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N o puc més que agrair a tothom el comportament durant aquests dos 
anys de restriccions, d'invasió a les nostres llibertats i de confiança 
als nostres sanitaris. Hem demostrat el nostre civisme treballant de 

forma conjunta per seguir les indicacions sanitàries, però també hem treba-
llat, i de valent, per intentar mantenir totes aquelles activitats que es feien a 
Castellterçol i que ens identifiquen com a capital cultural. Totes les entitats 
han fet mans i mànigues per seguir amb les seves activitats amb la mesura 
i amb les condicions que ens indicaven, però amb la força de mantenir-les 
vives tot i la dificultat per dur-les a terme.

Menció especial a tots els tècnics i treballadors de l’Ajuntament. No ha sigut 
fàcil gestionar tanta informació en poc temps. Com és normal, tots els ciuta-
dans ens demanàveu explicacions: normatives, “ho podem fer?”, aforaments, 
controls sanitaris...  Informació que moltes vegades ens arribava avui per ahir. 
Per a totes elles i ells, moltes felicitats per la feina feta. Per a tothom, segui-
rem millorant i recordeu que estem al vostre servei.

Ens solidaritzem amb el poble ucraïnès que està vivint aquesta guerra im-
moral (no és un conflicte bèl·lic, és una guerra amb totes les lletres) i estem 
orgullosos de ser un poble acollidor. Moltes cases de Castellterçol i de la 
resta del Moianès estan acollint famílies ucraïneses durant aquests moments 
tan difícils i tant entitats, àmbit educatiu, serveis socials i administració en 
general estan ajudant a la seva integració. Felicitats!

Salutacions!

“Ja tornem a estar a les portes d’una nova Festa Major. Tots estem preparant 
els nostres domassos per penjar a les finestres, la roba per anar al correfoc, 
pensant des d’on mirarem la Dansa aquest any i preparant-nos per a totes 
les activitats que ha preparat la Comissió de Festa Major...” . Així és com vaig 
començar l’escrit del 2019 i que ara, per fi, puc repetir, després de dos anys 
de pandèmia.

Salutació alcalde
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Salutació alcalde

Però ja estem al 2022, la pandèmia ja no hi és i hem de mirar el futur amb 
optimisme. Encarem un estiu com el del 2019, NORMAL! I ja tots tenim ganes 
de Festa Major, de piscina, de casals, de concerts... gaudiu de totes aquestes 
activitats i passeu una gran Festa Major.

Visca Castellterçol i visca Catalunya LLIURE!

Isaac Burgos Lozano

Alcalde de Castellterçol
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Amigues i amics, 

U n any més volem començar aquest escrit desitjant-vos que passeu 
uns dies molt agradables envoltats de la família i els amics. Especial-
ment enguany, quan sembla que podrem reprendre les activitats de 

Festa Major amb una certa normalitat i tranquil·litat després dels dies foscos 
de la pandèmia. Com ja és tradició, per part nostra us oferirem el vermut de 
Festa Major, un moment per retrobar-nos, abraçar-nos i fer fermança al vol-
tant dels nostres ideals.

En aquest 2022 estan passant moltes coses, tant localment com globalment, 
que ens haurien de fer reflexionar. A l’ANC no se’ns escapa que la humanitat 
es troba immersa en una lluita dels que defensem la democràcia enfront 
dels que volen imposar les autocràcies. Espanya no és pas aquesta “demo-
cràcia plena” que tant els omple la boca, sinó un estat franquista envernissat 
de democràcia i, per tant, el més sensat és fugir-ne. Tal com van les coses és 
evident que “Independència és supervivència”! I no ho perdem de vista, en 
aquest món canviant: els catalans encara hem de dir la nostra i caldrà estar 
preparats per aprofitar la propera finestra d’oportunitat.

Castellterçol no és aliè a tots aquests canvis i es transforma cada dia que 
passa. En els darrers anys són més de quatre-centes les persones que han 
vingut a viure-hi per primera vegada. En la que potser serà la seva primera 
Festa Major, els donem la benvinguda i els convidem a ajudar-nos a teixir 
l’entramat associatiu que sempre ha caracteritzat el poble. I creiem que la 
millor manera de fer-ho és mitjançant la llengua, el català, aquest element 
troncal i identitari de la nostra nació que ens aglutina i uneix siguin quines si-
guin les procedències. I si desitgen la llibertat plena del nostre país, ja saben 
on trobar-nos.

No voldríem acabar sense fer un sentit recordatori a tres companys de viatge 
que aquest any ens han deixat. Autèntics patriotes de pedra picada. En Fran-
cesc Molera, en Domènec Miró i n’Arcadi Puig van formar part des del primer 
moment d’aquest projecte que és l’ANC de Castellterçol i Granera. D’ells ens 
emportem incomptables i magnífics records, entranyables moments viscuts, 
però sobretot un enorme exemple de què significa ser persones comprome-

ANC
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ses amb l’alliberament del nostre país. A tots tres us diem “Bon viatge pels 
guerrers que al seu poble són fidels!”

Finalment, ens fa molta il·lusió fer-vos saber que Castellterçol ja té un indret 
per recordar una data única del nostre país. Des de fa poques setmanes 
s’ha aprovat oficialment que els jardinets de davant de la casa natal d’Enric 
Prat de la Riba s’anomenin “Jardinets de l’U d’octubre”. Centre neuràlgic per 
excel·lència de la nostra vila, aquest indret i la placa que el presideix han de 
servir per recordar, i no oblidar mai, el caràcter del nostre poble i la lluita per 
la seva llibertat.

Amb els millors desitjos per aquesta Festa Major.

Visca Catalunya lliure!

Assemblea Nacional Catalana de Castellterçol i Granera

castelltercol@assemblea.cat

ANC
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D esprés de més de dos anys i amb pandèmia controlada, es va poder 
celebrar l’assemblea de socis per renovar la Junta i hem tornat a obrir 
les portes del local.

Ho hem fet amb moltes ganes que tot pugui continuar. Ens agradaria que el 
nombre de socis anés creixent i que molts poguéssiu formar part de l’equip. 
Us convidem a participar a les activitats que es fan al Casal: Jocs de taula, 
Ping-pong, Pilates, Petanca Català i Cinema (que aquest curs ha sigut una 
mica accidentat, però hi tornarem al setembre).

Organitzarem també un curset de sardanes i un altre per utilitzar el telèfon mòbil.

I no oblidem les excursions. N’hi ha de curtes i de llargues al mar i a la mun-
tanya, per visitar llocs propers i llunyans… una oferta molt variada que aneu 
rebent en el WhatsApp informatiu d’Arrels. Sempre que calgui podeu dema-
nar més informació a les tardes al local.

A l’acabar-se les restriccions per les trobades, tornem a fer algunes feste-
tes: el dia 27 d’abril, la Verge de Montserrat, patrona d’Arrels, un bon dinar 
de germanor.

La Revetlla de Sant Joan, el 23 de juny, ben animada al pati d’Arrels.

El dia del soci, el 4 de setembre,

 I més endavant ja ho veurem!

Per la Festa Major d’aquest any col·laborem en el Cremat de Rom de les Ha-
vaneres. Hi haurà un Campionat de Ping-pong amb premis suculents.

I, com ja fa anys, es rifarà una panera durant el Ball de la Gent Gran.

Només ens resta agrair a tothom l’acollida i el suport que hem tingut.

Molt Bona Festa Major!

La Junta

CASAL ARRELS

CASTELLTERÇOL, CASTELLCIR,  
SANT QUIRZE SAFAJA, GRANERA
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Q uan la Festa Major de Castellterçol està a punt de concloure, el que 
toca l’últim dilluns és la Caminada Popular. I enguany tornem a recu-
perar el nostre format habitual.

Les inscripcions seran al Bosquet de Can Sedó a partir de 2/4 de 8, per sortir 
a les 8 del matí.

Iniciarem la marxa cap al collet de Sant Fruitós i enfilarem cap al Pla de les 
Forques, on podrem gaudir d’unes bones vistes de Castellterçol i rodalies. 
D’aquí seguirem direcció a mas Padrós i entrarem en terme municipal de 
Castellcir amb el Pujalt en primer terme. Tot seguit farem l’esmorzar al cos-
tat del monumental arbre de la Pinassa de les 3 branques de la Clusella. Un 
cop tips, sortirem en direcció Castellterçol, tot passant per ca la Rosa i cal 
Sec. Més endavant, passat cal Baldiri, tombarem a la dreta per anar a la font 
de la Blada. En sortint de la frescor de la font, entre camins i corriols, arri-
barem altre cop al collet de Sant Fruitós, on agafarem la drecera per tornar 
cap al poble.

El recorregut té una distància de 14,5km i un desnivell positiu de 390m, 
aproximadament.

A més de l’avituallament de l’esmorzar, que serà a mig recorregut, més enda-
vant hi haurà un avituallament de beguda.

Us demanem que respecteu el medi na-
tural, no llenceu brossa ni fumeu en tot el 
recorregut. I porteu un got: Ajudeu-nos a 
ser més sostenibles!

Agraïm als propietaris, forestals i a la res-
ta de col·laboradors que facin possible 
aquesta caminada.

Preu: 8 €

Castellterçolenques i castellterçolencs, 
el Centre Excursionista de Castellterçol 
us desitja que gaudiu d’una molt bona 
festa major!

CEC

XXXIII CAMINADA POPULAR
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Estimats vilatans i estimades vilatanes de Castellterçol, 

J a la tornem a tenir aquí, la nostra Festa Major que tant ens agrada. En-
guany sí que la podrem gaudir amb tota la seva plenitud, amb tot el seu 
encant. Durant cinc dies el poble es vestirà de  gala i vibrarà amb la força 

de la gent i totes les activitats proposades, temps per celebrar i compartir. I, 
com cada Festa Major, l’activitat al Coll de Mosca serà frenètica: partits de 
futbol base, primer equip femení i masculí. 

El club creix com una gran família; aquesta darrera temporada ja hem sigut vuit 
equips ben avinguts: escoleta, benjamí masculí, aleví masculí, aleví femení, ca-
det femení, legends, primer equip femení i primer equip masculí. 

Aprenem dia a dia: els més petits aprenent què significa vestir la blava; els 
més grans representant el poble partit rere partit; els socis i les sòcies ani-
mant en qualsevol situació; i les entitats recolzant en tots els esdeveniments 
que s’organitzen. 

Ja portem uns mesos que ens estem mossegant les ungles esperant que arribi 
el 2023, suposem que ja sabeu per què, oi....? Aquesta Festa Major és la prèvia a 
la Festa Major dels 100 anys del club. Junts estem teixint la història del C.F.Cas-
tellterçol, i l’any vinent és una fita important, ja que serem una entitat centenà-
ria. Cent anys de futbol a casa, de sentiment lligat a uns colors i a uns records 
que cadascú guarda i sospira com un petit tresor. Així doncs, cordeu-vos el 
cinturó que en passaran de molt grosses!

Per acabar, volem aprofitar aquest espai per escriure unes paraules d’agraï-
ment a una persona vinculada al club durant els últims 4 anys. Un company 
que ha dedicat cos i ànima a fomentar el futbol base del club i ha utilitzat 
aquest meravellós esport com a eina educativa: en Jaume Sagués Saforas. 
Moltes gràcies per compartir tants moments i ensenyar-nos tant. 

Sempre blues, sempre forts!

Bona Festa Major i visca el CF Castellterçol.

CF Castellterçol
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Per la Festa Major, el Cineclub La Comarca del Moianès us proposa ALCAR-
RÀS, una pel·lícula que recordareu sempre

D 'ençà que vaig veure Estiu 1993 esperava amb ànsia la segona pel·lí-
cula de Carla Simón amb el temor que aquella joia hagués estat flor 
d'un dia com tenim exemples d'escriptors o cineastes que, després 

de la seva òpera prima, no han sabut fer res més de transcendent. Quina joia,  
doncs, veure que ALCARRÀS ha superat totes les expectatives i ja podem 
dir, sense por a equivocar-nos, que Carla Simón és una directora catalana 
absolutament consolidada i amb un estil que, com molt bé defineix el crític 
Roberto H. Roquer a CINTILATIO, forma part del grup de directors/es que 

“d’una manera una altra, tenen la capacitat d’encertar la tecla i aconseguir 
que tant la crítica com els espectadors admirin la seva obra, no només per la 
seva qualitat cinematogràfica sinó també pel que representa”.

