En
un moment tot es fon, la melodia de la gralla ho embolcalla tot i
en el moment de fer l’aleta un sotrac colpeja el meu cos. El caliu de la plaça sembla que mogui el castell i just en el moment
en el que passa el dos per la meva esquena i veig les cares de
la gent, sé que ha valgut la pena tot l’esforç dipositat durant
tota la temporada.
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El castell més difícil, sense folre, sense manilles, un castell de
més de mil pisos que mai havia fet, va començar tot just quan
sonaven les gralles el 29 de febrer. Un castell que ha patit batzegades, inseguretats, frustracions, però que poc a poc s’ha
anat bastint i tot just ara l’anxaneta ha fet l’aleta. Però encara
queda el més difícil: descarregar-lo i entre tots ho farem possible d’ara endavant. Tinc la confiança que el descarregarem
perquè se que tinc un seguit de gent al meu costat que em
tiba, que m’aguanta, que no em passa cap sotragada. Una
canalla fantàstica, ràpida i valenta, un tronc ferm que en cap
moment trontolla i una pinya que com el tità Atles: sosté la
colla, el castell i l’alegria de tothom.

Al Jordi Barbé, que més d’un mal de cap li he donat a l’hora
de lligar les pinyes i ha tingut una cura exhaustiva a l’hora de
muntar la soca del castell, bolcant tota la seva dedicació a la
recerca de nous castells, com el 3 aixecat per sota que, de ben
segur, veurem la temporada que ve. Al Miqui, que amb la seva
veterania ha sabut portar les proves i els castells a plaça de la
millor manera possible.
Al Jordi Esteller, el nostre president, que ha treballat molt dur
per intentar que a la colla no hi faltés res.
Continuaria agraint la tasca de tothom, però ben segur que em
deixaria algú. De tot cor eternament agraït per la vostra tasca.
En aquest primer any he après molt i reconec que he tingut
errors, però espero que aquests m’ajudin a créixer dia a dia i
facin millorar el meu rendiment l’any que ve.
Ja només em queda dir-vos FELICITATS a tots i a totes per
tota la feina feta aquesta temporada; sé que la responsabilitat
ha estat meva, però el treball l’heu fet tots vosaltres. Jo només
he hagut de signar al final.
Fins la temporada que ve, el nostre 10è Aniversari, on segur
que hi haurà més castells i millors.
TOTS vosaltres heu fet possible el meu i el vostre somni,
tornar els Castellers de Cerdanyola al lloc que els correspon.
Enhorabona i visca els Castellers de Cerdanyola!

Aquest ha estat el meu primer any al capdavant de la colla,
els objectius marcats han anat assolint-se; un dels principals:
portar més gent, s’està complint. Senyors, 5 de 7 descarregat
amb tan sols una colla convidada. Tres cordons nostres. També hem anat assolint altres fites com fer que els castells de set
siguin la rutina de cada actuació, sent així és quan la colla es
pot plantejar castells més grans. Així ha estat amb el 5 de 7,
que per a molts estava en el record, en unes poques fotografies i algun vídeo. Nosaltres el vàrem tornar a sentir.
Malgrat això, no ens podem conformar; com molt bé dirien els
meus companys de lluita, els castells no són cap meta sinó un
esglaó més en la llarga escala del món casteller.
No vull acomiadar-me sense agrair especialment la feina d’un
seguit de persones: a l’Elena, que ha fet un treball magnífic
amb la canalla fent que tota sigui capaç de fer castells de set, i
això és el què fa gran una colla: no dependre d’uns pocs.
Al Jaume i el Toni, que sempre han estat en tot moment vetllant perquè no sortís del camí i han fet un excel·lent treball
amb el tronc.

BUTLLETÍ DELS CASTELLERS DE CERDANYOLA

L’alcalde
alcalde de Cerdanyola

Per a Cerdanyola tenir una Colla Castellera com la nostra, compromesa amb el municipi, assolint cada temporada nous i ambiciosos reptes. Enguany, hem aconseguit el cinc
de set! És un gran èxit. Felicitats! A més a més, en temps com els que vivim, una entitat
tant viva, cohesionadora i integradora és un gran valor per a la ciutat. Endavant!
Toni Morral
Batlle de Cerdanyola del Vallès

La
a regidora de Cultura

El món casteller és apassionant, i la nostra colla mereix un reconeixement per l’esforç que està fent per mantenir viva aquesta tradició
i perquè el nòm de Cerdanyola tingui un lloc en el món casteller.
El que la colla dels Castellers de Cerdanyola significa per a la ciutat
és: tradició, implicació, integració, cohesió, autosuperació, sacrifici,
equilibri, unió d’esforços per a construir un projecte comú.
Seguiu aixecant castells per reafirmar aquesta activitat, única i
singular i amb un excel.lent valor social i humà.
Consol Pla
Tinent d’alcalde i regidora de cultura
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Què es cou a la pinya?
QUATRE PREGUNTES A ALGUNS CASTELLERS VETERANS
1

Després de 10 anys amb la colla, quines sensacions tens?

2

Quin és el castell que més t’agrada?

3

Quin es el castell mes desitjat?

4

Què diries als amics i coneguts per què vinguin a la colla?

Josep Oliete
11

Començar la temporada veien que tornem a ser tots, amb molta il·lusió per seguir endavant i lluitar
un any més per a la nostra colla i aconseguir noves fites.
21 Qualsevol dels nostres castells té un encant diferent.
31 La torre de set.
41 Aquí trobaran gent que, amb molta il·lusió i esforç, gaudeixen fent Castells i que us conviden a tenir
aquest sentiment. Sereu molt ben rebuts i segur que no us penedireu d’haver descobert aquest món i
aquesta gent tant sana i amb ganes de gaudir.
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Toni Muñoz
11

Les sensacions són diferents cada any, per molts motius. Encara m’emociono pensant en el dia
de la nostre presentació. Crec que només amb una mica més d’empenta podríem assolir castells més
grans que encara ningú de la nostra colla ha fet.
21 Dels castells que hem fet, m’agrada el 4 de 7 amb el pilar que varem fer a Santa Coloma. Allò va
ser rauxa i sentiment!
31 El castell més desitjat és lo Carro Gros.
41 Els Castellers de Cerdanyola són la meva família. A tot el poble! Veniu a fer castells, a fer poble!

