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a temporada 2019 ha sigut una temporada de molts canvis a la colla
dels Martinets. Canvis a la junta directiva, amb Alejandro López al
capdavant com a president. I canvis a l'equip de la tècnica, amb
Martí Darka com a cap de colla, Albert Darka com a cap de canalla,

Jordi Barbé com a cap de pinyes i Carlos Montón com a cap de troncs.

Malgrat haver tingut baixes importants, la colla ha assolit els seus objectius
principals: hem aconseguit moltes samarretes i camises noves, hem tingut mol-
ta presència al poble i una gran col·laboració amb les altres entitats culturals. 

Al primer tram de la temporada (febrer-juliol), vam mantenir un bon nivell
d'actuacions, descarregant castells de 7 i un nou pilar de 5. D'aquest tram
destaquem l'actuació del Roser de Maig, que vam poder compartir amb els
Minyons de Terrassa, i l'actuació al Raval de Barcelona, la millor actuació
de la nostra temporada.

Al segon tram (setembre-novembre), ens va costar més mantenir la cons-
tància. Però aquesta colla sempre es recupera, i vam acabar amb una diada
de St Martí digna del nostre nivell, fins i tot carregant un nou pilar de 5. De
fet, és l'única caiguda de tota la temporada, mantenint així un altre objec-
tiu principal per a la colla, el baix percentatge de caigudes. D'aquest tram
volem destacar la novetat de l'any: l'estrena de la Diada de les 3 Jotes, en
homenatge a tres castellers de la colla que ja no hi són.

Agraïm a totes les colles amb les que hem compartit plaça, la seva com-
plicitat i ajut. I agraïm, molt especialment, el recolçament i suport que
rebem de l'ajuntament, premsa, patrocinadors i els nostres convilatans de
Cerdanyola. Sense vosaltres no ho podríem aconseguir. Junts fem cultura,
junts fem poble!

Laura Guilabert
Cap de premsa Castellers de Cerdanyola
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rriba el bon temps i els
castells a Cerdanyola.
Després de mesos d'esforç
i de treball constant per

millorar les vostres construccions,
sortireu als carrers per participar en
les Diades que s'organitzen arreu. 

Els castells que s'aixequen a les
places dels nostres municipis són
una combinació de força, equilibri,
valor i seny, perà també d'esforç i superació, d'amistat i unitat, de
resiliència, de bona competició, de festa i d'integració, entre altres
coses. 

A Cerdanyola els Castellers sou una entitat de referència. No hi ha
esdeveniment cultural o social a Cerdanyola que no compti amb la
vostra participació, una associació que ens ha demostrat dia a dia que
amb empenta, il·lusió i esforç, es poden aconseguir grans fites. 

El grup humà i els valors d'integració que comparteixen amb la ciutat
dóna sentit a aquesta entitat i ens recorda, també en els moments
més difícils, que fent pinya podem arribar on ens proposem. 

Hi ha molts motius per felicitar-vos i animar-vos en la nova temporada
que ara comença, especialment a la canalla que tanta il·lusió posa per
arribar al més alt i aconseguir l'èxit per a tota la colla. 

Endavant castellers, continueu fent "pinya"!! 

Carlos Cordón
Alcalde 

a revista dels Castellers de
Cerdanyola porta per títol "La
nostra colla", un títol que
transmet orgull, l'orgull de

pertànyer a una entitat singular, de
formar part d'una comunitat de per-
sones que s'uneixen per plantejar-se
reptes i que treballen col·lectiva-
ment per assolir-los. Els castellers i
castelleres saben que aixecar
castells és una feina d'equip en què
tots i cadascun dels membres compleix una funció específica i totes
són importants per aconseguir l'objectiu. 

Els Martinets poden estar ben orgullosos de la trajectòria dels poc
més de vint anys de vida de l'entitat. Al llarg d'aquest temps s'han
consolidat com a colla i han assolit grans reptes gràcies a l'esforç i al
compromís de totes les persones que n'han format part. Actualment
compten amb forces renovades i amb molta il·lusió per seguir fent
camí, sempre amunt, i de ben segur que aconseguiran grans èxits. 