Darrere d'Alcarràs hi ha moltes hores de feina: un any de càsting, dos per fer 
el guió, mesos per fer conviure els personatges i assajar... I també hi ha uns 
productors independents que han arriscat els diners per poder fer la pel·lícu-
la, que s'ha coproduït amb Itàlia, cosa que ha permès tirar-la endavant. Quan 
escric aquestes línies (cinquena setmana de projecció) ALCARRÀS ja ha re-

cineclub
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captat en taquilla 1,6 milions d'euros només a l'estat espanyol, fet que indica 
la bona acollida dels espectadors. 

El cinema independent és absolutament necessari i amb la nova llei d'au-
diovisual aprovada pel govern espanyol ALCARRÀS no existiria.(paraules de 
Jordi Oliva, president de PROA-Productors Audiovisuals Federats a La Van-
guardia del 25 de maig de 2022). Com podeu veure, la cultura independent 
no és prioritària pels governs...

Però com molt bé deia Joan Minguet a VILAWEB el 10 de maig, ALCARRÀS "és 
una bufetada, un cop de puny, un manifest". No és cap documental que ens 
exposa els problemes de la pagesia, sinó que és un crit (ja anem pels crits en 
temps de descompte) per la terra, perquè fem front d'una vegada per totes a la 
destrucció del territori i a remunerar com es mereix la feina dels pagesos que 
han de lluitar contra els preus de misèria que els hi paguen les grans multina-
cionals. ALCARRÀS fa olor de la nostra terra, reivindica la pagesia, a la vegada 
que és un clam als governs perquè actuïn i legislin amb urgència perquè no 
volem patir desertització ni fam, no tan sols pels nostres fills i néts, sinó pel 
món globalitzat.

ALCARRÀS es torna profètica en alguns moments i els nens (quin talent, el 
de la Carla, a l’hora de dirigir la canalla...!) s'ho miren sense entendre res, pre-
guntant-se per què hi ha gent dolenta que deixa els seus pares i avis sense 
feina mentre talen aquells presseguers tan bonics que tenien i que els han 
acompanyat durant tota  la infantesa.

Us recomano que escolteu i/o llegiu alguna de les moltes entrevistes  fetes 
a la directora publicades en els mitjans audiovisuals perquè entendreu molt 
bé el que jo no us puc explicar en aquest article per la limitació d'espai. Feu-
ho abans de veure el film. N'hi ha d'esplèndides com la que podeu veure a 
YouTube feta per l'Esther Vera del diari ARA. No tingueu por dels "espòilers" 

-que no hi són-, però a diferència d'altres pel·lícules sobre les quals és millor 
no llegir-ne res abans d’anar a veure-les, ALCARRÀS agraeix la informació 
prèvia al seu visionat.

cineclub
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Per acabar volia transmetre literalment i en castellà, un fragment del crític 
madrileny Dani Jiménez en el blog NO ES CINE TODO LO QUE RELUCE que 
concloïa la seva crítica sobre ALCARRÀS amb aquestes paraules:

“Alcarràs no es solo la mejor película española del año, sino que con el tiempo 
nos acabaremos dando cuenta de que será de las más importantes de la his-
toria de nuestro cine. La capacidad de Carla Simón para esculpir tanta verdad 
humana con tal brillantez con la que lo hace en Alcarràs está a la altura de 
muy pocos cineastas. En su conjunto, el filme es pura emotividad, delicadeza y 
ternura, sin caer en el melodrama o verse agolpada por la nostalgia. En definiti-
va, fragmentos de una vida no vivida, que hace que uno se vea completamente 
rendido ante tal obra maestra.”

No hi puc estar més d’acord. No falteu a la projecció: us agradarà segur.

Salvador Rofes Capo

cineclub
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Hola a tots!

U n any més us saludem des de la Coral Castellterçol, amb el desig que 
passeu molt bona Festa Major.

Aquest any, com sempre, hem cantat el nostre concert d’estiu al mes 
de juliol. Ha sigut un concert fresc, amb un recull de cançons de pel·lícules 
composades per l’Andrew Lloyd, totes elles prou conegudes. També hem 
inclòs algunes cançons en record dels que ens han deixat recentment, així 
com d’altres peces que ens agraden.

Sabeu que en els darrers anys hem demanat a cada concert que us animeu 
a contactar amb nosaltres per tal d’incorporar-vos a cantar amb nosaltres. 
Aquest any aprofitem aquest altaveu de la FM per fer una crida a tothom que 
li agradi cantar, per venir a fer-ho amb nosaltres. No calen coneixements mu-
sicals previs. Simplement que us agradi cantar! Som un equip, en què tothom 
troba el seu lloc, tots som necessaris i ningú no és imprescindible. Som una 
Coral que cantem perquè ens agrada fer-ho. Assagem els dimarts a partir de 
les 21.30 h a la Sala Ferran Miró. Us esperem il·lusionats!

Mentre us desitgem que tingueu una MOLT BONA FESTA MAJOR!

La Coral Castellterçol

Coral CASTELLTERÇOL
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D es del Club volem compartir amb vosaltres un any que creiem que ha 
estat força exitós, tant des de la perspectiva formativa com pedagò-
gica. Vàrem iniciar aquest camí ara fa 12 anys amb 2 equips i avui dia 

podem dir que per la pròxima temporada tindrem representació en totes les  
categories de la F.C.F., on tindrem tots els equips federats. Amb la il·lusió que 
la propera temporada podrem incorporar un nou equip femení infantil. 

També estem orgullosos de la gran temporada que han fet tots els equips del 
CLUB FUTBOL SALA CASTELLTERÇOL, patint fins l’últim partit però complint 
amb els objectius. I volem fer una menció especial de l'ascens a la segona 
divisió de l’Infantil B, felicitats!

No només s'ha treballat amb un projecte de futur a nivell pedagògic i tècnic 
en el futbol sala, sinó que el club ha col·laborat en esdeveniments col·lectius 
de Castellterçol i ha organitzat les jornades de tecnificació de Setmana Santa, 
portes obertes del Club i el Campus d'estiu David Àlvarez, amb la presència 
de jugadors de la lliga professional de futbol sala. 

Som un Club que encara està creixent amb il·lusió de donar i compartir amb 
tots vosaltres les necessitats dels nostres jugadors i amb la finalitat de portar 
el nom de Castellterçol i el Futbol Sala arreu!

Finalment, volem agrair l'ajuda dels nostres espònsors i col·laboradors i en-
coratjar-vos a compartir amb nosaltres aquest projecte. 

El Club Futbol Sala Castellterçol us desitja un BONA FESTA MAJOR!

CLUB FUTBOL SALA CASTELLtERÇOL
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E l conte és el primer art popular de la humanitat, existeix des que l’és-
ser humà és capaç de parlar. De fet, els estudiosos dels contes reco-
neixen que alguns dels que encara ara s’expliquen es van generar... Al 

Paleolític Superior! 

Mentre el conte només corria entre la gent baixa i era considerat un entrete-
niment sense importància, va ser un mitjà de comunicació pel poble menut 
que transmetia informacions valuoses per a la supervivència, per a l’arrela-
ment... I també per a fer crítica contra la indefensió i els abusos, i contra el 
poders establerts... Feia com de vàlvula d’escapament de la necessitat d’afir-
mació contra els poders. Permetia pensar que “un altre món és possible”.

Perquè en el conte hi ha crítica política, com la que trobem en el conte 
d’aquell rei poc intel·ligent i egoista que, veient que un ruc preveia millor la 
pluja (que era el que l’interessava) que els seus savis, va contractar un ruc 
com a ministre. 

També hi ha crítica moral. En un altre conte, el rei i els ministres volen plantar 
un gra de magrana meravellós, però només ho pot fer algú honest, i rei i mi-
nistres es veuen forçats a confessar les corrupcions, robatoris i guerres que 
han perpetrat per enriquir-se. El més innocent és justament el que anaven a 
penjar per haver robat un pa per alimentar els fills afamats.

Les queixes contra la pobresa crònica i irresoluble són burlades, simbòlica-
ment, és clar, amb històries de pobres pastores o llauradors que, malgrat el 
seu baix origen, aconsegueixen capgirar el seu destí casant-se amb el prín-
cep o la princesa, o trobant tresors o burros que caguen or.

La reafirmació del petit contra el gran ens la porta contes com El petit polzet o 
Ton i Guida. Fills abandonats pels pares (això succeïa de debò a Europa) amb 
engrunes de pa com a úniques “armes”. Després de peripècies i desgràcies, 
tenen èxit i poden enriquir-se amb els tresors del dolent. 

També hi ha milers de contes que mostren com la solidaritat i el treball d’equip 
solucionen situacions adverses que de forma individual són irresolubles. Te-
nim un exemple en La sopa de pedra en què, afegint cada un alguna petitesa 
a l’olla, aconsegueixen un gran àpat per tots. Qui diu que a l’arrel d’aquesta 
història no hi pot haver l’origen de les tradicionals escudelles?

ELS CONTES SÓN DE TOTHOM  
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La crítica al clergat també abunda, com en El rector que feia ploure, un home 
que, sense fer res i abusant astutament dels defectes de la gent, passa per 
sant que fa miracles.

Altres vegades, com a L'amic de la mort, es veu com, buscant justícia, s’arriba 
a qüestionar al mateix Déu, a qui s’acusa de permetre la guerra, la misèria, 
l’infortuni i la iniquitat, i al final es tria la mort com a únic model just perquè, 
almenys, no mira qui s’enduu.  

Però, ai las! De mica en mica la força del conte es va anar fent evident i, lla-
vors, els poders que dèiem van anar apoderant-se dels contes per “educar” 
en ideologies establertes.  

Així és com va ser que, a l’edat mitjana, les fades que feien màgia es conver-
tissin en marededéus que feien miracles i les dones dolentes en bruixes, i els 
mags bons en nostresenyor i santpere quan anaven pel món, i els bruixots 
en diables. 

Un altre cas, que potser la gent d’edat recordarà, és com a l’època franquista 
la “Caperucita roja” es va transformar en la “Caperucita azul” (el blau era el 
color de la falange). La història també va ser manipulada a gust. Com a detall, 
la darrera frase del conte, que una fada (afegida al conte) diu a la nena: “Y no 
olvides que el azul significa obediencia, disciplina, sacrificio... amor en fin."

Amb els contes impresos els relats existeixen sense narrador i repetits sem-
pre igual. Això és bo i dolent alhora. Bo perquè molts contes que s’haurien 
perdut encara els tenim, a punt per a ser recreats quan els vulguem. I dolent 
perquè aquesta repetició ha engabiat el 
conte que ha deixat d’evolucionar i de can-
viar, i perquè, més que mai, el conte pot 
ser manipulat pels interessos moralitzants 
o comercials. 

S’acusa els contes populars de sostenir 
la prepotència patriarcal. A veure: sabeu 
quants contes de la Caputxeta corren per 
Europa? Molts, i la majoria no estan escrits. 
La versió recollida per Perrault, amb la nena 

ELS CONTES SÓN DE TOTHOM  
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i l’àvia menjades pel llop, era un autèntic toc d’alerta de perill, però a la versió 
dels Grimm, quasi dos segles més tard, hi apareix la figura masculina que sal-
va les dues indefenses dones. Qui ha fet aquest canvi? Sabeu que hi va haver 
pressions als Germans Grimm perquè canviessin el final fent aparèixer el ca-
çador? Però a mi m’agrada la versió recollida en temps actuals en què la nena 
s’escapa astutament del llop i travessa el riu ajudada per les bugaderes que 
li fan un pont amb llençols. Les mateixes dones, més tard, li fan el pont al llop, 
però quan el llop arriba al mig del riu, elles deixen anar el llençol i el llop s’ofega. 
Jo hi veig sororitat en estat pur. 

I, abusant del tema, sabeu que hi ha un munt de contes on és ella qui 
passa aventures i, fins i tot, salva el seu estimat? Com en El bell dorment, El 
príncep encantat, El pare Janàs, La princesa trista, La filla del carboner, La 
bella ventura... 

Recordeu que el conte és viu i no té copyright perquè és de tots. Feu-lo vos-
tre, recreeu-lo sense manies, introduïu tants canvis com cregueu convenient. 
No us penseu que el destrossareu tant, perquè el pal de paller interior és 
poderós i està polit per les persones i pel temps. 