L’ESTANC ALTAYÓ
EXP. Nº 5

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

Gabriel Altayó i Morera

Sant Antoni, 1 (cantonada Sant Ramón)
08290 Cerdanyola del Vallès

PERFUMERIA I COSMÈTICA

Fes el millor regal...

Vals regal en productes i/o serveis d’estètica
Noves ofertes en depilació làser
C/ Sant Ramón, 161
Cerdanyola del Vallès
perf.laviolette@hotmail.com
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Més dels 10 anys
Arnau Vila
11 Vaig començar a fer castells quan tenia 6 anys. Em va agradar moltísim, li vaig demanar al pare de
venir a la colla i varem venir tots. Porto tota la vida fent castells i cada cop tinc més ganes de fer-ne i
d’aprendre més. La Colla m´ha portat moltes coses, molts amics i amigues…….. ho es tot per mi.
21 Per a mi el 5 de 7 és espectacular, ja que treballa un munt de gent i és molt vistós pel públic. A part,
el meu primer castell va ser un 5 de 6, anava d’acotxador i li tinc molta simpatia.
31 Algun castell de vuit i també algun amb pilar al mig com el 4 de 7 amb l’agulla.
41 Doncs, comentar-los que és quelcom tradicional i aquet món és molt gran, ho han de provar i s’en
s’enganxaran de seguida.

Anna Jordana
11

No sembla que hagi passat tant de temps. Fer castells és dels primers records que tinc de quan era
petita. M’agradaria tornar a ser petita i pujar dalt de tot i poder gaudir-ho molt més, perquè cada pis és
un món diferent i quan canvies de lloc en un castell, també canvia la manera de veure’ls.
21 Dels que he fet jo, el 5 de 7 i el 4 de 7 amb agulla. El 5 de 7, perquè m’agradava fer les dues aletes
quan feia d’anxaneta. Només ho vaig fer un cop, però me’n recordo molt. I el 4 de 7 amb agulla m’agra
m’agradava fer-lo, i entrar al pilar. Dels que no he fet, m’agrada molt el 2 de 9 amb folre i manilles, i el pilar de
8 amb folre i manilles.
31 Aquesta última temporada, el 5 de 7, però ara que l’hem descarregat suposo que és descarregar el
4 de 7 amb el pilar i fer a plaça el 2 de7.
41 La família ja hi és des de sempre. Als amics els hi diria que si vinguessin tindrien 70 amics més en
dos dies i que estar a una colla castellera és molt més que fer i veure castells, és en part com si fos la
teva família.

Angel Buerba
11

Per a mi la Colla ha significat el poder tirar endavant després de la dura situació personal que vaig
viure. Les meves filles són part de la gent fundadora de la Colla i jo les vaig seguir. No puc deixar-ho!
Sou la meva família!
21 El cinc de set que hem tornat a descarregar després de nou anys. Jo, amb la cama “xunga”, però
fent pinya.
31 Poder assolir el quatre de set amb agulla.
41 Que vinguin, que fem molts castells. I a més, a la vida social és on som realment una gran pinya.

Av. Catalunya, 8
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

c/ Sant Ramón, 196 · 08290 Cerdanyola del Vallès
Tel. 93 594 46 59
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Els regidors

En Rafa Bellido
Va compartir amb nosaltres el primer any de la nostra colla. Quan actuem a Cerdanyola col·labora a la
pinya. Ell ens explica que li fa molta il·lusió gaudir d’una colla que manté i supera l’energia dels seus començaments. Formar part de la pinya quan tinc oportunitat em permet compartir aquesta força.

En Gustavo Arias
Els Plans Educatius d’Entorn van néixer com a una “iniciativa oberta i de cooperació educativa que vol
donar una resposta integradora i comunitària a les necessitats educatives dels infants i joves, coordinant
i dinamitzant l’acció educativa d’una zona més enllà de l’àmbit escolar”. Entre els seus objectius generals
i específics trobem el fomentar la cohesió social i la importància del grup, l’enfortir la participació en activitats de lleure, portant a reduir desigualtats entre col·lectius, enfortir xarxes educatives i sobretot, enfortir
els vincles entre les famílies, l’escola i l’entorn. I és en aquest marc socioeducatiu on es troben inclosos
els Castellers de Cerdanyola.
Aquesta entitat local s’inclou al Pla Educatiu d’Entorn de Cerdanyola del Vallès, perquè fomenten la idea
de participar en la construcció d’un castell veient aquest com a una activitat lúdica i educativa, ja que no
només amb la construcció del castell es dóna a conèixer una part de la nostra tradició, història, sinó que
també combinen l’activitat física, fomentant valors educatius com: la convivència, el compartir, la responsabilitat, la importància de l’esforç personal i el col·lectiu...
Duen a terme una actuació que acull a qualsevol persona en relació a edat, alçada, sexe, religió...és a dir,
fomenten una activitat intergeneracional, perquè tots són necessaris, ja sigui per fer d’enxaneta, com per
a fer de suport a la base del castell. Això respon a l’objectiu de promoure la cohesió social a través de
l’educació intercultural, l’equitat i el foment de l’ús de la llengua catalana.
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Gustavo Arias Gómez
Regidor d’Educació i Drets Civils

CONFECCIONS - SASTRERIA

Floristeria

Av. Catalunya, 35 • Cerdanyola del Vallès
www.floristeriamorera.com • t. 93 692 11 89

Avda. Catalunya, 56
tel. 93 692 13 27
08290 Cerdanyola del Vallès
(Barcelona)
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Resum de les actuacions
DATA

CASTELL

LOCALITAT
P4

P5

5d6net

4d6

4d6p

3d6

2d6

Inauguració barri de La Farigola

2

25e aniv. Del Ateneu de Cerdanyola

3

20/04

Caldes de Montbui

1

27/04

Cerdanyola (Abat Oliba)

2

04/05

Cerdanyola (Roser de Maig - Abad Oliba)

3

21/05

Tàrrega

2

18/05

Cerdanyola (Abat Oliba)

1

09/06

Baricentro

2

15/06

Can Vidalet (Espllugues)

2

22/06

Moll de la Fusta (Barcelona)

2

07/09

Vilanova del Camí

2

11/09

La Llagosta

2

1

21/09

Cerdanyola (Abat Oliba)

3

1

28/09

Cerdanyola (Pont Vell)

4

04/10

Sarrià (Barcelona)