Esperem que un any més ompliu les places de Cerdanyola de castells
i d'alegria en les vostres diades i que cada cop hi hagi més camises
verdes representant la nostra ciutat en els compromisos que teniu
arreu. Que aquesta temporada que tot just comença estigui ben
plena d'encerts i que si algun cop feu llenya sigui per tornar a pujar
encara més amunt. La gent de Cerdanyola serà sempre allà per ani-
mar-vos! 

Ens veiem a plaça!

Pepi Rivera
Regidora de Cultura

DES DE L’AJUNTAMENT

A L



a hem passat el primer any al capdavant
d’aquesta colla, i no ha estat feina fàcil.
Però, per sort comptem amb un gran
equip, implicat i amb ganes. Ha acabat la

temporada i és hora de fer memòria de la feina
feta, però sobretot, d’agrair a tota la gent que ha
estat al capdavant durant tot aquest any.

Agrair a tota la tècnica: al Martí Darka (cap de
colla), al Carlos Montón (cap de troncs), al Jordi
Barbé (cap de pinyes), a l’Albert Darka (cap de

canalla) i als seus equips,  tota la feina, la impli-
cació i l’esforç.

Agrair a tot l’equip directiu: Imma, Salvita, Laura
Guilabert, Nena, Raúl, Maria, Jose Cadenas, Laura
Gelabert, Marta, Jordi Rodríguez i Xus. Sense
vosaltres aquest any hauria sigut impossible.

Hem passat un any dur, de transició, però en sor-
tim reforçats, aprenent dels errors i continuant
amb la feina ben feta. Ningú va dir que aixó seria
bufar i fer ampolles, però ens mantenim ferms i
amb ganes de donar el millor de nosaltres per
aquesta colla que ens estimem.

Més d’un ja en deu estar tip de sentir-m’ho dir,
“els castellers som una gran família!”. I aquesta
seria la meva definició del que és ser casteller de
Cerdanyola. És estimar-se, anar tots a una, com-
prendre que sense tots no som res, perquè
només entre tots podrem tocar el cel. Ser

d’aquesta colla és preocupar-se i ajudar, però
sobretot es respectar-se. En definitiva, és ser
família. 

Ara encarem el segon any. Alguns marxen, però
arriben cares noves, noves visions, noves
il·lusions, i moltes ganes de fer feina, d’assolir
nous objectius i de fer, entre tots, que aquesta
colla continui pujant.

Si fem allò que ens agrada i estimem, no hi ha res
impossible, així que tots a una i a tocar el cel! 

Ara i sempre... 
VISCA ELS CASTELLERS DE CERDANYOLA!

Alejandro López Sánchez
President dels Castellers de Cerdanyola
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DES DE LA JUNTA
SOM UNA GRAN FAMÍLIA!!!
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om podria descriure
aquesta temporada? La
veritat és que no ho
podria fer amb una

paraula. El que sí puc dir, és que
com a colla hem treballat molt
aquest any i hem aconseguit por-
tar bons castells a plaça, tot i els
obstacles.

És cert, que durant el 2019 hem
tingut baixes recurrents i no hem
pogut fer nous castells com ens
hauria agradat. Però, malgrat les
adversitats, hem treballat per no
baixar el nivell i hem aconseguit
acabar la temporada amb només
una caiguda i amb moltes estre-
nes, tant a pinya com a tronc.

Tot i que aquesta temporada ha
sigut complicada, sé perfectament
que tothom, en la mesura del 
possible, ha fet que sigui molt
especial. Hem pogut fer història,
no només per a nosaltres, sinó pel
fet casteller. Ens hem adaptat, en
la mesura del possible, al calendari
i a la colla en sí, i només hem
caigut un cop en tot l’any, al llarg
de tantes actuacions. Tot això em
fa estar orgullós i a la colla també. 

Veient com ha anat canviant  el gruix de la colla i com s’ha presentat
la temporada, surto molt satisfet de la fenia de tots.

Ara, cal que aquesta propera temporada fem un pas endavant. Cal tre-
ballar de valent, per superar-nos i per seguir fent que la colla creixi any
rere any. Així que, des d'aquí, animo a tothom a seguir amb les ganes
i a fer colla, per aconseguir tots els nostres objectius.

