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CALAIX

La Flama del Canigó
arriba a Granollers
custodiada per
atletes
Granollers

RAMON FERRÀNDIS

La Flama del Canigó va arribar aquest diumenge a la
comarca de la mà de diverses
entitats, per encendre les
fogueres de Sant Joan. El foc
va arribar a Granollers procedent de les Franqueses, des
d’on un grup d’atletes la van
custodiar a peu amb torxes
fins al centre de Granollers.
Una cinquantena de persones, encapçalades per
l’alcalde franquesí, Francesc
Colomé, i amb la presència
dels membres del grup de
Diables els Encendraires, van
assistir a la sortida de la Flama, que va ser transportada
en el seu trajecte dins d’un
fanalet. Un cop a Granollers,
es va llegir el manifest a la
Porxada. La Flama del Canigó va encendre les fogueres
de tretze poblacions de la
comarca.

Badia va commemorar l’efemèride amb un dinar amb tots els treballadors
Els Geganters de Sant Celoni, en plena ascensió amb la geganta

Assegurances Badia, de
Granollers, fa 90 anys
L’empresa va organitzar un dinar per celebrar l’aniversari
Granollers
EL 9 NOU

L’empresa Badia Corredoria
d’Assegurances, de la plaça
de la Corona de Granollers,
ha complert 90 anys al servei dels seus clients. Per
aquest motiu, fa uns dies,
Badia va organitzat un dinar
d’empresa per celebrar i
agrair als seus treballadors
l’esforç i la dedicació que
fan possible que Badia
continuï donant les millors
prestacions i el millor ser-

vei als seus clients.
Aquesta empresa familiar
va néixer l’any 1923, quan
Lluís Olivé va començar a
treballar amb la companyia
francesa l’Abeille i, des de
les primeres assegurances
relacionades amb el camp
(carros, tallers, tartanes, etc.)
l’empresa s’ha anat convertint en referent assegurador
per l’empresa local. Actualment ja hi està treballant la
quarta generació, formada
per Manel i Anna Badia, fills
de Josep Lluís Badia, que

es va retirar fa poc. Durant
aquests quasi cent anys de
trajectòria hi ha hagut molts
canvis, tant socials com
polítics o econòmics, i Badia
Corredoria d’Assegurances
sempre s’ha mantingut fidel
als seus principis. La corredoria, en la qual actualment
treballen nou persones, s’ha
modernitzat amb el pas dels
anys i ha anat aplicant les
noves tecnologies a la gestió
de les assegurances, cosa
que permet oferir un servei
molt més eficaç als clients.
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Els Geganters de
Sant Celoni pugen la
geganta al Pedraforca
Sant Celoni
EL 9 NOU

Els Geganters de Sant Celoni
van aconseguir, aquest dissabte, pujar al cim del Pedraforca (el Berguedà, amb
una cota màxima de 2.506
metres) carregant la geganta
de la ciutat, Maria del Puig.
L’ascensió es va fer pel Coll
del Verdet i la baixada, per
una de les tarteres. Aquest
no era el primer cim que feia
la geganta de Sant Celoni:
anteriorment ja havia pujat

al Puigmal, el Montseny i
el Canigó, a banda d’altres
fites com el Camí de Sant
Jaume, a Galícia, la Marató
de Barcelona o la cursa d’El
Corte Inglés.
L’ascensió a l’emblemàtic
cim va durar unes quatre
hores i, un cop a dalt de tot,
els Geganters van fer ballar
la Maria del Puig al so de les
gralles. La geganta de Sant
Celoni pesa 45 quilos i va
fer tota l’ascensió carregada
a l’esquena dels Geganters,
com una motxilla.