2

1

1

1

12/10

Cerdanyola (Serraparera)

2

1

1

1

18/10

Manresa

2

1

1

19/10

Cerdanyola (Abat Oliba)

2

25/10

Plaça Dr. Robert (Sabadell)

4

01/11

Torredembarra

2

09/11

Cerdanyola (Sant Martí - Abat Oliba)

5

TOTAL

46

5d6

4d7

3d7

5d7

1
1
1

1

1 id

1
1

1c

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,1 germanor

1

1
1

1
1

1

1

1id, 1
1

1id, 1

1

1c

1

1 id

1

1
1

1
1

1c

1

6

1

7

1

1

1id, 1c

1

1

1

1

1

8, 1c, 1id

7, 4c

1, 1c, 1id

1id

1

10, 1g.

r
Alquile s
24 hora

Carrer de l’Església, 9 · 08290 Cerdanyola del Vallès

2id

9, 1id

4

Alquiler de videojuegos
Playstation-3 i Wii
películas BLUE-RAY

c/ Escoles, 12 · Tel. 93 691 32 50
Cerdanyola del Vallès
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Resum d’actuacions
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Tornen els castells: pel
Roser de Maig castells de set
A principis d’aquest any, a l’assemblea
anual del gener d’enguany, el nostre nou i
jove Cap de Colla, ens presentava el seu
nou equip i les nostres fites per a la temporada 2008, ben recolzat per l’equip anterior.
En mig d’un discurs improvisat ens va dir:
“Amb l’esforç de cadascú aconseguirem l’alegria de tothom”. I des que varen
començar els assaigs de la colla ha insistit
en recordar-nos que varem acabar la temporada passada com a colla de set i que
aquesta temporada havíem de continuar

allà on ens havíem quedat. I això no ha estat tant fàcil. La manca de gent als assaigs
i el desafortunat accident de la nostra acotxadora (un petó ben fort Maria!) complicava
força assolir castells de set. Però semblava
que tot això no desanimava al nostre Cap
de Colla.
La nostra primera actuació del 2008 va ser
a Caldes de Montbuí (20 d’abril) on la petita
Maria es va estrenar a plaça com acotxadora amb la torre de sis. A la plaça de la Font
del Lleó varem intentar el tres de set, però
la desitjada pluja ens va impedir tornar-ho
a provar ja que l’actuació es va suspendre.
A Caldes també van actuar els Castellers
locals (3d6, 2d6i i 4d6) i els Matossers de
Molins (3d6 i 4d6).
La segona actuació, el dia de la Verge de
Montserrat, va ser a casa, a la plaça Abat
Oliba. Els Castellers de Lleida (3d7, 5d7,
4d7p i vano de 5), juntament amb els de
Terrassa (4d7, 3d7 2d6 i P5), ens van
acompanyar amb una molt bona actuació.
Pel que fa a nosaltres, érem poca gent, per
tant ens varem conformar amb un quatre i
un tres de sis i la torre de sis. Però varem
recuperar a la Lídia com a anxaneta i varem
veure força decidides a les nostres petites
acotxadores, l’Abril i la Maria.. També teníem dosos!, l’Eric i la Camila formaven una
molt bona parella de dosos. I, la Julieta,
l’anxeneta de molts dels nostres castells
de la temporada passada, continuava tant
segura com sempre! Tot feia pensar que
podríem somniar en tornar als sets!
L’actuació esperada era la del Roser de
Maig, la Diada de la primavera. Però abans,
al vespre (3 de maig), varem actuar a les
festes alternatives de Cerdanyola. Quasi bé
no hi havia castellers! Però un compromís
és un compromís i vam fer un cinc de cinc
net i un quatre de cinc net amb dos pilars
de quatre, un a l’inici i l’altre al final de la improvisada actuació. Altre vegada la canalla
va estar a l’alçada del que se’ls demanava
i a més la Laia va pujar per primera vegada
en una actuació.
I així hem arribat a la Diada. El diumenge
4 de maig va ser un dia esplèndid i també
la nostra actuació, ja que seguint el camí
que va marcar el nostre Cap de Colla varem tornar als castells de set. Per començar un sòlid quatre de set, seguit d’un tres
de set i per acabar la torre de sis. No tan
sols alguna de la canalla feia per primera
vegada castells de set, també molts dels

nostres castellers que s’han anat incorporant aquesta temporada s’estrenaven a
plaça amb castells de set. Per la Diada del
Roser de Maig es van complir les paraules
del nostre Cap de Colla “Amb l’esforç de
cadascú aconseguirem l’alegria de tothom”
I ben bé que ho varem celebrar, a plaça i
en el dinar de la colla! Va ser una actuació de SETS, perquè tant els Castellers de
Sabadell (3d7, 4d7p i 2d6) com els Xicots
de Vilafranca (3d7, 4d7 i 2d6) també varen
coronar castells de set.
Bé, i ara què? Què ens espera en les següents actuacions? Serem capaços d’anarhi tots i de continuar assolint aquests castells que ja tenim i d’intentar-ne de nous?.
Recordem que l’any passat per la Diada del
Roser de Maig varem bastir un quatre i un
tres de set i un quatre de sis amb pilar. I
després, patíem el desencís de no tornar
a fer actuacions com aquesta fins el 30 de
setembre pel Pont Vell. De tots nosaltres
depèn que això no ens torni a passar! HEM
DE FER FRONT A AQUEST REPTE! o sigui
que a anar als assaigs i a les actuacions.
Recordeu! Ens trobem el divendres a les
21 h per l’assaig i el proper diumenge hem
d’anar tots a Tàrrega!

