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El camp de futbol municipal canviarà de nom.

La Comissió d’Honors i Distincions proposa que el camp de futbol
prengui el nom de Joan Cortiella – Can Serrador

Dimecres 20 de juny de 2018

La Comissió d’Honors i Distincions, formada per un representant de tots els grups
municipals, ha acordat que se sotmeti a l’aprovació del Ple municipal del mes de
juliol que el camp de futbol municipal Nou Pepín Valls canviï de nom i prengui el
de Joan Cortiella – Can Serrador.

Tal com s’explica a l’informe tècnic presentat per la Comissió, l’acord s’ha pres
després que es valorés favorablement la petició de la junta de la Unió Esportiva
Castellar, que va sol·licitar a l’Ajuntament aquest canvi “degut al traspàs de Joan
Cortiella Gasulla, pels molts mèrits que ha fet al llarg de més de 70 anys de
compromís i serveis realitzats a l’entitat”.

Joan Cortiella (Castellar del Vallès, 1928-2018), conegut popularment com a Curti,
va ser un porter de futbol i entrenador del Castellar Club de Futbol, la UE Castellar i
el CD Tolrà. Va iniciar la seva trajectòria en el món del futbol català just després de
la Guerra Civil espanyola, a l’equip infantil de l’Acció Catòlica del Castellar CF.
Dos anys més tard va passar al juvenil i, un cop realitzat el servei militar, va debutar
al primer equip. Com molts castellarencs, Cortiella va desenvolupar la seva vida
laboral a la fàbrica Tolrà, fet que el va portar a fitxar pel CD Tolrà, l’equip de futbol
creat per l’empresa.

L’any 1953, el CD Tolrà i el Castellar CF es van fusionar, i va néixer la Unió
Esportiva Castellar. Cortiella hi va jugar fins al 1964 i, un cop retirat, va començar
la seva tasca com a entrenador de l’equip infantil. Després, va crear i entrenar
l’equip aleví, i va combinar aquesta tasca amb la participació a l’equip de veterans
de la UE Castellar i la seva feina a la Junta Directiva.

La Federació Catalana de Futbol el va distingir l’any 2000 amb la medalla d’argent
al mèrit esportiu, i va ser soci d’honor de la UE Castellar. Anualment se celebra un
torneig de futbol base amb el seu nom a Castellar, del qual ja s’han dut a terme 21
edicions.
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