A més, aprofito per donar les gràcies a tota aquella gent que ha estat
al peu del canó, ajudant-me i fent que tot això sigui possible. Quan hi
som tots, podem fer coses increïbles, demostrem-ho! A seguir amb la
religió de l’assaig i sempre amunt Martinets!

Martí Darka
Cap de colla

DES DE LA TÈCNICA - CAP DE COLLA

C
EL RESUM DE LA TEMPORADA
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legué hace 16 años a la colla dels Cas-        
tellers de Cerdanyola. Empecé de 
dossos y  he passado por todas las
posiciones del tronc y la pinya. El año

pasado mi mejor amigo se presentó como cap
de colla, y yo me sumé al proyecto como cap de
troncs. Un reto emocionante para los dos.

Estando a cargo del tronc he aprendido muchas
cosas nuevas, enseñando es como más se
aprende. Por ejemplo, he conocido mejor las
preocupaciones, miedos, problemas y aspira-
ciones de los castellers del tronc.

La temporada empezó difícil, muchas bajas
importantes en el tronc, problemas de alturas,
falta de canalla y pinya, falta de constancia...
Però todo eso nos curtió y nos hizo mejorar.
Poco a poco, aprendimos a sobrellevarlo y esta-
bilizamos el nivel de la colla.

En el segundo tramo de la temporada, costó conseguir que la gente
recuperara el ritmo después de las vacaciones, pero pudimos recupe-
rar el nivel del final del primer tramo y acabamos la temporada
haciendo una buena actuación en Sant Martí. A nivel personal, como
casteller, me quedé con la espinita de descargar el pilar de 5, pero sé
que lo descargaremos la próxima vez.

Quiero felicitar a los novatos del tronc, que han trabajado mucho.
Estoy orgulloso de haber dado la primera oportunidad a muchos de

ellos. Ver como se alegraban al hacer sus primeros castells y me
agradecían la implicación que había tenido con ellos, es mi mejor
recuerdo.

A la técnica de este próximo año, desearles ánimo, siempre actitud
positiva y paciencia, que necesitarán mucho de esas dos cualidades y
que sepan que cuentan con mi apoyo!

Carlos Montón
Cap de troncs 2019

DES DE LA TÈCNICA - CAP DE TRONC

L



quest ha sigut el millor castell de la
temporada 2019 dels Martinets.

Llegint les cròniques de les diades
castelleres veureu aquest tipus de nomen-
clatura. Per si encara no esteu habituats, es
tracta de l'abreviatura del nom d'un castell
que, en aquest cas, es llegeix "quatre de set
amb agulla".

El primer nombre ens indica que té 4
castellers per pis, i el segon ens indica que el
tronc té una alçada de 7 pisos: baixos/es,
segons/es, terços/es, quarts/es, i el pom de
la canalla (dosos/es, acotxador/a i enxaneta).

I la "a" ? Indica que és un castell amb agulla
o pilar al seu interior. Pertany al grup de
castells d'estructura complexa, doncs uneix
dos estructures, el 4d7 i el pilar de 5, en
aquest cas. Quan l'anxeneta fa l'aleta del 4 i
comença a baixar, l'acoxador entra dins de
l'estructura i es col·loca com enxaneta del
pilar, que queda al descobert quan es des-
munta el castell exterior. En aquest moment
es considera carregat el castell. El resultat és
un castell tècnicament més difícil i valorat, a
més d'impactant per a l'espectador.

Després d'un any amb molts castells d'alta
gama, les colles grans van apostar al 2019
per posar agulles als seus castells, i els Martinets
també! Aquesta temporada hem lluït el
3d7a i el 4d7a a les nostres actuacions.