BUTLLETÍ DELS CASTELLERS DE CERDANYOLA

Fem front al nostre repte:
Seguim amb els sets!
Després de la Diada del Roser de Maig, el
nostre repte d’aquesta temporada és continuar amb els sets i assolir noves construccions. L’actuació a Tàrrega d’aquest 11 de
maig ha estat la primera oportunitat que
hem tingut per demostrar-nos a nosaltres
mateixos que som capaços de seguir el
camí iniciat pel Roser de Maig. I no hem
desaprofitat aquesta oportunitat! Per primera vegada després de força anys, a la
jornada següent al Roser de Maig hem fet
castells de set. A la plaça Major de Tàrrega
hem bastit el tres i el quatre de set i també
el primer castell de la temporada amb pilar,
el quatre de sis amb pilar.
Però, no val confondre’s, a Tàrrega, malauradament, no hi érem tots. Malgrat això,
l’actuació ha estat tot un èxit, s’han estrenat nous castellers de la pinya i també del
tronc. En Carlos ha pujat per primera vegada a plaça al pis de quarts del quatre de
set i la canalla ha estat força decidida amb
els sets. Sembla que ja els hi van prenent
la mida!
Amb nosaltres han actuat els Margeners de
Guissona, una colla nova d’aquesta tem-

porada i força nombrosa, que amb molta
valentia han aconseguit el quatre de set, la
torre de sis i el cinc de sis. També han actuat els Minyons de l’Arboç que amb seguretat han bastit el tres i el quatre de set, la
torre de sis i un pilar de cinc. L’actuació de
les tres colles ha acabat amb els pilars de
comiat fets tots alhora: tres pilars de quatre
(Margeners de Guissona), un pilar de quatre i un altre aixecat per sota (Minyons de
l’Arboç) i dos pilars de quatre (Castellers de
Cerdanyola).
Després de Tàrrega, tot i estar minvats de
recursos,s ja sabem el que podem fer. Ara,
la pregunta és: Què oferirem a la ciutat de
Cerdanyola el proper diumenge? Tots sabem la resposta: Els millors castells!

tenim ben clar que podem intentar noves
fites. Però, per això hem de ser-hi tots!

Els castellers de Cerdanyola
amunt en el top 30 del
rànquing!
L’actuació del 18 de maig a la Plaça Abat
Oliba de casa nostre va ser una confirmació pels nostres sets. Tampoc hi eren tots
els que som, però davant de l’ajuntament
varem assolir el tres i el quatre de set i el
quatre de sis amb pilar. Com en actuacions
anteriors també en aquesta hi van haver
estrenes. En Christian LL va pujar al pis de
segons del tres de set i la Lídia va ser l’anxaneta del quatre de set. I per acabar, la
sorpresa! El nostre cap de colla va decidir
tirar amunt el pilar de cinc que portàvem
assajant fa un cert temps. El pilar va pujar
força bé, fins que va començar a trontollar
al ser coronat per la decidida Abril i no es
va poder descarregar. Malgrat això, va ser
una actuació de força nivell que ha fet que
estiguem en la posició 22ena del Rànquing
d’enguany del diari Avui que justament va
començar el passat 24 de maig. En l’edició
d’aquest dissabte es diu: “Els castellers de
Cerdanyola estan mostrant un bon to en
les primeres actuacions, amb les quals han
igualat els millors registres del 2007” Ja veieu que l’esforç se’ns reconeix!
Amb nosaltres van actuar els Castellers de
Caldes i els d’Esplugues que varen aconseguir un tres i un quatre de sis i un quatre
de sis amb pilar els primers i un tres i un
quatre de set i un cinc de sis els segons.
L’actuació va acabar amb un pilar de quatre dels Castellers de Caldes, dos pilars de
quatre i un altre de quatre aixecat per sota
dels Castellers d’Esplugues i un pilar de
quatre dels Castellers de Cerdanyola.
Després de la nostra confirmació en castells de set i de carregar un pilar de cinc, ja

Meritòries actuacions malgrat
la mancança de castellers
En aquestes dues darreres actuacions,
els castellers de Cerdanyola hem estat
ben mancats d’efectius. Però tot i això
hem continuat intentant i assolint castells
de set.

Així, el passat dissabte 7 de juny en el cor
del Baricentro, varem assolir un quatre de
sis amb pilar, un tres de sis i un quatre de
set. Ens van acompanyar els Margeners de
Guissona (quatre de sis amb pilar, cinc de
sis i la torre de sis) i els Angelets del Vallespir
(tres de sis, quatre de sis net i quatre de cinc
amb pilar. Les tres colles varem ajuntar els
nostres esforços per bastir un tres de sis
de germanor. Va ser una actuació castellera
inoblidable i que caldrà repetir en el futur.
En aquesta actuació varem recuperar a la
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ació a Can Vidalet (Esplugues del Llobregat)
on hem aconseguit la torre de sis, el tres de
set i el quatre de sis. Hem actuat amb els Xiquets del Serrallo (tres de set, quatre de sis
amb pilar i la torre de sis) i els Castellers d’Esplugues (quatre de set, cinc de sis i la torre
de sis). L’actuació ha acabat amb pilars de
quatre de comiat.

Cap de setmana rodó dels
Castellers de Cerdanyola
El dissabte 21 de juny va començar l’activitat
dels Castellers de Cerdanyola amb un taller
a Badalona. No hi van poder anar molts dels
nostres castellers, però aquells que hi van assistir van gaudir d’allò més, apropant el món
dels castells als badalonins.
I el cap de setmana casteller ha continuat a
Barcelona, al Moll de la Fusta, en el Port Vell,
en el marc de la Festa Major de la Cultura Tradicional a Catalunya. Aquest diumenge, 22
de juny, teníem força més castellers que en
darreres actuacions i poder per això, la jornada ha estat rodona.
Hem començat amb la torre de sis, per seguir amb el 5d6, castell que feia més d’una
temporada que no bastíem, i, per acabar, el
quatre de set!
Juntament amb nosaltres han actuat els Bordegassos de Vilanova que han aconseguit la
torre de sis, el quatre de sis amb pilar i el tres
de sis.
Sota una intensa calor, les dues colles han
fet els pilars de comiat a la vorera del Mare
Nostrum.
Aquest any, podrem gaudir tots de la revetlla
de Sant Joan ben convençuts que som una
colla de set prou consolidada. Però, seguint
el que ens deia el passat divendres el nostre
Cap de Colla, haurem de continuar assajant
per anar progressar i no aturar-nos.
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Pel setembre castells de set

nostra Maria en el pilar de quatre de comiat.
Mireu les imatges en el nostre blog!
I per la següent setmana (15/06/2008), actu-

