EL 9 NOU

Es presenta l’exposició
del Concurs
Fotogràfic de Sant
Jordi de Sant Celoni
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Calaix

El drac de Vilardell torna als orígens
La Colla de Diables de Sant Celoni fa un sortida a la Roca del Drac

Canovelles

Sant Celoni

Can Ramis acull aquest
divendres a les 8 del vespre
l’exposició del XVI Concurs
Fotogràfic de Sant Jordi, que
organitza cada any el Centre
Excursionista Sant Celoni.
Les fotografies es podien
presentar en la temàtica
relacionada amb muntanya
i natura, retrats de gent del
club –que substitueix la
categoria cultura del Baix
Montseny d’edicions anteriors– o en macrofotografia
(flora, fauna, meteorologia...). El concurs es desenvolupa en dos processos de
vot a les millors fotografies
presentades per membres del
CESC i que han estat votades
pels socis; i un altre, on un
jurat qualificat ha valorat
totes les fotografies presentades. L’exposició es podrà
visitar fins al 15 de maig. L.C.

L’Ametlla celebra
el II Trofeu de
Ball Esportiu
L’Ametlla del Vallès

Durant tot diumenge, el
pavelló poliesportiu de
l’Ametlla acollirà el II Trofeu
de Ball Esportiu en totes les
categories estàndard i llatins,
puntuable en el rànquing
nacional. Aquest esdeveniment és organitzat pel Club
de Ball Esportiu Fipball i per
l’Ajuntament, amb el suport
de la Federació Catalana de
Ball Esportiu i de l’Agrupación Española de Baile
Deportivo.

Canovelles celebra
la marxa fins a
Montserrat

Membres de la colla amb el drac, en la sortida de l’any passat
Sant Celoni
Laia Coll

La Colla de Diables de Sant
Celoni ha organitzat per a
aquest dissabte una sortida
a la Roca del Drac amb la
bèstia de la colla: el drac de
Vilardell. La jornada, que ja
és un acte habitual de l’entitat cada any, començarà amb
un esmorzar popular i un
taller de maquillatge per a
nens i nenes a la plaça de la
Vila. Cap a 2/4 d’11 començarà la cercavila fins a la Roca
del Drac, amb l’acompanyament del gegantó de l’escola
Soler de Vilardell per portar
el drac als seus orígens. En
arribar a la roca, l’historiador
Josep Maria Abril explicarà
la llegenda d’en Soler de

Vilardell i farà una ruta guiada fins a la Font de Vilardell.
Un cop acabades aquestes
activitats es farà la cercavila
de tornada fins a la plaça
de la Vila, on se servirà un
pica-pica i un refrigeri per a
tothom.
El drac de Vilardell va
arribar a la Colla de Diables
després que fos propietat de
la colla gegantera i de l’Ajuntament de Sant Celoni, que
va ser qui va cedir la bèstia,
que pesa aproximadament
850 quilos i que té 18 punts
de foc, als diables de Sant
Celoni.
La llegenda diu que el
drac tenia atemorida tota la
contrada i molts viatgers que
passaven pel camí ral –entre
Barcelona i Girona–, ja que

L’Institut Marta Mata de Montornès participa
en el Holland Exchange 2011
Montornès del Vallès

Fins aquest dissabte, un grup d’alumnes holandesos de l’Institut De Nassau de la ciutat de Breda han conviscut amb les
famílies d’alumnes de tercer i quart d’ESO de l’Institut Marta
Mata de Montornès. El Holland Exchange és una experiència
d’intercanvi entre estudiants d’instituts europeus per fomentar el domini de l’anglès i el coneixement de les cultures
europees. Durant aquesta estada, els alumnes holandesos han
assistit a classes de cultura catalana, de biologia i altres, en
anglès, a l’Institut Marta Mata. També han fet sortides per
conèixer Barcelona i Montornès. Un grup d’alumnes del Marta Mata ja van estar a Breda acompanyats pels seus professors
d’anglès, a finals del març passat.
Divendres, 15 d’abril de 2011

molts d’ells morien a les
seves urpes. A prop de Sant
Celoni, a Vilardell, hi havia
un castell on vivia el senyor
Soler. Un dia es va trobar una
espasa de virtut i de seguida
va veure que li havia arribat
a ell perquè mates el drac.
En Soler va anar a buscar el
drac i quan se’l va trobar, el
drac va quedar desconcertat
en veure’s reflectit a l’espasa.
En Soler va aprofitar aquest
moment i va matar el drac.
L’Antonieta, com és conegut popularment el drac de
Vilardell entre els membres
de la colla, té un valor afegit,
ja que és una de les dues
úniques bèsties de Catalunya
que té una història real. Això
fa que sigui molt sol·licitada
en les trobades de bestiari.

Aquest divendres a 2/4
de 7 de la tarda, des de la
parròquia de Sant Fèlix, hi
haurà la sortida de la marxa
Canovelles-Montserrat, organitzada per la Comissió de
Sant Antoni Abat. La caminada es caracteritza per enllaçar
Canovelles amb la Basílica de
Montserrat amb una distància de més de 60 quilòmetres,
els quals es fan en unes 14
hores i en franja nocturna.
Abans de la marxa ja s’han
fet sis entrenaments. L’arribada a Montserrat és cap a
les 11 del matí de dissabte. A
la basílica, i juntament amb
diversos socis de l’entitat
que han arribat a Montserrat
en autocar, es fa l’ofrena a la
Mare de Déu de Montserrat.
Per primer cop, la marxa es
podrà seguir minut a minut
mitjançant l’aplicació Twitter
i el www.lacomi.org.

Taula rodona sobre
el còmic en català,
amb Jordi Riera
Granollers

Jordi Riera, de Granollers,
participarà aquest divendres
dins el Saló Internacional del
Còmic de Barcelona, en la taula rodona “El còmic en català,
aquí i ara”. Aquest és també el
títol del llibre que el granollerí, membre del grup Els Isards,
publicarà a finals de maig o
principis de juny. L’obra és un
estudi i catàleg de tot el que
s’ha publicat en còmic en llengua catalana des del final de la
Guerra Civil fins a l’actualitat.