Us animo aquest estiu a proveir-vos de contes. Hi ha un munt de sessions 
de contes a la web: https://radiocastelltersol.com/, a la secció “A la carta” hi 
teniu els contes infantils de “L’hora de la mainada”, i els contes per adults de 

“Contes grans a la ràdio”. 

Per la Festa Major hem preparat 
dos fantàstics espectacles de con-
tes amb dos magnífics narradors: 

ELS CONTES SÓN DE TOTHOM  
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Esbart Rosa d’Abril de Castellterçol

U n any més ens trobem aquí, a les portes d’una nova festa major. Per 
alguns, una mica més especial, ja que podem restablir gran part dels 
actes tal com els coneixíem abans de la pandèmia. Nosaltres hi parti-

cipem reeditant un espectacle que es va estrenar l’any 2006 a l’envelat. Però 
aquest espectacle és el resultat d’un any on l’esbart ha pogut recuperar pla-
ces i carrers per omplir-los de música i dansa!

Vam començar el curs amb moltes ganes de recuperar-nos d’un any com-
plicat. Ens va agradar molt veure que moltes famílies confiaven en la nostra 
tasca. Durant aquest any, gairebé una seixantena d’infants han pogut gaudir 
de les activitats i propostes que els oferíem. El primer objectiu que ens vam 
plantejar va ser un pessebre vivent on 
cada grup oferiria uns balls en funció 
de l’escena on estiguessin situats. No 
obstant això, una setmana abans de 
la celebració vam haver d’ajornar l’ac-
te degut a l’increment de casos Covid. 
Abans, però, el cos de dansa va poder 
oferir l’estrena de l’espectacle Casino 
1900, recordant l'ambient vuitcentista 
de casinos, envelats i cafès.

Passades les festes de Nadal vam 
poder reprendre els assajos amb 
l’objectiu de recuperar les ballades i 
espectacles de la primavera. Aquest 
cop vam aconseguir-ho, i els grups 
infantils i juvenils van ballar a la 1a 
Festa Infantil de la Cultura Popular 
InCulCa’t a Capellades, així com a la 
Trobada d’Esbarts Infantils i Juve-
nils de Castellterçol. En aquesta úl-
tima vam compartir un matí de dan-
sa amb l’Esbart Dansaire Castell de 
Tona i el Grup Mediterrània de Sant 
Cugat del Vallès. Finalment, per tan-

Qui balla... els seus mals espanta!

El Cos de Dansa va reestrenar  
l'espectacle Casino 1900.

El grup Mantellines ballant a la  
Trobada d'Esbarts de Castellterçol.
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car aquest curs, vam celebrar el Final de Curs, una festa on els diferents 
grups van mostrar el resultat dels assajos i van rebre l’esperada visita d’un 
bon amic, el Sr. Vestu.

Potser us pregunteu qui és aquest personatge. Es trac-
ta d’un ésser que habita a un món màgic connectat 
a través d’un baül de dins el vestuari. És molt tafaner, 
li agrada molt cosir i passar-s’ho bé! De fet, també li 
agrada molt ajudar i, a vegades, ens visita d’amagat, 
mentre aprofita per cosir un botó d’una armilla o plan-
xar unes faldilles.

Molts cops ronda pel vestuari, amagat i sense fer soroll… 
Durant tot el curs ens ha estat enviant cartes propo-
sant-nos activitats per treballar diferents valors... A més 
d’explicar-nos alguna història o conte!

Per altra banda, el cos de dansa no ha deixat de treballar. Després de reestre-
nar l’espectacle Casino 1900 a Castellterçol, l’ha presentat a diferents pobla-
cions: Manresa, Sant Feliu de Llobregat i Sant Quirze Safaja. Cada divendres 
prepara i assaja els diferents rigodons, a més d’altres balls per encarar nous 
espectacles. El grup Lola, els més grans de l’esbart, tampoc deixen de prac-
ticar! Cada setmana es troben per ballar i passar una bona estona.

Més enllà de l’activitat de l’esbart, 
l’entitat ha estat present en molts 
actes més. Hem realitzat diferents 
tallers de dansa a l’escola i hem 
participat en la recuperació de La 
Moixiganga. Com ja és tradició, di-
verses entitats s’ajunten per dur a 
terme un espectacle on la dansa, 
el foc i les construccions humanes 
són els protagonistes. Cal remarcar 
que aquest acte va més enllà de la 
nostra entitat, fet que ens fa molta 
il·lusió. La Moixiganga esdevé un 

Instants de La Moixiganga.

Esbart Rosa d’Abril de Castellterçol
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espai de retrobament entre tota mena de persones, estiguin vinculades o no 
a l’esbart.

L’equip de monitoratge ha treballat de valent, ja ho veieu. Han acompanyat a 
tots i cadascun dels dansaires durant el seu creixement, siguin petits o grans. 
Volem donar les gràcies, però, a totes aquelles persones que també ho han 
fet possible, des d’encarregades de vestuari fins a tècnics de so, passant per 
modistes, famílies, entitats i associacions.

Així doncs, només ens queda desitjar-vos 
molt bona festa major. No volem acabar 
aquest escrit sense convidar-vos a l’espec-
tacle que farem a l’envelat (o carpa) dilluns 
29 a la nit. Presentarem Casino 1900, una 
recreació de l’ambient i els personatges de 
l’època vuitcentista amb els seus balls (rigo-
dons, polques, pasdobles, scottish…) propis 
de casinos i envelats.

Segueix-nos a www.esbartrosadabril.cat!

Esbart Rosa d’Abril de Castellterçol
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E l Club d’Escacs de Castellterçoll vol aprofitar la Festa Major d’aquest 
any per presentar-se i donar-se a conèixer a tot el poble. Ha costat 
molts anys formar un equip competitiu que fos de casa nostra i per fi 

ho hem aconseguit. El primer que volem dir és que el club és obert a tothom: 
tant és que aquesta persona sàpiga jugar a aquest apassionant joc o no. Els 
escacs no tenen edat ni sexe, així doncs, pot venir qualsevol persona que 
estigui interessada en els escacs. 

El lloc on ens trobareu és a la Plaça Vella (punt de lectura) el dilluns- dijous i 
divendres de les 19.30 a les 21.30 h. Tothom hi està convidat 

Per celebrar com cal el naixement del Club de Castellterçol, el 28 d’agost 
serà aquí amb nosaltres l’Anna Matnadze, WGM Campiona del món d'es-
cacs dues vegades, Campiona de Catalunya, Georgia i d’Espanya, Primer 
tauler de l’equip femení de l’olimpíada i mestre internacional. 

La simultània es celebrarà a Cal Recader, a la sala Ferran Miró, a les 10 h del 
mati. Les places seran limitades, cal apuntar-se mitja hora abans. Per nosal-

CLUB D’ESCACS DE CASTELLTERÇOL
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tres és un plaer poder portar una jugadora d’alt nivell i des d’aquí, li donem 
les gràcies per la seva generositat envers el nostre jove Club. 

D’altra banda, el dia 30 d’agost farem una festa d’escacs a la matinada on hi 
haurà jocs, simultànies, resolució de problemes i tauler gegant entre altres 
activitats. Els nens i nenes podran jugar amb els veterans del Club Castellter-
çol i també entre ells. 

Lloc i hora: Plaça Prat de la Riba, a partir de les 10 del mati.

Volem donar les gràcies per les facilitats i ajuda que ens ha ofert l’Ajuntament  
Us esperem. Molt bona Festa Major 2022.

Contactes: Antonio Bermejo tel 666 24 53 25 
                    Jordi Ferrer tel 677 82 00 45 
                    Roger Farssac tel 695 933 974

CLUB D’ESCACS DE CASTELLTERÇOL
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COR JOVE DEL MOIANÈS

E l Cor Jove del Moianès organitza un concert de peces de música coral 
en el marc dels actes de la Festa Major de Castellterçol d’enguany. A la 
primera part d’aquest concert hi podreu sentir un repertori de cançons 

interpretades per un grup vocal de cambra acompanyat amb guitarra. I a la 
segona, el Cor Jove del Moianès cantarà un seguit de peces corals de dife-
rents autors i estils acompanyades amb piano. En el programa d’actes de la 
Festa Major hi trobareu indicat el lloc i l’hora d’aquest concert. 

EL COR JOVE DEL MOIANÈS ORGANITZA  
UN CONCERT A LA FESTA MAJOR 2022 

El Cor Jove del Moianès dirigits per Elisenda Cabero i Carles Farreras, acompanyats al piano per 
Montserrat Cabero, en el concert que va tenir lloc el passat 28 de maig a la balma de les Coves 
del Toll, dins el marc del cicle “El Moianès Sona”. 
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El Cor Jove del Moianès i l’Escola-Niu comparteixen directors i espais d’as-
saig. L’Escola-Niu és una coral infantil composada per nens i nenes d’entre 
6 i 9 anys procedents de diversos indrets del Moianès. El passat mes d’abril 
van participar a la trobada ”Juguem Cantant” celebrada a Torroella de Montgrí 
on interpretaren, juntament amb una desena de cors infantils més, la cantata 
infantil “La Vaca Florinda”. Cada divendres a la tarda els trobareu assajant a 
Cal Recader de Castellterçol. 

Ambdós cors constitueixen un espai de lleure i de formació coral, únic a la 
comarca, en què els infants i joves que hi participen adquireixen aprenentat-
ges musicals i valors de convivència. L’Escola-Niu forma part del Secretariat 
de Corals Infantils de Catalunya i el Cor Jove del Moianès forma part de la 
federació de Corals Joves de Catalunya. Per a qualsevol informació sobre la 
nostra activitat podeu adreçar-vos al correu escolaniadecastell@gmail.com. 
Tenim les portes obertes a qualsevol infant o jove que li agradi cantar.

Carles Farreras i Elisenda Cabero

COR JOVE DEL MOIANÈS

L’Escola-Niu integrada dins el gran cor infantil amb qui van interpretar la cantata infantil “La Vaca 
Florinda” el passat mes d’abril a Torroella de Montgrí. 
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Fundació Josep Maria de Anzizu

E n el darrer programa de la Festa Major comentàvem els canvis que 
s’han anat fent al Castell al llarg dels darrers seixanta anys. S’ha conver-
tit la masoveria en un espai més viu, on conviuen les activitats culturals, 

turístiques i agrícoles.

A més de les restes històriques, s’ha acondicionat l’esplanada de l’ermita i 
l’escenari al bosquet. Tots dos espais, com ja s’ha fet, poden ser utilitzats per 
les activitats que les entitats hi vulguin organitzar. (Podeu veure alguns dels 
canvis, si compareu la fotografia amb l’actualitat).

També voldríem posar en valor tot l’entorn del Castell, un espai que cada 
any té més visitants de totes les edats, que fan passejades a prop del poble 
o el prenen com a punt de partida per a excursions més llargues. L’apar-
cament situat al costat del pont, a l’entrada de la finca, és un bon lloc per 
deixar els cotxes.

Els camps que envolten el Castell, que abans es destinaven a cultiu de ce-
reals, ara són un viver de plantes ornamentals (tuies, leilandis, laurus, vibur-
nums…), amb un rec gota a gota, que es comercialitzen a través de la coope-
rativa CORMA del Maresme.

En diversos llocs s’han col·locat bancs de pedra i cartells, com el que explica 
la restauració de l’ermita de sant Miquel.

Davant del Castell i més enllà dels camps s’estén una massa boscosa d’unes 
trenta hectàrees, de pins, alzines i roures. Seguint les directius del Pla Direc-
tor elaborat amb el Centre de la Propietat Forestal, se’n fa un manteniment 
anual. És un espai molt visitat, sobretot els anys en què les pluges de tardor 
permeten bones collites de bolets.

Entre els terrenys conreats i el bosc hi ha encara alguns prats. D'acord amb 
l'associació "Conservem el Moianès", aquests espais seran gestionats per 
mantenir la vegetació adequada, per tal de protegir la seva rica flora i fauna, 
especialment algun tipus de papallones, que només es desenvolupen en 
aquest hàbitat.