Laura Guilabert
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4d7a

A 4d7a
descarregat a les festes del

Roser de Maig 2019
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MILLORS CASTELLS 2019
P5 (pilar de 5)
descarregat a

Torredembarra
3d7a

descarregat a la
Diada del Raval

Barcelona
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MILLORS CASTELLS 2019

3p4 (3 pilars de 4)
descarregat a la celebració 

del 21 aniversari (Cerdanyola)

3p4 
descarregat a la festa

de Sant Martí

3d7
descarregat
a Terrassa

portem els castells a Madrid,
novembre 2019
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4d7
descarregat

a la Diada de
Can Jorba,
Barcelona

5d6
descarregat
a la Diada
dels Fillols,
Barcelona

4d7
descarregat
a Centelles

2d6 / 
Torre de 6

descarregat a la
celebració del
21 aniversari
(Cerdanyola)
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MILLORS CASTELLS 2019

3d7
descarregat a la
Diada del local

3d7
descarregat al

Roser de Maig 2019

4d7
a les Festes de Sant

Martí  2019



13

CELEBRACIÓ

Revista núm. 17 - Març 2020 LA NOSTRA COLLA - CASTELLERS DE CERDANYOLA DEL VALLÈS



14

Revista núm. 17 - Març 2020LA NOSTRA COLLA - CASTELLERS DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

FENT PINYA
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FENT PINYA
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ENLAIRANT EL TRONC
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ENLAIRANT EL TRONC
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ENLAIRANT EL TRONC



FINS AVIAT!

es meves primeres passes dins de la colla van ser al 2011,
encara que sempre he estat molt vinculada a la colla, ja que
pertanyo a una de les primeres famílies que va començar amb
el projecte dels Castellers de Cerdanyola, els Oliete.

Al principi, vaig començar mirant els castells des de
fora i a través de la càmera. Però un dia plujós, a
Figueres, vaig haver de fer unes fotos des de dalt i
vaig veure com es formava una pinya. En aquell
moment ho vaig tenir clar, em va fascinar com es
feia i volia formar part del seu interior.

He fet de crossa, contrafort, agulla, lateral... Encara
que la meva posició més fixa ha estat la de crossa,
m’han encantat totes les posicions de la pinya.
Però, veritablement, quan ser castellera m'ha
entrat per la vena, ha estat en aquestes dues
últimes temporades, on he fet de tronc, de "baix"
dels castells. Ha estat un repte que mai en vaig pro-
posar ni imaginar. Va ser gràcies a la nostra primera
cap de colla dona, Laia Comas, que va confiar en mi
després de fer el primer castell de dones de 6, i em
va proposar començar a fer castells de 7 i 7 i mig.
Sempre amb el recolzament de la meva família,
que encara que tingui dubtes m’anima a seguir

endavant, puc dir ben alt que he pogut assolir aquest nou repte. 

Ara us dic fins aviat, amb la mà al cor. Us he de deixar per nous pro-
jectes de feina que no em deixen prou temps per poder dedicar-me
de ple al que més m’agrada, a mi les mitges tintes no m’agraden. Però,
estigueu segurs que de seguida que pugui hi tornaré i mentrestant us
seguiré de molt a prop.

Us trobaré a faltar família! Visca els Castellers de Cerdanyola!

Xus Sánchez 

EL RACÓ DEL VETERÀ

L
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questa temporada 2019 ha estat plena
de nous reptes i vivències que, de ben
segur, tots recordarem. 

L'equip de canalla vam començar com un grup
de lo més divers: des de la veu de l'experiència
en el món casteller, a la del coneixement en l'àm-
bit de l'esplai i els nens, juntament amb la il·lusió
d'alguns de nosaltres que, encara que no
portàvem gaire a la colla, volíem aportar el nos-
tre granet i fer costat als més petits. 

I allà estava jo. Gairebé portava dos anys a la colla
quan em van demanar si em volia unir a l'equip.
No vaig dubtar i m'hi vaig sumar. Vaig començar
amb els meus pocs (per no dir inexistents)
coneixements sobre castells que, poc a poc, i amb
constant ajuda, van anar augmentant, intentant
sempre donar la millor part de mi als nens.

No tenim un grup molt gran de canalla al càrrec,
però amb el temps et vas adonant que cadascú
és un món diferent, i que necessiten una atenció
especial i individualitzada. Al final, no és un apre-
nentatge que vagi en una sola direcció, sinó que
va en doble sentit: nosaltres els hi intentem
inculcar valors de col·laboració, treball constant i
recolzament mutu, no només per practicar-los
dins dels castells, sinó per posar-los en pràctica
dia a dia; mentre que ells ens ensenyen a valorar
coses que se'ns passen per alt, disfrutar de cada
instant i fer les coses sense pensar-les gaire, sent
valents i no tenint por.

