NOTA DE PREMSA
Acord de col·laboració
entre el Gremi de Fabricants de Sabadell i els Castellers de Sabadell
Sabadell, 13 d’octubre de 2016.- Dues de les entitats que més bé representen la història i
els valors de la nostra ciutat han signat un acord de col·laboració que té com a objectiu
difondre la cultura i iniciar una sèrie d’activitats en benefici del conjunt de la ciutat.
El Gremi de Fabricants és, de llarg, l’entitat més antiga de la ciutat i una de les més
significades del país, amb un pes evident en la conformació de la ciutat i en el seu
creixement i representa el caràcter emprenedor de la empresa sabadellenca i catalana, per
la seva banda els Castellers de Sabadell, amb 22 anys d’història, s’han guanyat un paper
protagonista en la difusió de la cultura popular catalana, especialment del fet casteller.
Els castells representen, ètica i estèticament, el millor de la societat catalana, el treball en
equip, la integració, la diversitat, l’esforç, el sacrifici, i des del 2010 són Patrimoni Cultural
Immaterial de la Humanitat, fet de gran rellevància arreu i que ha portat el fet casteller a un
nivell molt alt de reconeixement i de participació de milers i milers de persones arreu del
país.
La ciutat de Sabadell té un llarg recorregut cultural i industrial i la col·laboració de les dues
entitats vol posar de relleu el pes d’aquesta realitat i oferir al conjunt de la ciutadania
activitats que permetin avançar en el coneixement de la nostra història però també en el
valor afegit que dóna el conèixer i promoure la nostra cultura.
Amb aquest acord totes dues entitats posen de manifest la voluntat d’impulsar noves
activitats castelleres, com ara la recuperació dels pilar caminant al centre de la ciutat amb
motiu de la diada castellera de la colla a l’octubre, o impulsar la Diada del Tèxtil amb la
presència de colles de ciutats significades en aquest àmbit econòmic i acompanyar aquestes
actuacions amb altres activitats de caràcter cultural (exposicions, conferències, ...) així
mateix la voluntat és explorar la possibilitat d’implicar a empreses locals en el disseny, o
producció de productes castellers, o aplicar la metodologia dels assajos i funcionament de
les pinyes dintre de l’empresa com a dinàmica de grups (coaching casteller).
Aquesta tindrà plena vigència a partir de la propera temporada tot i que enguany, el
dissabte 15 d’octubre, a les 5:30 de la tarda, vigílies de la Diada de la colla dels Castellers de
Sabadell, recuperarem el pilar caminant des de l’Església de Sant Fèlix fins la seu del Gremi
al carrer Sant Quirze.