De caminades se’n poden fer moltes (es pot consultar el fulletó de la Ruta 
núm. 2, de “Castellterçol pas a pas” editat per l’Ajuntament). Anar el Prat 

EL CASTELL I EL SEU ENTORN,  
UN ESPAI A L’ABAST DE TOTHOM
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del Pou; fer la volta de la Poua, passant per cal Tombarella i cal Rebitllat, i 
tornar al Castell per cal Pereanton; pujar des de la Poua al Casuc i anar cap 
a la Riba… serien les més curtes. Si es vol caminar més, també es pot pujar 
al Ricard i tornar per la Bolofrena, o arribar-se a Sant Julià i a Sant Sadurní, 
tornant pel Munt.

Us convidem a visitar aquest entorn, a prop del poble i al costat d’un edifici 
mil·lenari, que de mica en mica es va renovant i posant a l’abast de tothom.

Fundació Josep Maria de Anzizu. Castell de Castellterçol

www.castell-tersol.org

Fundació Josep Maria de Anzizu



www.castelltersol.cat28

Golf

E l golf és un dels esports més segurs per practicar en aquests temps 
de pandèmia de la Covid-19. Per què? Doncs perquè es practica a l’ai-
re lliure, en plena naturalesa, i perquè és senzill mantenir la distància 

de seguretat.

Sabem que si ja ets amant d’aquest esport, no necessites més motius per 
practicar-lo. Ara bé, si estàs dubtant entre aprendre a jugar a golf o no, aquí 
et deixem una llista de beneficis que et faran que la balança s’inclini a favor 
d’aquest esport. Preparat per fer un “hole in one”?

1. És molt saludable, ajuda a posar-te en forma mitjançant un exercici tan 
senzill com el caminar a bon ritme. Et permet recórrer llargues distàncies 
(5km/10km) a un ritme lleuger i sense adonar-te’n.

2. És un esport inclusiu, en què tothom hi té cabuda. No hi ha limitacions, ni 
física ni per edat. No guanya sempre el més fort, ni el més alt, ni els més 
ràpids… competeixes contra tu mateix i contra el camp.

3. El golf et permet sobretot, tonificar els braços, espatlla, tòrax i abdomen. 
I això passa sense que les articulacions pateixin.

4. Millora la teva capacitat de concentració: el golf t’obliga a concen-
trar-te en cada aspecte del teu propi moviment i ajuda a prendre de-
cisions constantment.

5. Redueix els teus nivells d’estrès: concentrar-te en tots els elements que 
influeixen en un bon cop; des d’escollir el millor pal, passant per la in-
tensitat del vent i la seva direcció… permetent així, oblidar-te dels teus 
problemes diaris.

6. Ensenya valors ètics: jugar a golf significa ser pacient i aprendre a ser 
humil, ja que tot el que passa a una partida depèn de tu i només de tu.

7. És un esport social on es fomenta la companyonia. El fet de ser un 
esport que requereix molta tècnica, tothom que el practica coneix la 
dificultat de fer un bon cop, i quan un company ho aconsegueix se 
celebra com a propi.

El golf, un esport segur
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8. I tot això, mentre gaudeixes de la naturalesa, d’un entorn a l’aire lliure, 
perfecte per respirar tranquil·litat i aire pur.

En definitiva, l'única limitació que existeix per jugar a golf és la que et poses 
tu. Així que trenca amb els prejudicis i atreveix-te a gaudir d’un esport divertit, 
compartint amb els amics, que t’aporta salut i un contacte permanent amb 
la naturalesa.

I doncs, et ve de gust venir a provar-ho? 

27 i 28 d'agost inscripcions fins al 24 d'agost!

T’HI ESPEREM

Club de Golf de Castellterçol

Golf
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HAND TO HAND

C au la tarda i s’apropa l’hora…i em canvia la cara: avui és dia de Hand to 
Hand! Agafo la bossa on sempre hi ha les sabates de ball, la goma del 
cabell per fer-me la cua i el bidonet d’aigua i corro carrer avall cap a 

l’ANLA. Aquest ritual m’alegra la vida des de fa 4 anys.

Ballar. Només cal posar aquest verb a internet perquè surtin multitud de 
pàgines on es parla de la quantitat de beneficis que el ball té per a l’ésser 
humà. Beneficis físics infinits: ballar fa guanyar elasticitat i flexibilitat (mobi-
litat articular i flexibilitat de columna vertebral, augmenta la velocitat dels 
nostres moviments i l’agilitat), potencia la salut cardiovascular (fa treballar 
els pulmons i el cor perquè, a més, és un exercici on s’alternen períodes 
d’esforç intens amb períodes d’esforç més suau), millora la coordinació i 
l’equilibri (el ball ens entrena a prendre consciència del nostre cos, de la 
nostra postura…), enforteix els òssos (així li posem difícil a l’osteoporosi), aju-
da a perdre o mantenir el nostre pes (uns 30 minuts de ball poden fer perdre 
unes 200 calories), i evita la pèrdua de massa muscular que patim amb el 
pas dels anys (perquè ballant treballem tots els grups musculars, fins i tot 
els de la cara, quan riem!).

Però jo trobo encara més positius els beneficis pel que fa a l’àmbit cognitiu 
i emocional: el ball millora la memòria (jo a vegades em quedo sorpresa de 
totes les coreografies que coneixem), combat l’Alzheimer i endarrereix l’enve-
lliment cerebral (aprendre nous moviments afavoreix la plasticitat del cervell i 
la coordinació), augmenta la intel·ligència cinestèsica (fomenta i millora l’agili-
tat mental), ajuda a controlar l’estrès i la depressió (allibera endorfines i redu-
eix els nivells de cortisol i augmenta els de serotonina i dopamina), millora la 
confiança i l’autoestima (cada cop que aprens una nova coreografia o un nou 
pas et reafirmes en la sensació de que ho pots aconseguir tot), i aporta una 
sensació immensa de felicitat (augmenta la vitalitat i la motivació). 

Però a més, i d’això n’és un clar exemple Hand to Hand, ajuda a socialitzar 
i evita l'aïllament, perquè en aquesta entitat ens agrada celebrar, i sempre 
trobem alguna excusa per seure al voltant de la taula, menjar, conversar i 
acabar la festa movent el cos al ritme de la música. Tot això ajuda a crear un 
vincle entre nosaltres que va més enllà de ballar una estona tots junts. Si al-

més que ballar!
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gun membre falla, ens preguntem què li passa, oferim ajuda i es reparteixin 
abraçades quan algú necessita recolzament.  

La Lourdes i el Joan, els professors tenen la culpa de la germanor que uneix 
la pinya: la Lourdes i el Joan. Sempre atents que ningú es trobi desatès, 
que les coreografies agradin a tothom i les gaudeixin. Tot plegat amb una 
exigència tècnica mínima (excepte quan preparem algun espectacle i cal 
assajar de valent). 

Si amb aquestes paraules us ha entrat el més mínim desig o curiositat de 
venir a compartir amb nosaltres una estona de felicitat, no ho dubteu: veniu 
i proveu!

El ball, la música, els riures, la xerrada entre ball i ball, els nervis abans de sor-
tir a escena quan algú ens convida a actuar, el neguit d’aquella coreografia 
que no em surt, la complicitat, l’alegria de les celebracions…tot això és Hand 
to Hand!

Per tot i per més GRÀCIES Hand to Hand i per molts anys!

Anna Xalabardé Guardia

Alumna de Hand To Hand

HAND TO HAND
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T 'agrada la música? La dansa?

A l'Escola de Música i Dansa de Castellterçol oferim classes per a iniciar 
als infants des que són nadons.

Es treballa la psicomotricitat, l'oïda, la teoria musical, la interpretació, el cant. 
A més a més, també s'imparteixen classes d'instrument. Es fan classes per 
adults on es pot treballar un instrument o fer una combinació de teoria musi-
cal i instrument en una classe individual.

També tenim oferta de dansa i aquest any vinent, volem obrir un grup de 
hip-hop!

Com a novetat, les classes de combo les oferim segons demanda. Es con-
tractarà una classe i el preu es repartirà entre el grup d'alumnes. Volem que 
infants, joves i grans puguin gaudir d’una classe guia en grup on un professi-
onal pugui ajudar a resoldre dubtes i aconsellar a tothom. 

Si et ve de gust unir-te a l'escola, posa't en contacte amb nosaltres:

ampaescolamusicacastell@gmail.com

http://ampaescolamusicacastell.blogspot.com

Enguany les matrícules estan obertes on-line a la nostra web, podreu gaudir 
d’un descompte a aquells que es matriculin abans d'acabar Juliol.

Escola de música i dansa
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Programació d'actes
2 6

DIVENDRES

Els contes que fan festa
 18 h
 Jardins de Cal Recader

Amb Rosa Fitè. Un espectacle 
per a tots els públics.

El Cor Jove del Moianès 
 19.30 h
 Sala Ferran Miró (Cal Recader)

Concert de peces de cant Coral.

Cantada d’havaneres 
 22 h
 Jardins de Cal Recader

Havanerus de l’Esquirol. 
Hi haurà rom cremat.

Festa activa 
 00 h
 Carpa Pl. Estudis

Carregats per fer-ne una de molt grossa!
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2 7
Dissabte

Matinal de Futbol base
 10 h
 Coll mosca

Segueix les xarxes del CF Castellterçol  
per saber tota la informació!

XXIV Cursa castell - Castellterçol
Memorial Joan Casanovas i Torras

 10 h
 Plaça de l’Era de Castellcir  

fins plaça Vella de Castellterçol
Inscripcions presencialment a les 9 h  
o online al web de l’Ajuntament.

Cursa Castell infantil
 10.30 h
 Sortida Plaça Vella i carrers del poble

Inscripcions presencialment a la Plaça Vella  
o online al web de l’Ajuntament.
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Bandolers de Castellterçol
 10.30 h
 Dos grups. Sortida 1 “Violeta”, c. Barcelo-

na, c. pabordia, Plaça Enric Prat de la Riba. 
Sortida 2 “Bene” c. st llogari, c. quadró, pl 
Enric Prat de la Riba. 
Acompanyats de colles convidades. Grup 
1 + grup 2: c. del mitg, pl Jaume Cabrera, c. 
Josep Gallès, call de les bruixes, c. poeta 
Bou; c. puigmal, camp d’en guardia, pl Tres-
serres, pl del Racó. 
Final, pels dos grups, a la Pl Prat de la Riba. 

Paintball
 10.30 – 13.30 h
 Bosquet de Can Sedó

Per a joves de 12 a 18 anys. Grups de 5 contra 5.
Inscripcions: al bosquet a partir de les 10 h.

Repic de Campanes
 12 h
 Església

Para bé l’orella que sense elles  
no comença la Festa Major!
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Brunch dinar jove
 13.30 h
 Bosquet de Can Sedó

Porta’t el dinar i aprofita per fer una gran trobada  
amb música i zona de chill out durant la tarda.

Partit futbol femení
 16 h
 Coll de mosca

CFCastellterçol - Club Esportiu BERGA. Segueix les  
xarxes del CF Castellterçol per saber tota la informació!

Tradicional cercavila  
de gegants i nans

 17.30 h
 Plaça Vella i altres carrers del centre

Un cop a plaça a realitzarà  
la sardana dels gegants i nans.

Pregó de Festa Major
 19 h
 Balcó de l’Ajuntament, Plaça Vella

A càrrec de l’Esbart Rosa d’Abril  
amb motiu del 75è aniversari.
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Exposició de 50 Trobades per dibuixar  
el Moianès: EL MOIANÈS DIBUIX A DIBUIX

 del 25 al 31 d'agost 
 de 18 a 20 h |  Espai de Lectura

Cercle Artístic del Moianès.

"Exposició de Figures"
 del 20 al 31 d'agost
 Horari Casa Museu Prat de la Riba
 Casa Museu Prat de la Riba

Sr. Josep Vives.

Correfoc de Festa Major
 22.30 h
 Plaça vella i altres carrers del centre

La nit és dels diables! Col·laboració de bandolers a l'inici.

MASHUP PARTY
 00 h
 Carpa Pl. Estudis

Ball i gresca.