Arribat a aquest punt, on ja ens trobem enfron-
tant una nova temporada, no ens queda més
que donar les gràcies a tots per haver confiat en

nosaltres, especialment als nens, que ens han fet 
la feina més fàcil i ens han donat lliçons de vida. 

Al cap i a la fi, tots hem de tenir en compte que
créixer no significa deixar enrere tot el que eres,
sinó que és millor quedar-se amb una part de quan
érem nens, quan no teníem temors i ens atre-
víem a somiar sense pensar en què ens dirien.
Marina Oliver Ferrer
Equip de canalla 2019

A Fem bastant xivarri, fem gresca, ens ho passem molt
bé, riem, jugem... i ens agrada fer molts castells, tan
als assajos com a plaça! A més a més, hem perdut la
por, perquè som molt valents i ens agrada coronar els
nostres castells.

A banda de fer castells, també ens agrada sortir tots
junts, a vegades sols o amb la canalla d'altres colles,
per fer altres activitats com anar d'excursió.

Ens agradaria poder comptar amb més nens i nenes
que vinguessin amb nosaltres a fer castells, ja que
podríem completar altres castells que en aquests
moments encara no hem coronat.       

Nosaltres ens ho passem pipa i animem a tothom a
venir als assajos, perquè quants més siguem, millor
ens ho passarem!

Albert Darka - Cap de canalla 2019

LA CANALLA
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LA CANALLA
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ACTES AL POBLE

CERCAVILA a les festes del poble

Activitats EL DIA DE LA DONA

Ens apuntem a la “ECOMARXA”

Activitats EL DIA DE LA DONA

Celebrant el 21 ANIVERSARI del Casal-Residència Canaletes

Participació als TRES TOMBS  de Cerdanyola
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MÚSICS
oncs sí, tot va
començar perquè el
Lluc amb 4 anys
volia tocar el tabal. 

Acabàvem de tornar del
poble. Allà vam poder des-
cubrir un grup de joves que
assajaven amb els seus grans
tabals per a les festes del
poble. Els nois i noies amb els
seus instruments gaudien
com mai. Va ser llavors, quan
el Lluc va decidir que volia
aprendre a tocar el tabal.

Ens vam apropar a la colla castellera de Cerdanyola i ens van acollir
ràpidament. Allà el Lluc va començar a rebre classes de tabal, i llavors
va ser quan em van oferir si volia aprendre a tocar la gralla.

No m'ho hagués pensat mai. Jo pertànyer al grup de músics, aprenent
a tocar un instrument, amb partitures, afinació, i amb la complicació
de la canya natural, uf…. 

Sense buscar-ho, vaig experimentar que aquest món m'omplia.
Aprendre a tocar la gralla i aprendre la cultura castellera, tot vivint-la de
primera mà, havia trobat uns dels millors moments de la meva vida. No
esperava que em pogués agradar tant l'experiència de sentir-me una cas-
tellera més, de sentir tantes emocions a plaça i de compartir-les amb la
colla, de viure la germanor entre altres colles, de fer cultura, tradició…

La gralla em té enganxadíssima, les companyes i companys músics i
tota la colla són com una gran família, la implicació de la nostre cap de
músics i el fet de tenir els millors professors, estic segura que han
propiciat aquest sentiment cap al món casteller. Els estic d'allò més
agraïda.

Han passat quatre anys des del nostre inici amb la colla. Assagem, per-
feccionem cadascuna de les cançons, que són moltes, a quina més
tradicional, més complicada o més bonica. “Toc de castells”, “Toc de
vermut”, “El circ”, “La manta al coll”, “Gener i Febrer”, “Dolors de
munt”, “Nit de llamps”, “La polca”... Totes requereixen dedicació i
esforç, per a tocar-les amb la qualitat que la nostra cultura es mereix
i perquè perdurin en les següents generacions.

Pertànyer a la colla castellera ens ha aportat moltíssim. Però, una de
les sensacions més màgiques que hem viscut ha estat tocar a plaça

mentre s'aixeca un castell, ajudant a empènyer amb el so dels nostres
instruments, mirar-nos el Lluc i jo mentre tot això passa i somriure. De
debó que és un moment indescriptible.

