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El parc de l’Església va acollir dissabte diversos espectacles de circ i animació

Sant Esteve de Palautordera ha celebrat la festa major de tardor tot el cap de setmana

Ambient medieval a Sant Esteve
Sant Esteve de P.

laia Framis

Sant Esteve de Palautordera 
va viure dissabte un autèn-
tic retorn a l’Edat Mitjana. 
Els voltants de l’església 
respiraven des de primera 
hora del matí l’ambient de 

la Vallflorida medieval, i 
un passeig sobre camins de 
palla pel mercat de produc-
tes artesanals transportava 
els visitants a segles remots 
de comtes i senyors feudals. 
L’associació juvenil Treu 
Banya, organitzadora de la 
festa major de tardor, havia 

situat els vestigis medie-
vals del municipi com a eix 
conductor de la festa, i per 
aquest motiu, música, dansa, 
teatre i batalles van posar so 
i color al centre de la vila al 
llarg de tota la jornada. 

Els actes més concorreguts 
del dia van ser el dinar ambi-

entat al parc de l’Església, 
que va aplegar una vuitante-
na de persones, i el posterior 
concert de música balcànica 
de Dimitrov. 

Ja a les 5 de la tarda, la 
tensió va augmentar quan 
moros i cristians abillats 
amb bosses de plàstic plenes 

de bombardes es van decla-
rar la guerra al pàrquing de 
davant del pavelló. Sota el 
toc de gralles, el bàndol cris-
tià, i sota el so dels tambors 
i una gaita, l’equip moro, el 
camp de batalla i tots els que 
hi competien van quedar 
ben enfarinats amb tan sols 
un quart d’hora. 

Un dels actes més 
concorreguts 
va ser el dinar 
ambientat al parc 
de l’Església

El tret de sortida a la festa, 
però, l’havien posat ja  diven-
dres la música de Cesk Frei-
xas, Skafam i Strombers, que 
van omplir la plaça Major de 
jovent amb ganes de desafiar 
ballant el fred. També va 
tenir molt d’èxit divendres 
la inauguració de l’espai La 
Quadra,  la imitació de l’hu-
morista Eugenio que va fer 
el palauenc Pau Ventura, i la 
presentació de la cançó de la 
festa major d’enguany, que 
s’ha batejat com l’Himne de 
la Vallflorida. 

Ja diumenge, l’atenció 
la va captar la cercavila de 
gegants i l’estirada de corda 
al davant de l’església, ja 
que la tradicional cursa de 
llits, que altres anys havia 
aplegat fins a 15 carrosses, 
aquest any es va haver de 
suspendre per manca de 
participants. Un campionat 
de pòquer al Casal de la 
Gent Gran i l’obra de teatre 
Línia Roja, interpretada pels 
alumnes del taller de teatre 
de l’IES Reguissol i el SES 
Can Record, van posar punt i 
final a la festa. 

La Marxa pel Montseny reuneix 
prop de 1.300 persones

Sant Celoni

La tradicional Marxa pel Montseny, 
en la 32a edició, va reunir diumenge 
uns 1.300 participants. La majoria va 
optar per fer el recorregut més curt, 
La Marxeta, que cobreix una distància 

de 14 quilòmetres. La marxa més llar-
ga, amb 22 quilòmetres, no va ser tan 
concorreguda. La caminada, que passa 
per diferents punts de Sant Celoni, 
Campins i Gualba, és organitzada pel 
Som i el Centre Excursionista Sant 
Celoni (CESC). Els organitzadors van 
destacar que hi ha hagut molts marxa-
dors de fora del municipi. Y.D.
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Tornen els formatges a la 
plaça Folch i Torres

Granollers

La Fira del Formatge a Granollers, 
organitzada per l’Ajuntament i l’es-
tabliment El Rebost d’en Portet, va 
celebrar dissabte la seva desena edi-
ció, amb diferent afluència de públic 

segons el moment del dia. La plaça 
Folch i Torres, com en les anteriors 
edicions, es va omplir amb les para-
des que van muntar formatgeries 
com Can Corder de Santa Eulàlia de 
Ronçana o Ca n’Orjusa de Caldes. 
Enguany, la formatgeria convidada 
va ser Veciana, de la comarca de 
l’Anoia.
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