Dj Ariza
 2 h
 Carpa Pl. Estudis

Ball i gresca.
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2 8
DIUMENGE 

XVII Torneig Open Vila de Castellterçol
 8 h
 Camp de golf de Castellterçol

11a simultània d'escacs
 10 h
 Pavelló poliesportiu municipal, c/Diputació, s/n

A càrrec de la Gran mestra: Anna Matnadze.  
Inscripcions fins una hora abans:  
tel. 666 245 325 - 695 933 974

El viatge més absurd que  
et podies haver estalviat

 11.30 h
 Bosquet Can Sedó

Espectacle clown per a tota la família.
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Missa de Festa Major
 12 h
 Església

Ofici amenitzat amb el Cor Jove del Moianès.

Dansa de Castellterçol i Ball del Ciri
 13 h
 Plaça Vella

Reserva de cadires: del 16 al 26 d’agost 
a l'Ajuntament i online;  i una hora 
abans de l’espectacle a la Plaça Vella. 
Preu: 10 euros.

Partit futbol Sènior
 17.30 h
 Coll de mosca

CF Castellterçol - Club Futbol Calders.  
Primer equip masculí. Segueix les xarxes  
del CF Castellterçol per saber tota la informació!
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Ballada de sardanes
 19 h
 Bosquet de Can Sedó

Amb la cobla Jovenívola.

Ball de diablets
 21 h
 Plaça Prat de la Riba

Més foc amb els menuts de la colla de diables.

Projecció del film: Alcarràs
 22.30 h
 Centre Espai Escènic

Darrer film de la directora Carla Simó.  
A càrrec del Cine Club Mioanès.

2 9
DILLUNS
XXXIII Caminada popular

 8 h
 Bosquet de Can Sedó
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Llegenda de Ludis Ruralis VI:  
un viatge interespecial

 10 h
 Bosquet de Can Sedó

Gimcana familiar.

Vermut ANC
 12.30 h
 Jardins de Cal Recader

Amenitzat amb els joves de l’Espai Musical de Moià.

Dansa de Castellterçol i Ball del Ciri
 18 h
 Plaça Vella

Reserva de cadires: del 16 al 26 d’agost online i 
una hora abans de l’espectacle. Preu: 10 euros. 

Partit Futbol Legends
 18.30 h
 Coll de mosca

CF Castellterçol - Club Gimnàstic de Tarragona.

Bicicletada de Festa Major
 19 h
 Bosquet de Can Sedó

Curta: 1 km pel poble. Mitja: 5 km (Font de Prat  
del Pou + Revitllat + Casuc). Llarga: 15 km:  
Creueta, Pla Gaià, Pererol, St. Julià.

Casino 1900. Esbart Rosa d’Abril
 21.30 h
 Carpa Pl. Estudis
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Nit Jove
 00 h
 Carpa Pl. Estudis

Djs Sergi Domènech i Bulma.

3 0
DIMARTS

1r open Tenis Taula Arrels
 9 h
 Escoles velles

Inscripcions a Arrels fins el 23 d’agost.  
Col·laboren: Coaliment i JR.

Escacs infantils
 9 h
 Jardins de Cal Recader

Amb el club d’escacs de Castellterçol.
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Bubble Football
 10 – 14 h
 Coll de mosca

Per a joves de 12 a 18 anys. Grups de 5 contra 5.  
Inscripcions Coll de mosca a les 9.30 h

Formulari d’inscripció  
pel Bubble Football: 

Ball de Festa Major
 18 h
 Carpa Pl. Estudis

Amb el suport de l'Associació  
de Gent Gran Arrels.

Espectacle Piano Clown Concerto
 18 h
 Plaça Vella

Espectacle familiar.

Contes d’ara i d’abans per adults
 20 h
 Jardins de Cal recader

Amb Arnau Vilardebó.
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Kahoot
 22 h
 Plaça Vella

A veure qui en sap més de Castellterçol.

Corredissa de gegants
 22.30 h
 Plaça Vella

Repicó final 
 Tot seguit
 Plaça Vella

Foc al cel.

Concert Banda Neon
 00 h
 Carpa Pl. Estudis

Dj Neus González,  
la traca final de la festa!

Del 26 al 30 d'agost
"Firaires"

 a partir de les 20 h
 Solar de l'Antiga Fàbrica Sosa

En cas de pluja l'organització  
es reserva el dret de modificar  
la programació. 
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Hola a tothom!

P oc a poc hem recuperat la normalitat i l’activitat social i cultural de qua-
si bé tots els racons de la nostra quotidianitat; incloent la nostra desit-
jada Festa Major. Creiem doncs, important, presentar i difondre què és 

l’espai jove i què es fa en aquest indret.

El Kastell SIOAJ és un equipament públic obert a tots/es els joves del munici-
pi que té la voluntat de donar suport i d'assessorar en el seu procés d'eman-
cipació individual i col·lectiva. 

L’espai jove El Kastell propugna la igualtat, el respecte entre tots els seus 
membres i el rebuig de qualsevol forma de violència, marginació, intolerància 
i discriminació. 

Els nostres principals objectius són incentivar i promoure la participació de 
les joves a través d’un lleure de qualitat, educatiu , lúdic i transformador. Vo-
lem ser un punt de referència per a totes les persones joves del municipi i 
oferir els serveis necessaris per tal de donar resposta als reptes dels joves i 
les joves d'avui, del ara. 

Aquesta festa major, gràcies a l’Ajuntament de Castellterçol i al Consell Co-
marcal del Moianès, tindrem activitats d’un gran nivell d’èpica: Bubblefootball 
(al camp de futbol Coll de Mosca), Paintball (al bosquet de Can Sedó) i el pri-
mer Brunch Jove (també al bosquet)! 

El dinar Esperem trobar-vos-hi!
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ESPAI EXPOSITIU PERMANENT
Dansa de Castellterçol
a lʼentrada de lʼedifici de “Cal Recader”
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ESPAI EXPOSITIU PERMANENT
Dansa de Castellterçol
a lʼentrada de lʼedifici de “Cal Recader”
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S egons el diccionari de la Fundació de l’Enciclopèdia Catalana, mece-
nes és aquella persona rica o benestant que patrocina generosament 
les arts, les ciències, una empresa cultural, un artista, etc. A Castell-

terçol, durant el segle passat sobretot, vàrem tenir una colla de persones 
amb les quals i, gràcies el seu mecenatge, van contribuir generosament a 
augmentar el patrimoni cultural, religiós i artístic de la Vila. Ja a les primeries 
del segle XX en Miquel Cuspinera, que havia anat a fer les Amèriques alguns 
anys, en retornar al poble on el seu germà Josep era fabricant i també el Bat-
lle del poble, va fer donació a l’Ajuntament de les aigües trobades al Puntas-
co que es van fer arribar a un dipòsit fet amb obra a la part alta de la Riba i des 
del qual es va conduir l’aigua a 5 fonts situades a diferents indrets de la Vila: 
plaça de cal Recader, call de la Font, can Fruns, carrer de Moià i plaça Doctor 
Fargas. Gràcies a aquestes fonts molts veïns ja podien disposar d’aigua pota-
ble, tota vegada que no tothom tenia pou d’aigua viva a casa i, encara menys, 
aigua a l’aixeta procedent de la canalització i portada d’aigua a les cases, fet 
que s’esdevingué cap als anys 1940. Tenim reportatges i documents de Jo-
sep Gallès en els quals s’explica l’esdeveniment de l’arribada de l’aigua a les 
fonts esmentades i que es trobaven a diferents indrets del poble.

El rellotge del campanar té la seva petita història. A Castellterçol hi va esti-
uejar en Marià Closes durant una pila d’anys. Es va fer construir una esvelta 
i bella casa a la part cèntrica de la Riba. Home del ram industrial tèxtil, dis-
posava de capital i va voler fer quel-
com important pel poble. Llavors era 
rector de la parròquia Mossèn Jaume 
Hom i Masmiquel. El Sr. Closa va fer 
saber al senyor rector que ell esta-
va disposat a pagar el que fes falta a 
l’Església, ja fossin altars, imatges o el 
que calgués. Mossèn Jaume va agrair 
l’oferiment, però es va desentendre 
de l’oferta i no va acceptar l’oferiment. 
Llavors el Sr. Closes, aconsellat per 
alguns veïns, va oferir a la parròquia 
posar un rellotge elèctric al campa-

MECENES A CASTELLTERÇOL  
EN EL SEGLE XX i XXI
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nar. I així es va fer. A Mossèn Jaume li va agradar la idea i al cap de poc temps 
ja es va estrenar el que avui és el rellotge del campanar.

Mes enllà de la meitat del segle passat, es va decidir tenir a l’església un al-
tar dedicat a la Mare de Déu del Roser. Fet el projecte, s’encarregà de fer en 
relleu i amb alabastre la imatge de la verge. Es gravaren amb 15 peces iguals 
la representació dels 15 misteris del rosari (5 de goig, 5 de glòria i 5 de dolor). 
Malauradament, l’altar no s’acabà per causes que ara no venen al cas.

Els Gegants i els Nans foren obra d’una colla de persones que hi van posar 
les ganes i el finançament i fou obra de l’artista Alexandre Cirici i Pellicer. Fo-
ren diferents persones estiuejants a la Vila, Ajuntament i d’altres, els quals es 
feren càrrec de poder-los tenir i de cobrir la part econòmica. La Griselda i en 
Tallaferro es defineixen com a personatges catalans importants i els 6 nans 
ens representen a nosaltres (tres són personalitats significatives en positiu i 
tres ho són en negatiu).

Passada ja la guerra dels anys 36-39, es va encarregar a un artista català que fes 
la imatge amb talla de fusta de Jesús a la falda de la Verge Maria. L’escultor es 
va instal·lar a treballar a l’Hotel Prudenci, on va romandre fins a acabar la feina.

La Parròquia disposava d’una custòdia antiga, feta de plata i es va encarregar 
a l’orfebre Sr. Artigas, que era una eminència en la seva especialitat, de fer 
una custòdia nova i moderna. Pel finançament es va demanar a veïns, esti-
uejants i amics del poble que tothom qui pogués fes una aportació econò-
mica o de metalls preciosos, braçalets, arracades, anells i polseres i moltes 
d’altres joies que servirien per fer front a la despesa total. La custòdia es va 
acabar i es feu una celebració popular amb una processó, amb l’estrena de 
la custòdia pel poble, amb assistència d’autoritats religioses.

En Ramon Albó bé mereix que se’l recordi per la personalitat i maneres de fer. 
El qui fou president del Tribunal Tutelar de Menors de Barcelona tenia la casa 
a la plaça Prat de la Riba. Solia passar llargues temporades a l’estiu a Castell-
terçol i participava activament en les celebracions a les quals se’l convidava 
com la festa d’Homenatge a la Vellesa, patrocinada per la Caixa d’Estalvis i 
de Pensions per a la Vellesa, tal com tenia el nom La Caixa el segle passat. 
Durant la seva vida activa va col·laborar generosament en molts afers del 
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poble. Fou el qui va donar els terrenys on els anys 30 del segle passat s’hi van 
construir les escoles velles que justament porten el seu nom i on avui hi ha 
ubicats els pessebristes i els jubilats Arrels, que disposen d’instal·lacions d’es-
plai, TV, música, exposicions o conferències. Per altra banda, si hom repassa 
les actes de les sessions de ple de l’Ajuntament del segle passat, sovint hi 
troba donacions que el senyor Albó feia, comprant i venent terrenys i fent en-
trega dels diners aconseguits al poble. Fou una persona senzilla i humil, però 
d’una generositat encomiable.

Enguany han tingut lloc dos fets remarcables al poble que feia molts anys 
hom demanava: la cessió a la Vila dels terrenys on hi ha ubicats els dipòsits 
que donen aigua al poble i el Cementiri Municipal, que ho és a partir d’ara. De 
fet, la família Salavert afincada a la Vila des de temps immemorials, anys ha 
havien fet cessió ja sigui dels terrenys esmentats o del Cementiri Municipal. 
Quan es feu la cessió, l’Ajuntament pagava una quantitat més que simbòlica 
als seus legítims propietaris. Amb el pas dels anys tot havia continuat igual i 
ara, gràcies a la generositat per un costat i a l’estima que la família Salavert ha 
tingut des de sempre envers el poble, s’han fet els passos legals per tal que 
el municipi disposi de dites propietats. És bo que la Vila tingui aquest mece-
natge, i més tractant-se del servei i utilitat social que representen, gràcies al 
bon fer de les esmentades famílies.

