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La maqueta del mercat de Sant Celoni estarà exposada fins a finals de gener

Una maqueta recrea les parades del mercat municipal de Sant Martí, a Sant Celoni

Mercat en miniatura

Sant Celoni

laia Coll

La celebració del Nadal ja ha 
començat al Mercat Muni-
cipal de Sant Martí de Sant 
Celoni. Divendres es va fer 
la presentació d’una maque-
ta, que és la recreació de 
les parades del mercat i, en 
motiu de les festes nadalen-
ques també s’hi ha afegit un 

pessebre.
La maqueta, que té unes 

mides de quatre metres de 
llargada per un d’amplada, 
ha estat construïda per Lluís 
Rica, de Sant Celoni, aficionat 
a les maquetes i venedor de 
cupons de l’ONCE al mateix 
mercat. L’elaboració de la 
maqueta, que presenta amb 
tots els detalls les botigues, la 
il·luminació i una cascada d’ai-

gua natural, té un valor afegit, 
ja que Rica pateix una amputa-
ció de mà. “Ha estat un procés 
llarg de nou mesos i de molta 
paciència. Estic satisfet de la 
feina feta i agraït de les felici-
tacions de la gent. A vegades, 
queden sorpresos de la meva 
discapacitat, però amb volun-
tat tot s’aconsegueix”, comen-
ta Rica. Per a l’elaboració ha 
utilitzat cartó ploma, pasta de 

fang, fusta, fotos impreses i 
fibra i resina per construir la 
muntanya que simbolitza el 
Montseny. La idea del projec-
te va sorgir ara fa un any quan 
es va creure que faltava algun 
element per decorar i fer més 
amena l’entrada del local. La 
maqueta estarà exposada fins 
a finals de gener, i amb la pos-
sibilitat d’ampliar-la de cara 
l’any vinent.  

La primera representació es farà aquest diumenge al turó de Can Teià

El pessebre de Sant Fost, a punt
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Una de les escenes del pessebre

Sant Fost de Campsentelles

El 9 NOU

Sant Fost de Campsentelles 
comença aquest diumen-
ge la primera de les 14 
representacions previstes 
del pessebre vivent del 
municipi, conegut com el 
pessebre vivent dels efectes 
especials i el més antic de 
Catalunya. La 44a edició de 
la representació es posarà 
en marxa aquest diumenge a 
les 6 de la tarda i acabarà el 
9 de gener amb una funció a 
2/4 de 7 de la tarda. També 
hi haurà una única funció 
a aquesta hora el dia 6 de 
gener. Els altres dies, 19, 25 
i 26 de desembre, i 1 i 2 de 
gener, hi haurà dues repre-
sentacions a les 6 i a les 7 de 
la tarda. L’escenari del pes-
sebre, com en les anteriors 
edicions, serà el turó de Can 
Teyà. El preu per als adults 
és de 6 euros, mentre que 

per als nens de 5 a 12 anys és 
de 3 euros. També es faran 

preus especials per a grups. 
Tots els participants seran 

obsequiats amb pa torrat 
amb all i oli i vi del poble.

Santa Eulàlia 
tanca dissabte 
la festa major 
d’hivern

Santa Eulàlia de Ronçana

P.N.

La festa major d’hivern de 
Santa Eulàlia, que va comen-
çar dissabte amb la sisena 
Mostra Gastronòmica, aca-
ba aquest cap de setmana. 
Aquest divendres, diada de 
Santa Eulàlia de Mèrida, 
l’església parroquial acull a 
partir de les 8 del vespre la 
missa solemne en honor de 
la patrona amb els cants de la 
Coral Santa Eulàlia. En aca-
bat, a les 9, a La Fàbrica, el 
col·lectiu Caminem per Blan-
goua, que a l’estiu va portar 
a terme un casal d’estiu al 
poble amb què està agerma-
nat Santa Eulàlia, explicarà 
en una xerrada la seva expe-
riència al Camerun. 

Aquest dissabte, de les 10 
del matí a les 2 del migdia, 
l’habitual Fira d’Artesans 
i d’Entitats Solidàries, al 
Rieral, marcarà l’agenda del 
dia, que també inclourà jocs 
d’arreu del món, l’especta-
cle infantil L’home roda, de 
la companyia Circ Karoli 
i l’actuació dels bastoners 
Trinxaires, dels Gegants i 
de la colla de mitjans de les 
Gitanes. Al vespre, a 2/4 de 
10, La Fàbrica serà escenari 
de la tercera representació 
de L’òpera de tres rals, a càr-
rec del Teatre Nacional del 
Tenes, que donarà la recap-
tació de les entrades al banc 
estable d’aliments que gesti-
ona Càritas.

 La festa major d’hivern 
acabarà diumenge. Primer, 
amb una passejada de l’en-
titat Santa Eulàlia Camina, 
pel Petit Recorregut de Santa 
Eulàlia a partir de les 9 del 
matí, i després, amb una 
tarda de cinema. A les 5, La 
Fàbrica acollirà la projecció 
de la pel·lícula infantil en 
català Astroboy. En acabat, a 
les 7, tindrà lloc una sessió 
de cine club amb el film de 
Woody Allen Coneixeràs l’ho-
me dels teus somnis.

Taller de postals 
de Nadal a les 
Franqueses

les Franqueses del Vallès

Amb el títol Postals de Nadal, 
aquest dimecres es farà un 
taller nadalenc per a infants 
a la biblioteca municipal de 
les Franqueses. El taller anirà 
a càrrec de la il·lustradora 
Elena Frauca, de Granollers, 
que ja va impartir un altre 
taller durant la I Fira de Sant 
Jordi. Per participar en els 
nous tallers s’han de fer les 
inscripcions a la biblioteca.