Gaudim molt d'aquest moment, i el millor de tot és que es repeteix
cada vegada que estem a plaça. Gràcies Martinets!

Convido a tothom a que s'apropi a la colla castellera de Cerdanyola i
experimenti, com nosaltres, les millors emocions.

Sílvia Garcia

D
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MÚSICS



orría septiembre del 2018 y los
"Castellers de Cerdanyola" se prepara-
ban para vivir uno de los grandes
momentos en la vida castellera, partici-

par en el Concurs de Castells de Tarragona, el
espectáculo casteller más grande del mundo. Con
casi 20 años cumplidos, los "Martinets" habían
conseguido ganarse su lugar en este evento, en el
que el lema casteller “Força, Equilibri, Valor i
Seny” se ve en todo su esplendor. También estaba
próximo otro gran momento, el 20 aniversario de
la colla… Y fué en este ambiente de tantas emo-
ciones que se dió mi entrada a esta gran familia.

Después de tantos años viéndoles actuar en plaza,
una llamada en las redes sociales convocando a
todos los miembros que habían formado parte de
la colla en algún momento de su vida e invitando
al resto de la ciudadanía a “sumar manos” para
acompañarles en este reto al que podían acceder
por primera vez, me hizo dar el paso de especta-
dor a una pieza más de la “máquina castellera”.

Mi llegada no fué de la mano de otro casteller, no
conocía a ningún otro integrante, nunca había
participado en esta tradición cultural y miles de
“miedos” y dudas se me agolpaban en la cabeza…
¿será muy difícil?, ¿y si los de arriba se me caen
encima?, ¿me agobiaría apretujarme entre tanta
gente, como si en hora punta del metro se tratara?, ¿olerá a “humanidad”
entre tanta gente? Pero todas las dudas y preocupaciones se fueron disi-
pando una vez llegué al local, una vez tuve contacto real con la colla.

Al llegar, la primera persona con la que me encontré antes de cruzar la
puerta, fué con el “Rodri” (J. Rodríguez). Una persona con luz propia, un
gran corazón y al que nunca le falta una sonrisa para regalar. Casualmente,
fué él quién respondió a mi consulta previa por Facebook, y me alentó a
venir al ensayo. Esta “casualidad” ya era una buena señal.

El local estaba lleno de gente que iba y venía, gente riendo, charlando…
estaba a punto de comenzar un ensayo importante, muchos “històrics” se
reencontraban y la energía se notaba en el ambiente. Había mucho traba-
jo y un reto muy importante por delante. Pero así y todo, la gente se
mostraba muy cercana, unos saludaban al pasar y otros se acercaban a
presentarse y darme la bienvenida.

“Rodri” actuó de guía, y después de un pequeño recorrido por las zonas
del local ya estaba enfajado probando una "espatllera". Luego, unas expli-
caciones generales sobre las estructuras, la organización de la colla, el
desarrollo de un ensayo y los diferentes roles dentro de los "castells".

Pero no sólo estaba él, a lo largo de todo el ensayo no me faltaron expli-
caciones de otros castellers, una predisposición general por transmitir sus
conocimientos, la pasión por lo que hacen e integrarte. Tal es así que, para
la siguiente temporada organizaron un equipo de Novat@s que se encar-
ga en todo momento de los recién llegados y los acompaña en su primer
año en la colla.

El tiempo de mi primer día pasó volando, y me fascinó todo lo que
esconde una estructura humana. Pero también entendí y pude ver que
una colla castellera no es sólo los "castells" que logra, también son viven-
cias, amistades, familias… un tejido humano integrador en el que todo el
mundo puede aportar algo, por lo que todos pueden encontrar su lugar.
El mío, durante esta temporada, ha sido principalmente de "baix". Esta
posición me permite estar en el corazón mismo del "castell", vivirlo desde
su nacimiento y sentir una conexión con el resto de "castellers".