Ramona Calvet i Picas fou la filla 
de Cebrià Calvet que va col·la-
borar moltes vegades com a 
Mecenes, sobretot a la Parrò-
quia de Castellterçol. Va pagar 
el baldaquí a l’altar major, el 
Sant Sepulcre afegit als Passos 
o Misteris de Setmana Santa, a 
refer i restaurar el vestuari dels 
Armats i moltes d’altres col.la-
boracions en millores a l’esglé-
sia Parroquial sobretot.

Joan Capdevila
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D esprés de diverses gestions i més d'una casualitat, hem aconse-
guit identificar el nostre "metge forà que estimava Castellterçol". En 
contra de les nostres suposicions, no es tractava d'un metge sinó 

de Francesc Morera i Ferrer; un farmacèutic molt vinculat a la vila com ho 
estan també avui els seus descendents que encara hi mantenen el lligam.

Francesc Morera i Ferrer era fill d'Òdena, on hi va néixer el 18 d'abril de 1854. 
Va morir el 1899 a Barcelona al cap de 45 anys. Llicenciat en Farmàcia el 1877, 
va exercir de farmacèutic a Castellterçol durant catorze anys, fins al 1891. Vi-
via al número 1 del carrer del Racó, a l'anomenada Can Morera, mentre que la 
farmàcia que regentava era al carrer de la Pabordia, probablement al número 
9. Entre el 1890 i el 1891 va ser President de la Secció de Ciències i Farmàcia 
del Centre Escolar Catalanista.

El 1891 s'estableix a Barcelona al Passeig de Sant Joan 3 farmàcia que encara 
continua prestant el seu servei el dia d'avui.

Hem obtingut aquestes dades a la Sra. Josefina Morera Serdà, farmacèutica 
i descendent d'en Francesc Morera. El seu treball manuscrit, del que n'hem 
estat transcrivint alguns fragments, es titulava Topografía médica de Castell-
tersol. Salus populi (1892) i pot considerar-se com a un prodigi pel minuciós 
detall amb què descriu la vida social de Castellterçol a finals del XIX.

Després de dedicar el segon lliurament als apartats de la monografia on es 
parla de la subsistència (el menjar, el beure i els establiments que s'hi dedica-
ven), ens fixarem ara en el capítol on tracta de la indumentària de la població 
local i de la indústria tèxtil a la vila on no falten els seus comentaris ni les 
seves observacions característiques:

En referir-se als vestits d'ús corrent dels vilatans, comença afirmant la impor-
tància que té la manera de vestir en la salut, començant pel calçat (que pot 
deformar els peus) i "els colls de camisa massa justos i les bufandes i tapabo-
ques", que "són culpables d'angines i torticolis. I la gorra de dormir, que no és 
tant innocent com modest el seu ús. I encara podria fer-se una llarga llista 
de la indumentària que demostraria la importància dels vestits per a la salut, 
tant pel tipus de material de què estan fets, per la mateixa forma, fins i tot pel 
tint que s'ha usat o els vestits de llana aplicats directament a la pell que pot 

CRÒNICA DE FRANCESC MORERA I FERRER,
EL FARMACÈUTIC QUE ESTIMAVA 
CASTELLTERÇOL (1891)
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portar a causar efectes morals". D'acord amb això, arriba a la conclusió que 
"com a tot arreu, els rics vesteixen com volen i els pobres com poden. Segons 
la dita catalana: 'Allò que atura el fred, atura la calor'".

Les peces de vestir més habituals en el cas dels homes eren la jaqueta, l'ar-
milla i els pantalons. Segons observa, tant en la roba interior com en l'exterior, 
hi havia diferències segons el poder adquisitiu quant a la qualitat dels teixits i 
a la presència d'alguns complements com l'ús de la gorra o el barret i de les 
espardenyes o les sabates. Pel que fa als vestits interiors, els de la gent més 
senzilla solien ser de cotó mentre que, els que tenien més poder adquisitiu, 
podien usar-los de llana. L'abric, la capa, el tapaboques i el capot, entre d'al-
tres, eren les peces exteriors dels homes. Morera considera que la brusa llar-
ga emprada per la classe treballadora "és tan impròpia del clima que el seu 
ús només queda justificat per falta de recursos". No parla, en canvi, de la faixa, 
que havia estat tan estesa entre els carreters, els paletes i la gent del camp.

Continua amb els vestits femenins. Anomena el gipó, la faldilla, el cosset i el 
mocador per posar-se al cap. Els materials fets servir en la seva confecció 
són altre cop la llana, el cotó i la seda en el cas dels mocadors. En la cotilleria 
és on apareixen tots els seus prejudicis: "Poden provocar lesions hepàtiques, 
congestions als pulmons, poden deformar la mama i el mugró". L'ús de la 
cotilla per part de les dones, tan habitual en aquell moment, és tractat amb 
vehemència: "Junt amb el desinterès de cuidar els mugrons quan estan en 
els mesos finals de l'embaràs i la negligència, evidentment mal aconsellades, 
de no donar el pit fins al cap de dos o tres dies, és la causa que sobrevinguin 
complicacions com clivelles, així mateix dipòsits làctics i flegmons que fa 
que hàgem d'intervenir. Tan fàcil que és, mares, d'ajustar la vostra conducta! 
Valgui aquest consell com a mera profilaxi".

Amb una especial retòrica (ja vam fer notar en el seu moment que l'autor fa 
ús d'un castellà molt culte i ric), fa referència també al llit, "per ser aquest el 
moble en què s'acostuma a entregar el cos al repòs i els ulls a la son quan ho 
sol·licita el descans: des d'una senzilla màrfega posada a terra fins a un llit tou, 
hi ha un terme mitjà que és aquell que està més d'acord amb els preceptes 
higiènics". I continua amb un elogi als vilatans: "Direm que a Castellterçol es 
pot observar tota la gradació, però la generalitat s'adapta al terme mig".
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En referència al descans nocturn, aprofita per formular una crítica dirigida 
a les mares que alleten: "Sense por de traspassar els límit d'aquest treball 
(...) reprotxarem aquí a títol de profilaxi el mal costum d'aquelles mares que, 
buscant especials raonaments, fiquen al llit amb elles els nens que encara 
mamen per ser aquesta pràctica, a més d'una falta contra la higiene, motiu 
de greus caigudes i freqüents asfíxies".

Després de la indumentària passa a la indústria tèxtil de Castellterçol. Par-
la d'una "indústria antiga i primitiva que encara no està moguda pel vapor, 
amb un gremi privilegiat des de fa centenars d'anys, fabricant sarges d'es-
tam, estamenyes i anascots amb llana i també teixits de cotó". I continua: 

"les quadres on hi ha els telers tenen unes bones condicions higièniques". 
Però li fan por les jacquards, amb aquesta mateixa preocupació higienista, 
que porten pesos de plom per tibar els fils i que, fregant els uns amb els 
altres, amb el continu moviment fan "la pols plúmbica que els obrers absor-
beixen i a la llarga és capaç de produir el còlic saturní i que, com a mesura 
profilàctica, caldria substituir-los per pesos de ferro".

Malgrat tot, afirma que "no hi ha cap indústria insoluble ni perillosa". Parlant 
de perillositat recorda el risc de les llars de foc, però diu que "durant la nostra 
residència, només hem vist alguns indicis sufocats amb poc temps" i observa, 
amb satisfacció per l'eliminació de riscos, que "amb prou feines es fan servir 
aquí brasers".

Podríem seguir explicant co-
ses de l'ingent treball del far-
macèutic de Francesc Morera 
i Ferrer, com ara el seu dis-
gust per la falta d'enllumenat 
públic, els seus comentaris 
sobre l'enllumenat a les ca-
ses o el mal estat dels camins 
i les carreteres que no és cul-
pa dels Ajuntaments. Desta-
car també el seu estudi Flora 
medicinal de Castellterçol, 
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segons la classificació del Dr. Carbó on classifica les plantes d'acord amb les 
seves propietats: tònics neurastènics, tònics astringents, irritants, emol·lients, 
excitants generals, narcòtics estupefaents, narcòtics perifèrics, antiespasmò-
dics, edènics, plantes no medicinals, etc- Indicant, en set columnes el nom 
vulgar, el nom català, el nom específic, el naturalista, indicacions i famílies. 
També fa el mateix treball amb la fauna: des dels insectes fins a les guineus. 
En resum: un tractat extraordinari.

Ens plau molt haver trobat tota aquesta documentació i poder-la donar a 
conèixer a Castellterçol.

Jordi Costa Mosella
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E ncara que fossin temps de penúria, restriccions i estraperlo, no per això 
es deixava de celebrar cada any, l’últim diumenge d’agost, la Festa Ma-
jor, amb la Dansa, el Ball del Ciri i un envelat esplèndid, que es muntava 

a la plaça de les Escoles Velles junt amb altres paradetes i uns “cavallitus” 
per entretenir la quitxalla i anar buidant les esquifides  butxaques dels pares. 
Aquells dies acostumaven a ser els únics de l’any en què els treballadors 
de les fàbriques (en aquella època hi havien fàbriques) tenien unes petites i 
curtes vacances.

Així com el Nadal era, i és, una festa de més recolliment familiar, la Festa 
Major era per passar-s’ho bé, amb gresca i xerinola, la Dansa, el Ball del Ciri, 
bones ballades a l’envelat i amb convidats a taula, perquè eren molts els 
familiars i parents de fora que no podien venir durant l’any i acostumaven a 
fer-ho aprofitant els dies de la Festa Major.  

A nosaltres, la quitxalla d’aquella època, no ens estava permès assistir al ball 
de l’envelat perquè era cosa dels grans, però en canvi, el dimarts de la Festa 
Major, al migdia, es feia l’anomenat “espectacle infantil” amb atraccions, jocs 
de mans i, sobretot, pallassos.

L’entrada d’aquest espectacle tenia un preu, a vegades difícil d’assolir amb 
els nostres minvats recursos. És per això que els més grans i espavilats (això 
d’espavilats és un dir) intentàvem fer algun servei, com ara escombrar la pista 
de ball de bon matí, o bé recollir papers, i amb això aconseguíem les entra-
des pels pallassos sense pagar. 

Ja ho havíem fet tres anys seguits i l’assumpte funcionava de meravella, però 
el tercer any no recordo si va ser perquè es va canviar la comissió de festes 
o pel que fos, a última hora, no va interessar que ho féssim i ens quedàrem 
a l’atur. El més revolucionari de la colla va insinuar que això no podia quedar 
d’aquesta manera, que era una mala passada i encara que en el fons fóssim 
bona canalla se’ns ocorregué una idea malèfica i original. 

Sabíem que al pla dels pins del Pujolet hi havia infinitat de nius d’unes formi-
gues vermelles, molt petites, però que si et pessigaven feien una picor forta 
i persistent i tocava rascar una bona estona. Dit i fet, vam agafar unes pa-
perines de paper, de les que empraven les botigues per vendre llegum i unes 

Una Festa Major accidentada  
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culleres soperes grans per anar excavant els nius i, d’aquesta manera, poder 
recollir una bona quantitat de formigues mentre fugien espaordides del seu 
amagatall i anaven a parar directament al fons de la paperina. 

Era molt difícil d’apreciar la gran quantitat que en vàrem recollir, però m’atre-
viria a assegurar que foren uns quants centenars. Naturalment, això ho vam 
fer el dimarts a la tarda, perquè era l’últim dia de la Festa Major i s’acabava, 
com cada any, amb el ball de nit i la tradicional batalla de confeti a altes hores 
de la matinada.

Sigui com vulgui, als voltants de quarts de dotze de la nit, quan el ball esta-
va més animat, d’un en un, vàrem anar fent cap per les rodalies de l’envelat, 
i sense que ningú ens veiés ens hi vam anar acostant pel darrere, just pel 
cantó que els músics estaven tocant, mentre anàvem preparant el “material”.   

Un parell de nosaltres vigilàvem que no vingués la Guàrdia Civil i que ningú 
ens localitzés. Els altres dos, amb les paperines de formigues a les mans, es 
van anar infiltrant poc a poc per sota de la lona de l’envelat, pel lloc just on hi 
havia la tarima dels músics que, innocents ells, desconeixedors del perill que 
s’acostava, seguien tocant. 