La represa de la temporada després del lapsus de les vacances d’estiu ha culminat el 28
de setembre d’enguany en la millor actuació
dels Castellers de Cerdanyola des de fa nou
anys, gairebé els anys que té la colla.
El 7 de setembre els castellers de Cerdanyola
varen actuar a Vilanova del Camí, juntament
amb els Moixiganguers d’Igualada. La colla
local va coronar el quatre de set, el quatre de
set amb el pilar i el tres de set i els de Cerdanyola el cinc de sis, el tres de set i, malgrat no
van aconseguir descarregar el quatre de set,
el castell es va coronar.
Com cada any per la Diada de l’onze de setembre, els castellers de Cerdanyola van fer
la seva ofrena floral i un pilar al peu de la vella
alzina de Cerdanyola, per anar tot seguit a La
Llagosta, on van actuar amb els Castellers de
Caldes i els de Mollet. Els de Caldes varen
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bastir el tres, el dos i el cinc de sis i els de
Mollet el tres i el quatre de sis i el quatre de
sis amb pilar. Per la seva banda els Castellers
de Cerdanyola van intentar el quatre de set,
però finalment es van conformar amb el tres,
quatre i cinc de sis. En aquesta actuació es
va estrenar a plaça la Judit que va pujar en el
cinc de sis.
La improvisada actuació a la Plaça Abat Oliba de Cerdanyola el 21 de setembre va ser
tot un assaig del que es volia fer per la Diada
del Pont Vell. Així, la colla cerdanyolenca, tot
i amb molt pocs efectius, va tirar a plaça el
dos, tres i quatre de sis, el quatre de sis amb
pilar i el cinc de sis net. També van haver.hi
estrenes, ja que el Facu va pujar a un dels dos
pilars de quatre de comiat i l’Alba va pujar al
pis de dosos del tres de sis.
I així arribem a l’esperada Diada del Pont Vell
amb el somni dels Castellers de Cerdanyola
de fer tot de castells de set en homenatge al
nostre recordat Jordi Brown. Les dues colles
convidades van estar a l’alçada de la Diada.
Per la seva banda els Moixiganguers d’Igualada varen aconseguir el tres i el quatre de set
i la torre de sis i els Castellers de Badalona
el tres de set, el quatre de sis amb pilar i la
torre de sis.
Els Castellers de Cerdanyola van fer realitat
el seu somni ja que van bastir sòlidament el
quatre i el tres de set i van coronar l’esperat
cinc de set, que es va poder carregar sense
cap problema, malgrat a la baixada de la canalla el castell va fer llenya. D’aquesta brillant
manera, la colla cerdanyolenca ha arribat a
finals de setembre amb el seu somni fet gairebé realitat. Però, castellers!, no ens podem
adormir. Cap de nosaltres vol que aquesta actuació sigui un miratge! Per tant, cal treballar
per consolidar tot el que s’ha aconseguit en
aquesta temporada.

Inimaginable final
de temporada
Les actuacions dels Castellers de Cerdanyola
d’aquest octubre no han seguit la tònica de la
Diada del Pont Vell, però han servit per preparar
l’actuació de la Diada de la Colla de Sant Martí.
El 4 d’octubre, a la Festa Major del barri de
Sarrià (Barcelona), varem aconseguir el tres
de sis, el quatre de sis amb el pilar i la torre de
sis, Amb nosaltres van actuar els Castellers
de Barcelona que es preparaven pel Concurs
de Tarragona, i que van bastir el quatre i el
tres de vuit i la torre de set. També van actuar
els Bordegassos de Vilanova amb un tres i un
quatre de set i la torre de sis.
La següent actuació de l’octubre va ser a
casa, el diumenge 12, a la Plaça Andorra, on
seguint la nostra tònica, varem repetir els ma-

teixos castells que a Sarrià. Ens van acompanyar els Matossers de Molins de Rei amb el
tres i el quatre de sis i el tres de sis amb pilar.
A Manresa varem actuar el 18 d’octubre, on
varem tirar a plaça el dos, el tres i el quatres
de set. Per la seva banda, els Tirallongues de
Manresa van assolir el tres de set, el quatre de
sis amb el pilar i la torre de sis.
El 19 d’octubre varem tornar a la nostra plaça
en el marc dels actes de la Flama del Correllengua. A més, amb aquesta actuació, s’iniciaven els actes de celebració dels 10 anys
de la colla cerdanyolenca. Aquest diumenge, amb més reforços, varem bastir el tres i
el quatre de set i el cinc de sis. Els Tirallongues, a casa nostra, van aconseguir el tres i
el quatre de set i van desmuntar un intent de
la torre de set.
El cap de setmana de Tot Sants ens va portar
a Coma-Ruga i el diumenge 1 de novembre
actuàvem a Torredembarra, on varem assolir el
tres i el quatre de sis i el quatre de sis amb el
pilar. Els Nois de la Torre van fer la torre de sis,
el quatre de sis amb el pilar i el cinc de sis.
I així, amb un octubre ple de castells de sis,
arribem a la Diada de Sant Martí, La plaça estava plena, els Castellers de Cerdanyola érem
molts i en mig d’una gran expectació varem
descarregar el tres i el quatre de set i el
CINC DE SET, castell que feia 9 anys que
no aconseguíem descarregar. Va ser una
diada completa, plena d’emoció per tots,
però sobretot pels vells castellers de la colla. Un final inimaginable, per celebrar que fa
una dècada que la colla es va constituir.
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Moments
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Manolo, Cristina y María
En el 2006 entramos en la Colla Castellera de Cerdanyola,
por una invitación a María.
Fuimos, a todos nos gustó porque el ambiente era muy
bueno; desde entonces somos parte de la Colla.
El 4 de abril de 2008 en los ensayos, jugando,
María tuvo un accidente.
Entonces la Colla nos demostró la unidad y
compañerismo por el que habíamos decidido quedarnos.
Gracias al apoyo que le ha dado la canalla,
María tiene el valor de seguir subiendo.
De Manolo, Cristina y la protagonista MARÍA
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Corresponsal a Donostia
Kaixo castellers i castelleres de Cerdanyola!
Com va per terres catalanes? Per Euskal Herria,
més concretament a Donostia, va molt bé, massa i tot! Je, je, je Casi cada dia plou i fa més
fred que a Catalunya, però t’acostumes bastant
ràpid…
A veure si les relacions públiques de la colla (Laia
i Coro…ejem! ) busquen una actuació a Donostia i podeu comprovar que aquesta és una ciutat
fantàstica! Je, je, je!
Doncs res, només felicitar-vos per la gran temporada que heu fet i sobretot pel 5 de 7 descarregat
a la Diada del Novembre! Com dirien aquí….ZORIONAK! (pregunteu-li al nou fitxatge basc que
vol dir... je, je, je)
Apa, que us vagi moooolt bé!!!!
Muxuhaundibat denontzako!