Esta es la historia de mi primer día en la colla. Así que, si alguna vez te ha
picado el bichillo de la curiosidad de cómo será participar en un ensayo o
en una actuación con los "castellers", o incluso si, como a mí, de sólo ima-
ginarte metido en una piña te surgen muchas dudas, pero eres de los que
les gusta afrontar sus “miedos” y vivir nuevas experiencias, te invito a que
te acerques al local de la colla, preguntes por el equipo de Novat@s y des-

cubras una actividad cultural que cruza
fronteras y es muy estimada por sus valo-
res sociales.

Ven y encuentra tu lugar en la "pinya".
Te esperamos!

Diego S. Zuazola Solivella

C
NOVELLS

26

Revista núm. 17 - Març 2020LA NOSTRA COLLA - CASTELLERS DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

MI PRIMER DÍA EN LA COLLA



l diumenge 22 de setembre de 2019, els
Martinets celebrarem la primera Diada de
"Les 3J".

La que fins aquest any denominàvem “Diada de la
Tardor”, a partir d'ara i per iniciativa del Martí
Darka, la dedicarem al record i en honor a tres
castellers que han deixat una gran empremta a la
colla: Joan Hernández, que ocupava la posició de
segon als castells; Jordi Brown, que feia de baix i va
ser el segon president de la colla; i Josep Oliete,
agulla i exvicepresident.

Recordant-los, l'expresident Salvador Roca, ens
explica com el “JB” es sentia valorat i la quantitat
d'amics que va deixar a la colla. Com en Joan, home
de muntanya, alegre i xerraire, dirigia totes les
excursions. I la implicació de l'Oliete, amic de
tothom i amb tota la familia a la colla. El Salvador
ens desvetlla la seva admiració per aquests
castellers, que van seguir i es van preocupar per la
colla fins i tot malalts.

El cap de colla, Martí Darka, també els recorda amb emoció. Ens explica
com, amb el Joan de segon, la colla va recuperar i descarregar el pilar de
5 després de moltes temporades. I el moment inoblidable del seu primer
4d7, amb el Joan de segon, el JB de baix i l'Oliete d'agulla.

Moments i castellers que sempre formaran part de la història dels
Martinets.

A la foto, podeu veure l'acte que vam celebrar amb les famílies dels tres
castellers. A partir d'ara, les 3J ens acompanyaran a tots els assajos... tres
camises amb els seus noms pengen al nostre local.

Laura Guilabert

E
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FAMÍLIES
I PARELLES
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er castells, amics castellers, és moltes coses i molt bones,
coses que van directes al cor. 

Una d’elles és l'activitat física, aquesta toca directament al 
cos i, en conseqüència, als nostres músculs que es tensen. La pinya 
o els baixos, els segons o el folre, els terços o les manilles, els que
són al tronc, els dosos, l’aixecador i l’enxaneta, cadascú en la seva
posició tindrà tendència a carregar diferents parts del cos, unes més
que d’altres.

Què podíem haver fet per no lesionar-nos? És la pregunta recurrent
que ens volta pel cap després d’haver-nos fet mal. Abans, doncs,
d’haver de lamentar qualsevol lesió, ens hauríem de preguntar què
ens demana el cos abans d’iniciar qualsevol activitat física.

Tota activitat esportiva hauria de contemplar aquesta seqüència:

- Escalfar (per preparar el cos) 
- Fer castells (activitat física)
- Estirar (per relaxar la musculatura) 

Abans d'enfaixar-nos, escalfem amb estiraments resistits (isomètrics)
amb la seqüència següent:

- Part posterior: flexió del tronc per tocar els peus amb les mans.
- Coll: inclinació cap als 2 costats amb resistència.
- Braços: elevació endavant i al costat amb resistència.
- Esquena i lumbars (per parelles): inclinació del cos amb resistència.

- Quàdriceps i bessons (per parelles): flexió de cames i de puntetes
(aguantant la posició).

Continuem amb l’activitat física, fer castells, que és el que ens motiva.

I, un cop desfaixats, estirem la musculatura de la part posterior i de les
zones carregades per relaxar-les:

- Flexionar el tronc per tocar els peus amb les mans.
 ̵ Girar i inclinar el tronc.

Cesc Paredes
Fisioterapeuta

CONSELLS DEL FISIO
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