Un cop a sota de la tarima, es tractava d’anar per feina: abocar el contingut de 
les paperines ben escampat pel terra i sortir amb precaució pel mateix lloc 
per on havíem entrat. Això si, sense que ningú ens veiés ni sospités res del 
que podia passar a continuació. Aquest va ser el moment més delicat. 

Un cop a fora, dissimuladament ens vam asseure als últims graons de les es-
cales de pedra que van des de la plaça de les Escoles al passeig de Ramon 
Albó i des d’allà controlàvem molt bé la zona menys transitada de la plaça, o 
sigui la vorera de Cal Gurgui.

Nosaltres no vam veure res del que va passar allà dins, però pel que vam sentir 
explicar pel poble uns dies després, el primer de rebre va ser el músic del con-
trabaix, que va començar a enrogir, suar, gesticular i a fer moviments estranys 
mentre el públic pensava que seguia el ritme de la música. Va començar a 
rascar, li van caure les ulleres, la perruca i els fulls de la solfa van anar per terra 
i s’hagué d’escapar arronsat i encongit, gratant per tot arreu com si de cop li 
hagués vingut un atac d’histèria, davant de tot el públic assistent. 
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Però no tot va acabar aquí. Les coses van seguir de manera rigorosa el pla 
que teníem previst des del principi. Es veu que l’exèrcit de formigues es va 
repartir arreu i es van anar enfilant per les cames dels “professors”, de l’or-
questra i picada va i picada ve, fins a tal punt que hagueren de suspendre 
definitivament l’actuació i el ball. 

Les autoritats, i fins i tot el “cabo” i els membres de la Guàrdia Civil, que van córrer 
a veure què és el que passava, també van acabar gratant com uns desesperats.

Com que nosaltres estàvem a fora, només vam poder veure com els músics 
sortien a quatre grapes per sota de la lona de l’envelat, gratant i desfent-se 
de la roba, fins el punt que al cap de poc estaven tots repartits al llarg de la 
vorera i amb els pantalons a les mans, espolsant-se la camisa plena de formi-
gues i maleint els ossos del representant que els havia proporcionat aquella 
actuació tan accidentada. 

Nosaltres, al veure que l’havíem fet una mica grossa i que la qüestió podia 
tenir alguna conseqüència no precisament favorable, vam prendre la decisió 
de fer un pacte de silenci entre tots quatre companys que havíem participat 
en la tragèdia i mai es va poder saber pel poble quin va ser el motiu ni la 
causa de l’arribada d’aquella inesperada plaga de formigues en plena Festa 
Major i en un moment tan inoportú.

Josep Girbau
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Ràdio Castellterçol

R àdio Castellterçol encetarà aquest any la sisena temporada a les ones 
amb renovada il·lusió i amb el suport imprescindible dels oients. 

Durant aquest temps s’ha fet una immensa tasca, una de les que es-
tem més orgullosos és la del manteniment de la nostra graella que conté 
més de vint programes propis i sis d’externs, i on podeu trobar i triar: progra-
mes d’entreteniment, d’informació, culturals, de música, de cuina, de contes... 
etc. tots ells fets amb molta cura i dedicació pels voluntaris, enamorats de la 
nostra Ràdio.

A la Ràdio li agrada poder informar de totes les activitats que es fan al nostre 
poble, així ens sentim una mica la veu de tots. És en aquest sentit que va néi-
xer Ràdio Castellterçol: com a servei al poble. 

Estem molt contents i per això us donem les gràcies, castellterçolencs i cas-
tellterçolenques, per l’acollida que feu a Ràdio Castellterçol. Des de fa un 
temps les nostres veus us acompanyen sempre, fins i tot quan sortiu de la 
freqüència del 107.0 FM. Ens podeu sintonitzar sempre allà on aneu, ni que 
sigui a l’altra punta de món, gràcies a internet, que ha fet molt més gran la 
nostra petita ràdio.  
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I és justament per això que volem fer-vos una crida a tots els que us agradaria 
fer de tècnics. Un tècnic de ràdio controla totes les eines que fan possible que 
surti la veu i la música com cal i que arribi en condicions els oients. Conèixer 
els secrets del funcionament de la ràdio: la taula de so, saber utilitzar un ordi-
nador, imprescindible en una ràdio moderna, és apassionant. Sense un tècnic 
la ràdio queda muda, no existeix, perquè el tècnic és l’autèntica ànima de la 
ràdio. Gràcies a ells la vostra ràdio es fa cada dia, cada temporada, més gran. 
Volem seguir creixent, no ens agraden els límits. Vinga, apunteu-vos, perquè 
fer ràdio és divertit!

Visiteu la nostra web https://radiocastelltersol.com. Aquí podeu trobar tot el 
que hem fet i tot el que farem, i tot els mitjans perquè us poseu en contacte 
amb nosaltres, teniu les portes ben obertes.

I no ens volem oblidar de donar les gràcies a la “La Xarxa” i a l’Ajuntament pel 
seu recolzament i col·laboració.

Així doncs, des de Ràdio Castellterçol, i posant el volum molt alt als nostres 
altaveus, us desitgem: Molt bona Festa Major!

“Per escoltar-te, escolta’ns” 

Ràdio Castellterçol

Ràdio Castellterçol
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ASSOCIACIÓ SANT JULIÀ D'ÚIXOLS

S ant Julià d’Úixols és una església romànica d´origen molt antic. De 
fet, la primera menció com a parròquia és de l´any 1124. El magnífic 
campanar, amb la singularitat de la base que fa pensar en una època 

anterior a l´època romànica corresponent al segle X, constitueix en si mateix 
un patrimoni singular.  

L´Associació Sant Julià d’Úixols sorgeix com una iniciativa d´un grup de vi-
latans, que ens vam proposar la dignificació del lloc. Es va constituir formal-
ment el juliol de 2017. 

El 17 de de novembre de 2018 va tenir lloc la presentació del Pla director, que 
determina els criteris d’intervenció per a la rehabilitació i manteniment de 
l’Església de Sant Julià i del seu entorn.

Amb la Restauració de Sant Ju-
lià, es podrà garantir-se el seu 
present, la seva obertura i rein-
corporació al patrimoni arqui-
tectònic, cultural i turístic de 
Castellterçol i el Moianès.

Amb la rehabilitació de la teu-
lada, ha quedat completada la 
primera fase del Projecte de 
Restauració de l´Església de 
Sant Julià.

El passat 15 de setembre de 
2021, un cop presentat el Pro-
jecte parcial i obtinguts els cor-
responents permisos, es van 
iniciar les obres. De fet, s’ha 
actuat sobre tres tipus de teu-
lada diferents, reflex de les di-
ferents etapes de construcció 
del edifici. 

La Rehabilitació de la Teulada  
de l’Església de Sant Julià 
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Per altra part, les obres han 
permès consolidar l’edifici ja 
que unes importants esquer-
des que afecten l´estructura, 
comprometien a curt termini 
la integritat de la construcció.

El cost total de les obres ha es-
tat de 70.718 €, finançades ín-
tegrament amb aportacions de 
particulars i empreses.

El futur

Un cop assolit aquest repte, 
es tractarà ara d’establir un 
nou objectiu.

D’acord amb el Pla director i el 
criteri dels professionals, plan-
tejarem una segona fase que 
anomenarem “Rehabilitació 
de l'interior de l'Església”.

En una primera estimació es-
taríem parlant d’un pressupost 
de l’ordre de 85.000 €.

Es raonable pensar que la ca-
talogació com a Bé Cultural 
d´Interès Local (BCIL) obtingut 
a instàncies de l’Ajuntament 
ens permetrà gaudir d’una sub-
venció de la Generalitat de fins 
a un 30-40% del pressupost.

ASSOCIACIÓ SANT JULIÀ D'ÚIXOLS
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Amb la situació actual, i mantenint el ritme de respostes, ens plantegem la 
execució de la segona fase al llarg dels propers 2-3 anys.

Us convidem a visitar la nostra web www.santjuliadu.org, on trobareu el Pla 
Director, el primer Projecte parcial, així com d’altres informacions d’interès i 
les possibilitats de col·laboració .

És moment d’agrair un cop més les vostres aportacions imprescindibles i 
continuar redoblant esforços.

Tinguem una molt bona Festa Major 2022!

www.santjuliadu.org

ASSOCIACIÓ SANT JULIÀ D'ÚIXOLS
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C astellterçol, amb la seva secular tradiciò textil, ja en temps dels inicis 
de L'Edat Moderna,va acollir famílies vingudes d'Occitània. Entrat ja el 
segle XX, ens van arribar veïns i veïnes del nord del País Valencià i, a 

finals dels 50 i primers dels 60, una nombrosa població originària d'Andalusia. 
Gràcies a tres programes de "Cançons de Terra" de Ràdio Castell dedicats a 
la família d'Alejandra Bonilla, (essent originària de Granada es va instal·lar a 
Castellterçol, abans de passar per Castellcir) va quedar palesa que, més enllà 
de la temàtica laboral, el pes del passat republicà o la repressió franquista, 
estava molt present deixar la població de Salar. La biografia de l'Alejandra, 
molt rica, la cedeixo al nostre company Francesc Rochel.

El llibre que aquí analitzem, ens mostra el gran potencial i organització del 
Partit Comunista a gran part de l'Andalusia Penibética, Málaga,Granada, Al-
mería i Jaén. Acabada la Guerra Civil, centenars de militants i col·laboradors, 
van fugir a les muntanyes, amagant-se de la Guardia Civil i el Somatén. Pels 
republicans, són maquis o guerrillers. Pels aparells del bàndol guanyador: 

"holgazanes, viciosos y maleantes".

Es despleguen per les serres de 
Loja, Alhama, Salar i l'Alta Alpujarra 
amb molt poc suport dels pobles 
pel que fa portar-los menjar i ajuda 
logística. Els atracaments i segres-
tos es succeeixen constantment, 
s'ataquen les terres dels simpatit-
zants del franquisme amb la poste-
rior execució dels delators i, natural-
ment, la persecució a civil per part 
de l'exèrcit. Un dels liders molt mi-
tificat serà "Roberto", (sobrenom de 
José Muñoz Lozano, que aglutinarà 
més de cent membres, distribuits 
en "partidas".

Les traicions, delacions o els que 
s'entregaven a la Guàrdia Civil, pas-

DIáLOGO CON UN GUERRILLERO-Apuntes 
sobre los de la Sierra del Salar, 
Loja, Alhama y Huétor Tájar (1941-1953)
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sàven a formar part de les "Contrapartides", destinades a ajudar a reprimir i 
cercar als antics companys guerrillers. Alguns van acabar convertint-se en 
delinqůents. El Teniente Coronel José Eulogio Limia Perez dirigirà les accions 
i detencions corresponents, molts morts d'entre la guerrilla, oficialment són 
considerats escàpols a l'alto però des de l'altre cantó es parla de la tristament 
célebre "Ley de Fugas".

Els anarquistes, en franca minoria, van estar a en l'anomenada "Agrupacion 
Guerrillera de Granada. "Roberto, finalment fou detingut, jutjat i executat el 22 
de gener del 1953", es a dir, 14 anys després de la Guerra.

Al llarg de quasi 600 pàgines, l'autor explica fil per randa els noms, fets i suc-
cessos que van commocionar aquella Andalusia de postguerra.

L'Historiador Montero ha tingut accés al "Informe general sobre bando-
lerismo en la Provincia de Granada" del Juzgado Togado Militar Territorial 
n.23 de Almería.Per les famílies Bonilla i Pinilla, establer-tes tal com hem 
dit, al Moianès, el llibre es tot un document vital de la repressiò als seus 
avantpassats recents.

Atracadors morts:

64 +enllaços i encubridors 201= 265 morts

Detinguts 238

Enllaços i encubridors detinguts= 1461

Cómplices detinguts= 19

Familiars bandolers detinguts= 105

Membres del Partit Comunista= 54

                                                         ----------------------

Totals Detinguts 1877

Dades 1940-1952-Coronel Jefe de la Guardia Civil de Granada-27 novembre 1953

Article Ramon Puig Porcar
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Bandolers

Benvolguts vilatanes i vilatans,

D es del 2018 que som una entitat més de Castellterçol, amb moltes ga-
nes de passar-ho bé fent poble a partir del so dels trabucs i el ritme dels 
timbals, una activitat cultural i festiva molt arrelada a la nostra terra.