Anna Martorell

Des de 1947

confort i
decoració

Bar Grau
RESTAURANT

Francesc Layret, 74
tel. 93 691 34 00
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

CELLER CAN COSTA
Vins i Caves

Local social de la PENYA D’ESCACS
* Café de tertulia
* Menjars per encàrrec
* I menú diari

Sant Ramón, 198 - Tel. 93 692 07 91 - Cerdanyola del Vallès

C/ Sant Ramón, 180 · t. 93 580 84 81
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La cap de canalla parla:
Elena Martorell
Ara fa deu anys la colla va començar. Jo tenia 10
anys, feia de dosos i per tant formava part de la canalla. Ara en tinc 20 i segueixo amb la canalla, però
ara com a Cap. Des de sempre que m’he identificat
amb la canalla. L’edat no hi té res a veure, ja que tots
formem una gran pinya.
El càrrec de Cap de Canalla em va venir una mica per
sorpresa i he de dir que no ha estat fàcil. Al principi
no estava segura de si estaria capacitada per fer-ho
i si ho sabria fer bé. Em preocupava com podria anar
tot. També he de dir que hi ha hagut moments difícils, que les decisions mai s’ajusten a tothom i moments de desesperació quan no saps que fer amb
tants nens que no callen!
En acabar aquesta temporada, estic molt satisfeta.
Crec que la nostra canalla ha fet una gran temporada, i sé que no ha estat gràcies a mi, sinó a tots ells
que han demostrat les ganes que tenen per fer cas-
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Jazz • Hip Hop
Brake Dance • Sevillanas
• Bailes de Salón
• Individual latino
• Danza del Vientre
• Salsa individual y pareja
• Iniciación a la danza a
partir de los 4 años

tells. Per tant, només em queda dir-vos: FELICITATS
CANALLA! Sense vosaltres els castells no es fan. Em
sento orgullosa de poder dir que la meva canalla és
la millor de tot el món casteller!!!
Ara ens toca gaudir de la neu i preparar-nos per la
temporada que ve.

BUTLLETÍ DELS CASTELLERS DE CERDANYOLA

La canalla pregunta
Els petits de la colla han volgut entrevistar
la seva cap de canalla, l’Elena. Per a ells és
una castellera molt admirada i un exemple
a seguir.
Abril: ¿Por qué te gusta subir a los “castells”?
Elena: Perquè és molt emocionant.
Julieta: Quin és el castell que t’agrada més?
Elena: El cinc de set. És un castell on hi puja
molta gent i molta canalla, per tant tothom hi fem
una funció.
María R.: ¿Se movía mucho el “cinc de set”?
Elena: Una mica sí, com tots els castells.
Carlos: Quan farem un castell de vuit?
Elena: Jo no ho sé tot, Carlos! Hem de seguir
treballant de valent, fer més gran la colla, i així
cada cop farem més castells.

Camila: ¿Tienes ilusión por ser “cap de canalla”?
Elena: No m’ho havia plantejat mai, és tot un repte,
però estic molt contenta de treballar amb vosaltres.
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SISTEMAS DE
ALTA SEGURIDAD
• Puertas blindadas e interiores
• Cerraduras de alta seguridad
• Sistemas de alarma

Nuvies i Cotilleria

• Rejas

c/ Sant Camil, 1 · t. 93 691 66 16
Av. Primavera, 17 Local 6 · t. 93 580 18 09
08290 Cerdanyola del Vallès
Barcelona

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

LLIBRERIA

Servei a domicili

PAPERERIA
MANUALITATS

•
•
•
•

Belles Arts
Classes de manualitats
Objectes de regal
Santa Maria, 1
Copia color
Tel. 93 692 71 20
Cerdanyola del Vallès

PADRÓ-SOLANET

Lots i cistelles
de Nadal

Sant Ramón, 159 · Cerdanyola del Vallès
Tel./Fax 93 692 07 88
e-mail: padro@lix.intercom.es
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Activitats Fora Plaça

SOPAR DE NADAL
Cada any per acomiadar la temporada de castells fem un sopar de
Nadal a la carpa del Parc Tecnològic de Cerdanyola.
El menú tradicional serà: escudella, pollastre amb llagostins i els
torrons tradicionals amb cava.

FESTA DE CAP D’ANY
El cap d’any passat es va fer la festa al local de la Colla. Tothom
que va voler hi va participar.
Varem preparat diferents plats cadascú a casa seva i després és va
posar en comú per sopar tots plegats. La festa va durar fins altes
hores de la matinada.
CALÇOTADA Febrer del 2008
Com acostuma a ser tradicional l’inici de temporada la marca la
calçotada que fem al Bosc Tancat.
És moment de retrobar-se i quina millor manera que menjant els
tradicionals calçots i fent el concurs anual de salses de calçots.
SOPAR DIA DE LA DONA
La comissió d’animació va proposar un sopar pel dia de la dona.
El menú va ser molt variat, totes les castelleres es van esforçar molt
cuinant, en fi que vam anar de rialla en rialla.
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REVELLA DE SANT JOAN
Com cada any la revetlla de Sant Joan es celebra al local dels
castellers. Tothom porta la seves meravelles culinàries perquè les
tastem tots. Després coca, cava i xerinola. La música i el ball i són
molt presents.

perruqueria i estètica
horari:
dilluns, de 9 a 13h
dimarts a divendres, de 9 a 13h
i de 15 a 20h
dissabtes, de 8 a 14h

