
Divendres, 12 de març de 2010

50 NOU9 Calaix El

Lali Rodríguez i Fèlix Patrón són campions d’Europa en la categoria de 30 a 50 anys

Una parella de Llinars guanya set 
premis al Campionat d’Europa de Ball

Lali Rodríguez i Fèlix Patrón fa 10 anys que es dediquen al ball

llinars del Vallès

El 9 NOU

La parella formada per Lali 
Rodríguez i Fèlix Patrón,  
resident a Llinars del Vallès, 
ha aconseguit set primers 
premis al XXI Campionat 
d’Europa de Ball, celebrat a 
Torremolinos. En aquesta 
edició competien per prime-
ra vegada en la categoria de 
30 a 50 anys.

Els premis aconseguits van 
ser l’individual de tango, 
l’individual de pasdoble, 
l’individual de vals, salsa, 
txa-txa-txa, campions d’Es-
panya en la categoria combi-
nada de tango-pasdoble-vals 
(30 a 50 anys) i campions 
d’Europa en la categoria 
combinada de tango-pasdo-
ble-vals (30 a 50 anys). Tant 
Lali Rodríguez (31 anys) 
com Fèlix Patrón (41) es 
mostren molt satisfets amb 
els guardons aconseguits, 
sobretot perquè han estat 
tots en una mateixa compe-
tició. “És molt gratificant, 
perquè al darrere hi ha molt 
esforç. No és fàcil aconse-
guir-ho, són moltes hores 
de feina i molts sacrificis”, 
comentava aquesta setma-
na Rodríguez a EL 9 NOU. 
Quan  no hi ha competició, 
la parella acostuma a assajar 
unes tres hores setmanals, 
però si n’hi ha, les darreres 
setmanes poden arribar a 
assajar unes dues hores al 
dia.

La parella va començar a 
ballar fa uns 10 anys de for-
ma ininterrompuda, i dedica 
moltes hores a formar altres 
persones. Fins ara, donaven 
classes a Llinars, però actual-
ment ho fan al Centre Espor-
tiu Dinàmic de la Torreta i 
també al Prat de Llobregat. 
Les classes, les combinen 
amb els seus entrenaments 
per competició.

Al llarg de la seva tra-
jectòria, Lali Rodríguez i 
Fèlix Patrón han aconse-
guit diversos premis. La 
primera competició en la 
qual van participar va ser 
el IV Campionat Autonò-
mic de Catalunya de Ball, 
celebrat l’octubre de 2002 
al Palau de la Música de 
Barcelona, en el qual van 
aconseguir el primer premi. 

El 2003 es van proclamar 
campions al XIV Campio-
nat d’Europa de Ball Retro, 
a Torremolinos, i el 2005 
van aconseguir el primer 
lloc al Campionat d’Europa 
de Rock’n’Roll, també a 
Torremolinos. També han 
obtingut primers premis 
a tornejos internacionals 
a Olesa de Montserrat o a 
Cáceres.

La Garriga 
celebra la Festa 
de l’Arbre

la Garriga

La Garriga celebra aquest 
dissabte la Festa de l’Arbre, 
consistent en una plantada 
de freixes en un punt concret 
del municipi. Aquest any, 
els nous arbres es plantaran 
al costat del pont de Can 
Jacob, situat al final del Camí 
Ral, al costat del parc dels 
Pinetons. L’activitat, que 
començarà a les 11 del matí, 
és oberta a tothom i és orga-
nitzada per l’Àrea de Medi 
Ambient amb la col·laboració 
del Centre Excursionista 
Garriguenc (CEG). 

Sant Celoni convoca 
una reunió per 
preparar la festa major

Sant Celoni

L’Ajuntament de Sant Celoni 
ha convocat una reunió per a 
aquest dilluns a 2/4 de 9 del 
vespre, a la Rectoria Vella, 
per parlar de la festa major 
d’aquest any. En la reunió 
es parlarà de la proposta de 
programa, les proves del cor-
remonts, els grups musicals 
de l’espai de les barraques o 
dels concerts que es faran.

Les botigues de 
Parets sortiran 
al carrer

Parets del Vallès

Aquest dissabte es farà una 
nova edició de la Botiga al 
Carrer, una activitat orga-
nitzada per l’Associació de 
Comerciants de l’Eixample 
de Parets (ACEP) per pro-
moure el comerç tradicional 
d’arrel local. Aquest any està 
previst que hi participin una 
trentena d’establiments, que 
posaran els seus productes 
a preus més assequibles. 
La botiga al carrer ocupa-
rà un tram de l’avinguda 
Catalunya, entre els carrers 
Monistrol i Compte Monte-
molín, de les 10 del matí a les 
8 del vespre.

Sant Celoni inaugura 
la mostra “Processons i 
benediccions d’abans”

Sant Celoni

La Rectoria Vella de Sant 
Celoni inaugura aquest dis-
sabte l’exposició “Processons 
i benediccions d’abans”. La 
mostra es basa en fotografi-
es de Josep M. Cortina, que 
va morir el 29 de setembre 
passat. La mostra s’ha fet 
amb el suport de la seva 
esposa, Antònia Coll, molt 
interessada a continuar fent 
mostres temàtiques de l’im-
portant fons del seu espòs. 
La inauguració serà a les 7 de 
la tarda.

Alumnes de l’IES Celestí Bellera, a 
Suïssa i Itàlia

Granollers

Un total de 25 alumnes de primer i segon 
curs de Batxillerat tecnològic, científic i 
social de l’IES Celestí Bellera de Granollers 
van fer un viatge a finals de febrer a Suïssa 
i Itàlia. El grup va poder visitar el CERN 

(accelerador de partícules), el Museu-taller 
del rellotge Patek Philippe i la seu de les 
Nacions Unides, a Ginebra. En un població 
propera també van observar el procés d’ela-
boració de la xocolata suïssa i, a Gruyère, 
una indústria formatgera. A Torí van visitar 
el Museu Egipci i la fàbrica d’automòbils 
Fiat. El viatge ha servit per complementar la 
formació dels alumnes.

Vilanova projecta 
un documental 
sobre el regne 
oblidat del Nil
Vilanova del Vallès

Dins la programació del 
Centre Cultural de Vilanova, 
aquest divendres a 2/4 de 9 
del vespre es projectarà el 
documental Reines negres, 
el regne oblidat del Nil. El 
treball fa referència al mític 
regne de Núbia, que es va 
crear a l’ombra de l’Egipte 
faraònic i que va ser gover-
nat per dones valeroses que 
exercien el seu poder en una 
societat matriarcal i dirigien 
els seus propis exèrcits. En 
l’actualitat, els arqueòlegs 
treballen per desenterrar 
els secrets d’una cultura que 
va florir durant set segles a 
la vora del Nil Mig. D’altra 
banda, al mateix Centre 
Cultural, dissabte a les 6 de 
la tarda es projectarà la pel-
lícula Spiderman.