Ja són unes quantes sortides les que hem fet tota la colla, Trobades Nacio-
nals (Jonquera), Trobada de la Dona Trabucaire (Prat), galejada inaugural de 
l´estrella de la Sagrada Família (Barcelona), convidades amb altres colles de 
tot Catalunya, i un llarg etcètera.

L´objectiu que tenim és que la colla vagi creixent. Com més serem, millor ens 
ho passarem!

Dissabte, a partir de les 10.30 h, ens veureu i sentireu pel centre del poble 
celebrant la Festa Major amb d´altres colles convidades.

Us esperem allà!

Som com som, som trabucaires!

Els Bandolers de Castellterçol us desitgem una BONA FESTA MAJOR. Hola 
a tothom!
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LUDDIS RURALIS 

Som a  la  Ga làx ia  de ls  Tres  So ls ,  a l  p laneta  de ls  so lencs  on
l ’any  passat  vam des l l iu ra r  e l  Vo l t i  T ronat  de  les  mans  de ls

so lencs… però  no  sabreu  qu ina  una  l ’h i  ha  passat  aquest  any ,
el  Vo l t i  ha  perdut  la  memòr ia  i  no  sap  com tornar  a

Caste l l te rço l !  
 

L ’Aresta  Ponderada ,  la  seva  robot  inseparab le  ens  ha  fe t
ar r ibar  un  missatge  mol t  important  per  to tes  les  nenes  i  nens

de  Caste l l te rço l  per  a judar  a  recuperar  la  seva  memòr ia :
 

Apreciats gh4%2 nenes i nens &TF” de

M*o^Castellterçol, els Solenc$·# han hackejat

el&¬~meu sistem@, i potseªr veureu algunes

interferències @l text qu*^` us vull enviar, el

(\/)olti tronat ta/\/\bé li han fet pêêêrdre la

memòria i per aquest466?a raó que €$ super

important que intenteu+’?= entendre-ho totl6’´

 

Els Solencsª@ en veure la gr/ª/n capacitat

intel·lectual del meu Lº\e estimat Volti i el

=^` genial ¨6tema operªtiu =5!que tinc jo ^=ns

han robat la memòria %4ei no podem torn/\r a

Castell3çol, és per aquesta &8h raó que us ´i6

enviem aquest /\/\issatge  perquè ens =wº

ajudeu a recuperar )7` la memòria tant del

Volti K$ com la meva XimPuM!

EL RETORN A CASTELLTERÇOL
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VOLEM AGRAIR A L'ARNAU CRIVILLERS PEL DIBUIX QUE ENS HA
FET ON ES REPRESENTEN PARES I FILLS JUGANT PLEGATS AL
LUDISS RURALIS AL BOSQUET DE CAN SEDÓ

Ja ho  heu  l leg i t ,  es tà  a  les
vost res  mans  que  e l  Vo l t i  T ronat  i
l ’A resta  Ponderada  pugu in  to rnar
a  Caste l l te rço l ,  ten im una  miss ió !

Di l luns 29 d'agost de 2022

A les 10h del  matí

Al  bosquet de Can Sedó
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comissió de festa major

L a Festa Major és sinònim de moltes emocions; de retrobaments especi-
als, d'alegria i disbauxa que marca el final de l’estiu.

Es una data assenyalada per tots nosaltres. Des de la tradició fins a la 
cultura, deixant un lloc per a les noves generacions, els nouvinguts i els pio-
ners del poble.

Des de la comissió volem oferir una programació oberta a tothom i fer-la nos-
tre agrupant sentiment i poble.

Per alguns serà sinònim de dansa, per altres són les nits a la carpa amb la música.

Agafant el caliu esportiu, familiar i social, volem aconseguir que sigui inoblidable.

La comissió, juntament amb les entitats del poble i col·laboradors, hem acon-
seguit una festa de 5 dies i més d'una quarentena d'actes que ompliran els 
carrers de Castellterçol.

Entre tots hem teixit una Festa Major que ho aplega tot!

Bona Festa Major a tothom!

Comissió de la Festa Major de Castellterçol
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U n any més, tornem a estar aquí entre vosaltres per agrair-vos el vostre 
suport i la vostra col·laboració en totes les activitats que portem a ter-
me per tal que la nostra entitat continuï endavant. 

La vostra força ens fa grans, així que gràcies a tots! 

Aquest any, complicat d'inici després de dos anys de parada, estem contents 
de poder fer de nou el correfoc de Festa Major! 

Fa dos anys que estem imaginant, creant i inventant fórmules perquè, tot i les 
restriccions, pugueu gaudir dels correfocs.

Un any castell de focs, l'any passat l'espectacle estàtic, tota una experiència 
per a nosaltres també. 

Però hem tornat i tenim moltes ganes de compartir de nou amb vosaltres 
el correfoc! 

Esperem que gaudiu al màxim dels correfocs de Castellterçol d'enguany 
(grans i petits). Nosaltres els hem preparat amb la il·lusió de cada any, sempre 
pensant en innovar, millorar i construir coses noves per tots vosaltres. 

Molt bona Festa Major a tothom! 

Salut, foc i ritme! 

Grup de Diables de Castellterçol

Diables de Castellterçol
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Les notes de la festa

T ornem a trobar-nos a les portes d’una nova Festa Major. Els gegants 
i nans tornaran a dansar, els diables i el muÇol tornaran a cremar, les 
campanes i els trabucs ressonaran per tots els carrers... i les notes de la 

Dansa i el Ball del Ciri tornaran a sonar a plaça. Sense cap dubte, escoltar de 
nou la cobla en directe, com entona les primeres notes, és una sensació única.  

En aquell moment, em passen per la ment molts records i pensaments. Un d’ells 
és el fet d’estar vivint un moment únic, irrepetible... És un moment on et sents 
connectat amb la gent del poble  i la seva tradició, ja que aquestes notes les 
han sentit generacions i generacions de castellterçolencs i castellterçolenques.  

Però no ha estat sempre així, ja que no sempre era una cobla qui interpreta-
va les diferents músiques. Fa uns anys, en obtenir un exemplar del llibre “La 
Dansa i el Ball del Ciri de Castellterçol” de la col·lecció “Calaix de solfa”, vaig 
descobrir un extens repertori de partitures. Així doncs, m’agradaria parlar-vos 
d’aquest patrimoni. “L’interès per part dels compositors i compositores vers 
aquestes danses (més especialment per la Dansa que per al Ball del Ciri) és  
un reflex de la seva vitalitat i de l’entusiasme de tot un poble que les ha man-
tingut vives” (Consell de la Dansa i el Ball del Ciri de Castellterçol, 2022). 

Agnès Armengol va ser una autora que va reformar la festa. Les seves parti-
tures recullen les melodies que es transmetien de forma oral. A més, destaca 
el fet que hi va afegir una lletra per cantar-la. De fet, no es descarta que algun 
any es dansés a plaça amb l’acompanyament musical d’un cor.  

Es creu que s’havia ballat amb la cobla de tres quartans (cornamusa, xeremia, 
flabiol i tamborí), i, posteriorment, amb flabiols i violins. Molts recorden encara 
les festes que s’havia ballat amb orquestra o banda de música. En aquestes 
últimes, gràcies a la partitura, he pogut constatar una de les anècdotes que 
havia sentit dir. La melodia de les pavanes era interpretada per instruments 
amb un so més estrident (cornetí, trompetes, flautí, clarinet i violí), molt lluny 
de com estem acostumats a sentir-la interpretada per cobla (només toca el 
flabiol). Una altra de les diferències la trobem a la tercera pavana (o també 
anomenada espolsadeta) on passa totalment el contrari del que he comentat 
abans. La primera frase era interpretada pel clarinet, el flautí i el violí, adquirint 
un so més lleuger, per després encarar la segona frase, on toquen tots els  
instruments, dotant la melodia d’un so apoteòsic. A la versió de cobla, des 
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d’un inici, interpreten les espolsadetes tots els instruments alhora i, per tant, 
adquirint un so més fort i estrident. 

Quan parlem de la versió actual interpretada per cobla ens referim a l’arran-
jament que en va fer l’any 1954 el compositor Joaquim Serra, i que és la que 
des de l’any 1981 s’utilitza durant la ballada per la Festa Major. 

Més enllà dels arranjaments i composicions al voltant de la melodia de la Dan-
sa de Castellterçol, trobem artistes actuals que han volgut incloure aquesta 
música al seu repertori, donant-li un aire més modern. Parlo, per exemple, de 
la Companyia Elèctrica Dharma, en Josep Maria Ribelles i en Kepa Junkera o 
en Pascal Comelade, entre molts d’altres. 

Per tant, podem concloure que les melodies de la Dansa i el Ball del Ciri con-
tinuen més vives que mai, ja que diferents artistes opten per interpretar-les 
i modernitzar-les. No seria estrany que d’aquí poc poguéssim escoltar-les 
mesclades amb sons electrònics. És més, animo als joves artistes a jugar amb 
aquestes melodies, engrandint el patrimoni artístic castellterçolenc. 

Referències 

Consell de la Dansa i el Ball del Ciri de Castellterçol. (2022). Dansa de Castellter-
çol. Recollit de  https://www.dansadecastelltercol.cat/

Guim Alberch i Calm
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ACTIVA 

A ctivaterçol, una entitat compromesa amb el poble i amb la seva gent, 
us desitja una molt bona FESTA MAJOR!

Servei de  
Punt Lila
Dilluns 29 d'agost
De 22 a 2 h 
Els punts liles estan destinats 
a informar, sensibilitzar, 
prevenir i atendre les actituds 
i/o agressions masclistes 
i lgtbifòbiques que es 
produeixin en espais públics.
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27 i 28 d'agost

24
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PER ALS PARTICIPANTS: 

‐Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i pan-
talons llargs. 

‐Portar un barret amb ales que cobreixi tot el cap i tapar‐se el 
clatell amb un mocador de cotó. 

Protegir els ulls. 

Portar calçat adequat (esportiu, de muntanya, etc.). 

Tenir cura de tapar‐se les orelles per reduir els sorolls de les 
explosions pirotècniques. 

‐No demanar aigua als veïns. 

Obeir les indicacions dels serveis de l’ordre públic i de sanitat. 

Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars, s'han 
d'utilitzar únicament els preparats pels organitzadors. 

Respectar les figures de foc, els seus portadors i els músics. 

Adoptar una actitud correcte amb els diables i no obstaculit-
zar el pas ni fer-los caure. 

Seguir en tot moment les indicacions dels diables. 

Assabentar‐-se abans de l’inici del recorregut del correfoc i 
dels punts d’assistència sanitària. 

En cas de patir cremades, dirigir-se immediatament als punts 
d’assistència sanitària. 

En cas de perill, seguir les instruccions dels diables. 

NORMES PER UN CORREFOC SEGUR 
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PER ALS VEÏNS I COMERCIANTS: 

Retirar tots els vehicles dels carrers de l’itinerari. 

Baixar els portals metàl∙lics o persianes en els edificis que 
en disposin. 

Protegir els vidres de les finestres, portes i aparadors amb 
cartrons gruixuts. 

Enrotllar tots els tendals exteriors dels habitatges i locals. 

No tirar aigua als participants ni als espectadors del correfoc 
per la perillositat que representa. 

Desconnectar tota mena d’alarmes. 

Retirar de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar 
el pas dels actors, organitzadors i participants al correfoc.

SI SENTS QUE ET TROBES EN
UNA SITUACIÓ D’ASSETJAMENT...

Si necessites rebre acompanyament psicològic o assessorament jurídic, 
truca al 93 820 80 00  i demana hora al SIAD  o al SAI LGTBI MOIANÈS



Atenció
Segueix tota l’actualitat de les activitats a través de les xarxes, el web, les 
cartelleres i la ràdio. Emissora municipal 107.0 FM.

Tots els actes es faran en funció de les normes dictades per l’òrgan com-
petent pel control de la pandèmia de la covid-19. Informarem per xarxes de 
possibles canvis o anul·lacions al programa. 

ajuntament.castelltercol

AjCastelltersol

aj.castelltercol

www.castelltersol.cat

Organitza:

Col·labora:

FESTA MAJOR Castellterçol

comissiofmc@gmail.com

@FmCastell

@fm_castell

Xarxes de la comissió de festesXarxes de l'Ajuntament

Del 26 al 30 d’agost 2022
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