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

horari:
dilluns tancat
dimarts a divendres, de 9 a 13h
i de 15 a 20h
dijous i divendres obert migdia
dissabtes, de 9 a 17h

sant salvador, 4
t. 93 692 54 24

cerdanyola del vallès

Productes Nacionals
i d’Importació

EXCURSIONS CASTELLERES
La secció excursionista castellera aquest any ha organitzat les següents sortides:
• Camí de ronda des de la platja del Castell fins els jardins de
Cap Roig a Callella de Palafrugell.
• Caminada des de Fontalba fins a Núria i en tornar es va
dinar al restaurant Els Caçadors de Ribes de Freser.
• Anar a buscar castanyes al Montseny. Després d´una bona
caminada pel Montseny i recollir moltes castanyes varem
fer un bon picnic.
• Anar a caçar bolets. Com cada any els boletaires de la colla varem sortir de bon matí a la recerca dels bolets més
apreciats.
• Algunes sortides molt emocionats a fer Ferratas.
• Per tots Sants, com que havíem estat bons minyons, varem
anar de colònies a Coma-Ruga. Nit de Halloween per la
canalla, jocs, concursos, molta alegria i bona harmonia.
• Aplec a Sant Iscle. Com bons cerdanyolencs també els
castellers hem anat a l’Aplec de Sant Iscle caminant. Un
bon foc, carn a la brasa, bon menjar, beure i sardanes.
CURS DE DANSES
Algunes mestres castelleres han volgut posar en coneixement dels
seus companys i companyes les danses d’arreu del mon, per tal de
poder compartir una activitat lúdica després d’una actuació

REGALS · FLORS · PLANTES
COSES PER A LA LLAR I PER TÚ
Pso. Cordellas, 27
Tel. 93 586 52 19
08290 Cerdanyola del vallès

Tot en
material
d’oficina

C/ Reis, 11
t. 93 692 60 36
Cerdanyola del Vallès

San Antoni, 12-16
Cerdanyola del Vallès
Tel. 93 591 02 47 · Fax 93 591 02 47
ppspasvencat@pickingpack.net
www.pickingpack.es
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Avda. Catalunya, 24 • Avda. Catalunya, 10-12 • Avda. Canaletes, 39

Telèfon: 902 44 19 19
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Els nous castellers

JOSÉ CAMPANARIO
65 anys , Cerdanyola.
Vaig venir de visita amb el grup
de català i m’hi vaig quedar.
Els castells són un treball en
equip, solidari, integrador, on
tothom col·labora.

ATZMBA
32 anys, Mèxic.
Lo que más me gusta es
construir algo en equipo.
Ojalá! pudieran difundir su
trabajo en todo el mundo,
pues así se crearía un mundo mejor.

FAMÍLIA “HAWAIANO”
María Rosa, Sandra, Jose, Carlos, Raquel i Encarna
Tres generacions, Cerdanyola
Us varem conèixer a l’actuació del Pont Vell 2007.
Ens agrada l’ ambient i les actuacions.
“Som els millors!”
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FINA NAVARRO
42 anys, Rubí
Vaig venir a la colla per amistat
amb el grup.
El que més m’agrada és el tretre
ball entre tots i la col·laboració.
Ànims i força per a tots.

AURELI
51 anys, Barcelona
Vaig venir amb el Martorell.
M’agrada la relació familiar de
petits i grans i l’esforç comú.
Gràcies. Sou collonuts

SAMBA
28 anys, Senegal.
Os conocí en el Pont Vell y lo
que más me gusta es trabajar
en equipo.
En la actuación de Sant Martí
hicimos los mejores “castells”

RAMON PRATS
50 anys, Barcelona
Vaig venir amb
l’Esteller.
Amb constància
i treball arribarem
aviat a fer vuits

NÚRIA, JUAN JOSÉ I SARA (AMB LA CARME)
De 10 a 41 anys, Cerdanyola
Us varem conèixer pel Félix
Ens agrada el bon rotllo, la gent i la Núria, la meva
dona.
Endavant i gràcies per acceptar-nos!
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JOSUNE, ESPERANZA, MARI PAZ I SERGI
De 24 a 29 anys
Som de Lleida, Barcelona, Santa Perpetua i
Cerdanyola.
Us varem conèixer per amics castellers i el
que mes ens agrada es la pinya i l’oberta que
és la gent amb els nouvinguts¡. A seguir així!!
Amunt, força i seny!!!!!!!!

JOSU
22 anys, Ibarra, Guipúzcoa.
Fui engañado por Palmira, mi
profesora de catalán.
Sois un grupo de gente maravillosa y que come muy bien.
Si hiciéramos “castells” igual
que comemos, los de Terrassa se quedarían pequeños.

NEREA I JUDIT
6 i 9 anys, Montcada
Us varem veure actuar
al Baricentro i ens vam
afegir a la Colla.
Gràcies per la vostra
companyia

PABLO
23 anys, Argentina.
Vine con Jaume
Guasch y lo que más
me gusta es la buena
onda de la gente.
Agradecimiento por la
buena acogida.
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ALFREDO
41 anys, Rubí
Vaig conèixer la Colla
a través d’un amic.
M’encanta el bon
rotllo que hi ha.
Eh!, avui qui paga la
ronda!, Amics, torneu-me la cartera!

grans, petits, homes, dones, avis, infants ...
tothom hi té cabuda en un castell,
Pots ser Casteller o tocar la gralla o el tabal!!

Vine i
participa!
Força, Equilibri
Valor i Seny

Assaig: Divendres a les 21:30
Pavelló Municipal d’Esports Can Xarau

Telèfon de contacte: 650 37 47 23

La Nostra Colla

Deu anys tocant culs!
“ - Mama, papa, s’ha format una colla castellera a Cerdanyola, volem anar! ”
Això passava els primers dies de classe al
setembre de l’any 1998 del segle passat.
Després de tant insistir, ens varem presentar
a pavelló de Can Xarau un divendres a les
21 hores, sense saber exactament amb el
que ens trobaríem. Varem entrar, i les nenes
van desaparèixer en les espatlleres. En Toni
M... em va dir que mirant no es feia res i que,
per tant, anés a fer pinya.
– Però què faig?
- No et preocupis, aixeques els braços i
agafes el cul del segon.
I així porto 10 anys, tocant els culs a tots
els castellers que s’atreveixen a pujar de
segons.
La primera sortida castellera va ser a la Fira

Ciutat, en el Turonet. Tots estàvem emocionats! Va venir Ràdio Cerdanyola a retransmetre l’actuació i realment sinó recordo
malament varem fer castells de cinc tancats, però bé era la nostra primera sortida.
Després varem fer alguna sortida més i més
tard Hostalric. El nostre primer castell de
set! Estàvem contents , volíem fer castells!
A la setmana següent, va arribar la nostra
presentació oficial.
Els Castellers de Barcelona i els Castellers
de Sant Cugat van ser els nostres padrins. La
nostra presentació va marcar història i continua sent història. Cap altra colla, fins a hores
d’ara, no ha fet la seva entrada en el món
casteller amb castells de set. I així varem
continuar fins actuar a Cornellà, una actuació
magnífica, 5 de 7, 4 de 7 amb agulla...

