
 

 

RECEPCIÓ ENTITATS FESTA MAJOR 2015 

 

Segurament molts de vosaltres no sabeu que l’any 1995 una família de refugiats 

bosnians va viure a Castellar del Vallès, acollida pels companys d’Esquerra Republicana 

de Catalunya. 

 

Aquest 2015 celebrem els 20 anys de la fi de la Guerra dels Balcans.  

 

Una guerra que enfrontava a veïns que fins aleshores convivien pacíficament. Veïns que 

eren companys de feina, companys de carrer, companys d'alegries i penes, companys de 

vida en definitiva. 

 

Veïns que portaven els seus fills a les mateixes escoles. Veïns que compartien festes com 

les que estem a punt de començar a Castellar. I que per culpa de la guerra no ho van 

tornar a fer mai més. Tot això a dues hores escasses d'avió de Barcelona. 

 

Per a la meva generació, aquesta va ser la primera guerra de la qual n'érem plenament 

conscients. 

 

No estàvem davant de cap capítol d'un llibre d'història, ni tampoc davant de cap 

pel·lícula, ni tan sols es tractava d'una de les batalletes que explicava l'avi de tant en 

tant.  

 

Aquesta va ser la nostra primera guerra. En directe. Una guerra que vèiem cada dia als 

informatius de la televisió. Les cares de l'horror, el patiment, el dolor, la desesperació...   

 

La guerra sempre treu el pitjor de la condició humana. Explora els seus límits. Del que 

som capaços. Evidentment, per mal. Però també per bé. I això cal recordar-ho sempre. 

 

I és que en situacions extraordinàries també hi ha comportaments extraordinaris. 

Reaccions que surten de l’ànima. De generositat. De solidaritat.   

 

Que demostren que no està tot perdut. Que ens reconcilien amb el gènere humà.  

Que ens permeten mantenir l’esperança i poder tirar endavant.  

 

Castellar, com tantes altres viles i ciutats del país, va mostrar el revers de la cara 

horrible que té la guerra. 

 

El nostre poble es va abocar en campanyes de solidaritat, amb una recollida d’aliments 

que es va fer durant la Festa Major 2015 promoguda per l’entitat Castellar Solidari. I a 

més, com us he dit abans, els companys d’Esquerra Republicana de Catalunya van acollir 

una família de refugiats vinguts des de Bòsnia.  

 

Recordar aquesta família significa invocar el que som capaços de fer com a poble. 

 

Vosaltres com a representants que sou d'entitats sabeu què significa això. 

 

El vostre treball dins d'una associació no consisteix en guanyar una competició, en cantar 

sense desafinar una cançó o en executar una coreografia a la perfecció. No. Aquesta no 

és la vostra feina principal.  

 

Vosaltres, per sobre de tot, treballeu amb valors. Valors que ens formen com a persones 

i que ens defineixen com a comunitat. I per això vosaltres sou el principal instrument 

d’integració. És en el vostre si on neixen amistats, on es teixeixen nous projectes, on es 



comparteixen experiències vitals. És a través de les entitats que hom s’integra en una 

comunitat. I més encara quan t’has vist obligat a deixar enrere el teu entorn. 

 

Més enllà de les demandes que pugueu tenir, més enllà de les peticions que ens pugueu 

fer arribar, més enllà dels nous projectes que vulgueu impulsar. Ara toca. Ara ens toca.  

 

De la mateixa manera que ho veniu fent durant tots aquests anys de crisi. Malgrat les 

dificultats, les mancances, els obstacles. Sense descuidar els problemes que encara 

pateixen moltes persones avui aquí. Sense menystenir els drames de casa nostra. Sense 

deixar d'ajudar a ningú, sigui d'on sigui, vingui d'on vingui.  

 

Cal que tots posem el nostre granet de sorra. Que posem una part de nosaltres 

mateixos. No hem de deixar enrere ningú. 

 

I així aprendrem a valorar el que tenim. I, després de tot, ens podrem sentir orgullosos 

del que som. Del que som i del que fem.  

 

Com tants altres ajuntaments catalans, hem començat a treballar en l'acollida de 

refugiats. Ahir mateix hem obert un registre de voluntaris, 

al que tots us hi podeu apuntar. Us animo a fer-ho. 

  

En pocs mesos haurem de donar resposta a aquesta situació d'emergència.  Tindrem una 

nova oportunitat per demostrar la nostra fortalesa com a poble. Una nova oportunitat  

per demostrar-nos del que som capaços de fer. Per mostrar els valors  que formen part 

de la nostra identitat. Ho vam fer en el passat. I ara ho tornarem a fer. 

 

La solidaritat és la tendresa dels pobles. Demostrem-ho, doncs. Una solidaritat que es 

pot demostrar en situacions ben diferents.  En casos d'extrema necessitat humanitària  

però també en la quotidianitat del dia a dia. 

 

O en la Festa Major que demà iniciem. Fa anys que es va decidir donar un tomb a la 

Festa Major i donar el protagonisme a les associacions i entitats. A vosaltres. Unes 

entitats i associacions del poble que d'una manera o altra sempre col·laboreu en 

l’organització.  

 

Durant quatre dies, Castellar viurà immers en una Festa Major que aglutinarà l'esforç de 

vosaltres, les entitats. Una Festa Major que és el resultat d'una solidaritat profunda entre 

entitats i organitzadors, entre castellarencs i castellarenques. Persones que dediqueu 

hores i esforços a preparar actes de tot tipus perquè els vostres convilatans puguin 

gaudir-ne. Per divulgar, per entretenir, per deixar-se anar. Desinteressadament, amb 

tota la il·lusió.  

 

No se m’acut una millor definició de civisme, de veïnatge. De ciutadania. Més del 80% 

dels actes són organitzats per vosaltres. Això diu molt de com som. Hem de reivindicar el 

caràcter col·lectiu de la Festa Major de Castellar.  

 

Un caràcter col·lectiu que rau en la participació i organització dels actes programats. I és 

que la Festa Major no és res més que la festa gran del poble. Una festa que és sinònim 

de diversió, de cultura, de ciutadania i de convivència. Entre tots fem-ho possible.  

 

Totes les persones que participen en alguna iniciativa al programa de festes mereixeu el 

nostre agraïment per l'esforç que han fet. També el mereixeu els integrants de la 

Comissió de Festes.  

 



 

 

I tots els treballadors municipals mobilitzats per aquests dies. A tots vosaltres, moltes 

gràcies per l'esforç fet, per les hores dedicades, per la passió avocada, pel compromís i 

implicació.  

 

En altres paraules, moltes gràcies per ser qui sou.  

Moltes gràcies per ser-hi.  

Moltes gràcies per la tasca que feu i fareu. 

 

Bona festa major! 

 

Ignasi Giménez Renom 

Alcalde de Castellar del Vallès 

 

Castellar del Vallès, 10 de setembre de 2015 


