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El Concurs de Dibuixos 
d’Oncovallès reparteix 
nou premis
Granollers

El 9 NOU

El Concurs de Dibuixos d’On-
covallès, “Els petits voluntaris 
fan grans dibuixos”, ja té gua-
nyadors. Dijous, la ninotaire 
Pilarín Bayés es va encarregar 
d’entregar els nou premis 
en les diferents categories. 
En l’apartat de 3 a 5 anys, el 
primer premi va ser per a Laia 
Canut, el segon per a Adrian 
Pérez i el tercer per a Guillem 
Gil Fernández. En la categoria 
de 6 a 8 anys, els tres primers 
premis se’ls van emportar 

David Ruiz, Aina Cabré i 
Maria Roura. En la tercera i 
última categoria, Alba Apa-
ricio va aconseguir el primer 
premi, Xènia Grau el segon i 
Angi Vargas el tercer.

Els guanyadors es van 
emportar un lot de joguines 
i un dibuix signat per Pilarín 
Bayés. Tots els dibuixos pre-
sentats al concurs, més de 
250, estaran exposats a la seu 
de la Fundació d’Ajuda Onco-
lògica Oncovallès. Tots els 
participants també tindran 
un dibuix signat per la nino-
taire de Vic. Els premiats, amb Pilarín Bayés, a l’esquerra, i representants municipals i d’Oncovallès

Taller d’art   
sobre reciclatge     
a Sant Fost

Sant Fost de Campsentelles

Aquest dissabte comença a 
Sant Fost de Campsentelles 
el taller d’art El Rei del Reci-
clatge. Aquest taller, que 
impartirà Roser Baliarda, 
mostrarà durant quatre dis-
sabtes totes les possibilitats 
dels materials recuperables 
per construir joguines, 
mòbils i altres estris. D’altra 
banda, diumenge a l’Ateneu 
es projectarà la pel·lícula 
Ponyo en el acantilado, del 
director japonès Hayao 
Miyazaki, una adaptació 
lliure de la història de la 
Sireneta. Al final, els pares 
i mares assistents que ho 
desitgin podran participar en 
un col·loqui sobre els valors 
educatius de la cinta.

Els inscrits a la 
Viladrau-la Garriga 
superen el miler

la Garriga

Les inscripcions a la travessa 
Viladrau-la Garriga per mitjà 
de les entitats bancàries ja 
s’han tancat després d’haver 
superat el miler d’inscrits. 
Tot i això aquest divendres 
encara es pot formalitzar 
alguna inscripció a la seu del 
Centre Excursionista Garri-
guenc. La travessa es farà el 
proper 13 de febrer.

Sant Celoni 
celebra els Tres 
Tombs

Sant Celoni

Sant Celoni celebrarà aquest 
diumenge la festa de Sant 
Antoni Abat, amb la benedic-
ció dels animals a partir de 
2/4 d’1 del migdia. Dissabte 
hi ha previst de fer un sopar 
de germanor. Els actes són 
organitzats per la Comissió 
Sant Antoni Abat.

A les primeres actuacions, els Xics anaven amb camisa blanca

Granollers

El 9 NOU

Va ser l’any 1991 quan els 
Xics de Granollers, que s’aca-
baven de constituir com a 
colla castellera, van fer la 
seva primera actuació. Va ser 
a les Festes Decennals de la 
Candela de Valls, que se cele-
bren els anys acabats en 1, és 
a dir, cada 10 anys. Diumenge 
passat, la colla granollerina 
va poder reviure aquests ini-
cis amb la seva participació, 
per tercera vegada i 20 anys 
després, en una altra edició 
d’aquesta tradicional festa de 
Valls. D’aquesta manera ha 
començat la nova temporada 
i la celebració del vintè ani-
versari de la colla, que s’allar-
garà durant tot l’any.  

La situació viscuda fa 20 
anys era molt diferent de la de 
diumenge passat. L’any 1991, 
15 colles castelleres van par-
ticipar en la trobada, falcades 
per les dues colles locals. En 
aquell moment, els Xics encara 
no tenien triat el color de la 
camisa i es van presentar ves-
tits amb camisa blanca i des-
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Els Xics, a l’esquerra, en un moment de l’actuació de diumenge passat a Valls

La colla va participar diumenge en una trobada castellera

Els Xics recorden els seus 
inicis, ara fa 20 anys, a Valls

que recorda que va ser una 
actuació molt especial, tot just 
quan començaven a caminar. 
“Podem dir que va ser la pri-
mera actuació oficial. Érem 
molt poca gent i tot era nou. 
Ens hi van convidar a través 
d’un periodista que coneixí-
em”. La colla va intentar un 3 
de 6, que va caure, i l’actuació 
es va quedar amb uns pilars. 
Fins a Valls s’hi van desplaçar 
dos autocars amb una vuitan-
tena de persones, la meitat 
de les quals eren castellers. 
Contreras recorda que les 
altres colles els comentaven el 
fet que tinguessin gent molt 
jove. En aquell moment, el seu 
germà Joan era el cap. Jordi 
Contreras ho va ser del tercer 
al sisè any.

En la trobada de diumenge 
hi van participar 57 colles. 
Els Xics van plantar el pilar 
de 4 a la plaça del Blat i van 
fer un intent desmuntat de 3 
de 7, el 3 de 6 i dos pilars de 
4. Les primeres actuacions de 
la temporada dels Xics seran 
al març. De moment assagen 
cada divendres a La Troca, de 
les 8 a les 9 del vespre.

prés d’haver fet quatre assajos.
Actualment, a la colla, 

només queden sis persones 

que van ser en aquesta prime-
ra actuació. Una d’aquestes 
persones és Jordi Contreras, 