Després va començar la decadència, però
millor deixar les males estones que s’han
d’oblidar.
Tornem al present, aquesta temporada ha
estat bastant bona, hem consolidat el 3 i 4 de
set i, hem tornat a descarregar el 5 de 7. El 4
de set amb agulla el deixem per l’any vinent.
Tenim un equip de tècnica molt jove amb ganes de fer coses. El que hem de fer tots és
apujar-los i ajudar-los el màxim possible.
Força, equilibri, valor i seny és el lema dels
castellers, però com deia algú de Cerdanyola pit, collons i ganes de fer-ho.
Estic orgullós de pertànyer als Castellers de
Cerdanyola.

Esta es mi hija !

Deu anys de records i d’emocions
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Sembla que fora ahir quan les meves filles
van llegir al diari que a Cerdanyola s’havia
format una Colla Castellera. Des de sempre
elles havien volgut fer castells, però nosaltres no ho veiem gaire clar. Amb una mica
de recel per part nostra, ens varem acostar
al lloc d’assaig. Elles, evidentment, van entrar cap a dins ràpidament, nosaltres ens ho
miràvem des de la porta.
La meva filla gran havia portat amb ella algunes amigues de l’Institut, la petita també va
acabar portant algun company de l’escola.
Penso que tots els pares, quan acompanyàvem els nostres fills, ens sentíem més o
menys igual. Tots ens quedàvem a la porta;
però per poc temps perquè, de seguida varem sentir que ens convidàvem a posar-nos
a la pinya.
La nostra filla petita va començar a pujar:

d’acotxadora primer i d’anxaneta desprès,
al poc temps d’haver-s’hi apuntat. I així va
ser com va fer d’anxaneta al primer pilar que
va fer la Colla en la seva primera actuació.
Poc a poc tots teníem ja un lloc a la colla; les
nostres filles pujaven i nosaltres, els pares,
ajudàvem a la pinya.
Durant tot aquest temps hem patit, hem rigut i hem plorat, sobretot d’emoció, quan
aconseguíem carregar i descarregar tot allò
que tant havíem assajat. Recordo la nostra
presentació al Roser de Maig, Hostalric, totes les diades... són dates que no les oblidarem mai.
En un castell tots estem per ajudar-nos, tots
som necessaris. Però a part dels castells
que fem, hi ha una altra cosa molt important
dins una colla castellera: el vincle que es va
creant entre tots dins i fora dels castells, ja

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

tel. 93 580 15 56
CERDANYOLA DEL VALLÈS

que també fem altres activitats com colònies, revetlles, calçotades... festes, que et fan
conèixer millor la gent i que el teu company
de colla sigui també el teu amic.
En tots aquests anys hem conegut moltes
persones. Uns quants encara hi som... altres no, però mai t’oblides d’ells. I sempre hi
ha gent nova que fa créixer i enfortir la colla.
I tu, que ja no hi ets, sempre seràs al cor de
tots nosaltres.
El que he escrit aquí és tan sols una petita part del que representa per a mi aquesta
Colla, ja que, poder expressar tots els sentiments d’aquests deu anys en un paper no
és gens fàcil. Gràcies castellers i castelleres
per tot el que ens heu donat i que VISQUIN
ELS CASTELLERS DE CERDANYOLA!!.
Txiki (o una crossa).

Mobles de cuina
Mobles de bany
Complements
Taules i cadires
Electrodomèstics
Portes d’interior
Avinguda Catalunya, 53 · t. 93 692 88 53
MAGATZEM: Ctra. de Barcelona, 133 B Fax 93 691 36 74
Cerdanyola del Vallès
Carretera de Barcelona, 104 · t. 93 580 86 30
Ripollet
www.jofercuines.com

BUTLLETÍ DELS CASTELLERS DE CERDANYOLA

Petits Artistes
EL MARTINET I ELS CASTELLERS
És fácil pensar amb els castellers ,quant veig ,sovint, com assagen
davant de casa meva.
Passo bones estones,bocabadada,mirant les torres altes com un
Sant Pau i com,de vegades,veuen la padrina en xocar contra la gent que fan pinya.
Mai falta gresca i diversió,què bè s’ho passen…
Per això,se’m va acudir la idea de fer castellers al dibuix de la festa
de SANT MARTÍ!!!
SIRA ARMENGOU
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La Nostra Colla

Notícies castelleres

Socis protectors i
empreses col·laboradores

Les entitats com la nostra necessiten principalment gent disposada a participar-hi i diners
per afrontar les inevitables despeses per l’activitat que desenvolupem. És per això que seguim fent crèixer el recolzament econòmic per
part del propis Castellers, empreses, entitats i
altres companys que no poden venir a participar, però que ens recolzen econòmicament.
Disposem de dues figures per tal de participar-hi, la de sempre orientada a les empreses que nomenen “Empreses i entitats
col·laboradores” i l’altre orientada als propis castellers,
amics i simpatitzants
de la colla, nomenats
“Socis protectors”

Amb la col·laboració de:

PRIMERS SOCIS PROTECTORS
DE LA COLLA
• RAFAEL BELLIDO
• CONSOL PLA
• ROSA BADENAS
• MARGARITA PALOM
• EVA TORRALBA
• LUIS RUIZ
• MARIA MUÑOZ
• JORDI BARBÉ
• IRIS BARBÉ
• FELIX DE LA CALLE
• JOAN SORRIBES
• XAVIER GARRIGA
• JOAN RAMON CONTIJOC
• CATY MORALES
• SALVADOR ROCA GRAU
• JOSEP MARIA COLLADO
• DANIEL VERA
• RAQUEL GARCIA CADELARIO
• JOSE CARLOS SÁNCHEZ
• ALFREDO ALAMO CASADO
• JORDI ESTELLER

Parc Tecnologic del Vallès

Si vols fer-te Soci Protector truca al:

650 37 47 23
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Escuelas, 12 - Tel.
T 93 691 64 51
08290 Cerdanyola del Vallès
Ronda del Este, 73 - Tel. 93 718 96 06
08210 Barberà 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

BUTLLETÍ DELS CASTELLERS DE CERDANYOLA

Julieta Vera i tota la Colla
us desitgen ...

Bon Nadal
i feliç any nou
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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

