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Martí Sunyol dirigint-se als assistents a la trobada a la Biblioteca de Cardedeu

Cardedeu

Norma levrero

Cardedeu va acollir dissabte 
la trobada anual del Club 
Palindròmic Internacional, 
que va reunir una quinzena 
d’aficionats –vinguts d’arreu 
de Catalunya, el País Basc, 
Múrcia, Madrid i Xile– a 
aquests jocs de llengua. En 
el primer acte oficial que 
va acollir la nova biblioteca 
ampliada després de la seva 
inauguració, el Club Palin-
dròmic Internacional va fer 
un recital de palíndroms jun-
tament amb una audició de 
partitures palindròmiques, 
és a dir, que es poden tocar 
indistintament des del prin-
cipi i des del final.

 A la segona part del recital 

es van estrenar sis peces de 
microteatre palindròmic del 
cardedeuenc Martí Sunyol 
interpretades per l’actor de 
Cardedeu Oriol Genís. Un 
dels aspectes que van treba-
llar els participants a la tro-
bada van ser composicions 
relacionades amb Cardedeu. 

Dues de les mostres 
escrites expressament per a 
l’ocasió van ser les següents: 
“Tot evaluar àpat, recital 
a Cardedeu. Quedeu, que-
deu! que de drac alat i certa 
paraula ve tot”, de Xavi Tor-
res, i “Sam, Cardedeu que 
dé dracmas”, d’Alberto Abia.  
La propera trobada del Club 
Palindròmic Internacional 
serà la primavera de l’any 
que ve a la població d’Ermua 
(País Basc).

Uns 250 participants 
fan la 28a Excursió 
Popular de Granollers

Granollers

La 28a edició de l’Excursió 
Popular de Granollers va 
reunir diumenge passat al 
matí uns 250 participants 
de totes les edats. La majo-
ria van completar el recor-
regut, de 14 quilòmetres, 
en dues hores i mitja. Van 
passar per municipis de la 
vall del Tenes com Lliçà 
d’Amunt i Lliçà de Vall, i per 
altres llocs del voltant de 
Granollers per la seva part 
oest. La sortida i l’arribada 
es trobaven a la plaça de la 
Porxada. L’excursió va ser 
organitzada per l’Agrupació 
Excursionista de Granollers i 
l’Editorial Alpina.

La Colla de Diables 
de Sant Celoni 
celebra la II Trobada 
de Bestiari Festiu
Sant Celoni

Dins la celebració del seu 
vintè aniversari, la Colla 
de Diables de Sant Celoni 
ha organitzat per a aquest 
dissabte la II Trobada de Bes-
tiari Festiu i Popular Vallès-
Maresme, amb la participació 
d’una quinzena de colles con-
vidades, a més del Drac de 
Vilardell, de Sant Celoni. La 
Jornada començarà a les 5 de 
la tarda amb la concentració 
i plantada de totes les bèsties 
a la plaça del Bestiar. A partir 
de 2/4 de 8 del vespre, les 
més de 15 colles començaran 
una petita cercavila pels car-
rers Santa Fe i Anselm Clavé 
fins a arribar a la plaça de la 
Vila. Allà començarà el Ball 
de Bestiari amb l’espectacle 
de foc El mar de foc de Bes-
tiari. Al final hi haurà una 
remullada i un sopar per a 
totes les colles convidades.

Sant Pere celebra 
l’aplec de Sant Elies
Sant Pere de Vilamajor

Diumenge, Sant Pere cele-
brarà l’aplec de Sant Elies 
amb diversos actes que es 
faran a l’ermita. Els més 
agosarats es trobaran a 2/4 
de 8 del matí per anar a peu 
fins a l’ermita. Els gegants 
faran a peu tot el recorregut 
acompanyats de tothom que 
ho vulgui. El ritme de pujada 
dels gegants és molt similar 
al de qualsevol persona que 
pugi a peu. Qui vulgui podrà 
carregar els gegants. A les 12 
es farà la missa a l’ermita i es 
beneiran els panets. Abans 
de dinar, una paella, es pre-
sentarà el disseny guanyador 
del concurs del cartell de la 
festa major. J.B.M.

Les botigues de Sant Celoni surten al 
carrer

Sant Celoni

Sant Celoni va celebrar dissabte una altra 
edició de la Fira de Botigues al Carrer. El bon 
temps va acompanyar la cinquantena de boti-

gues que finalment van participar en l’edició 
d’aquest any al costat de quatre entitats con-
vidades. L’oferta era molt variada i anava des 
d’articles de moda de roba fins a cotxes, pas-
sant per articles de decoració de la llar o ser-
veis de neteja. Sant Celoni Comerç ja prepara 
la Fira de Rebaixes al Carrer, el 10 de juliol.
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La Marxa 
Canovelles-
Montserrat arriba 
a la setzena edició
Canovelles

La Comissió Sant Antoni 
Abat de Canovelles cele-
bra aquest divendres la 
setzena edició de la Marxa 
Canovelles-Montserrat. La 
travessa, que es perllonga 
durant unes 15 hores, passa 
per Santa Eulàlia, Caldes, 
Castellar i els parcs de Sant 
Llorenç i la serra de l’Obac, 
Vacarisses i Monistrol fins 
a arribar a la Basílica de 
Montserrat al voltant de les 
11 del matí. Hi participaran 
un centenar de marxadors 
i una vintena de persones 
de suport. Un ciri acompa-
nyarà tots els marxadors i 
es dipositarà a Montserrat a 
l’arribada. L’hora de trobada 
a l’església de Sant Fèlix de 
Canovelles serà a 2/4 de 7 de 
la tarda.

Cardedeu reuneix 
aficionats als palíndroms


