
Dissabte 23 D’abril
Venda de roses i llibres
Taller de fabricació de menjadores 
d’ocells amb material reciclat
Bateig de l’Espai Francesc Bardera
Memòria del 13D de 2009
Sardanes a càrrec de la Cobla Marina
Degustació de Faves a la catalana

Diumenge 24 D’abril
Cantada de Caramelles
I durant tot el matí, recorregut pels 
carrers de Sant Antoni

Dilluns 25 D’abril
Passejada “Descoberta del Camí Ral”
Espectacle de Màgia “DODO el Mag 
de Vilamajor”

Dimarts 26 D’abril
Xerrada “Com educar els gossos”

Dimecres 27 D’abril
Conferència- Col·loqui “La 
independència és possible”
a càrrec de Salvador Cardús

Dijous 28 D’abril
Xerrada - projecció “Expedició a la 
Toubkal, cim culminant de l’Atlas”
Portes obertes a l’assaig de la Coral Lo 
Rossinyol

DivenDres 29 D’abril
Xerrada “Proves d’accés ESO”
Acte públic del veredicte corresponent 
al 4t lliurament del Concurs Continuat 
de Fotografia.

Dissabte 30 D’abril
IX Fira d’artesania i pintura
III Trobada de col·leccionistes de “Xapes”
XV Trobada de puntaires
Vine a la Ràdio

Diumenge 1 De maig
IX Fira d’artesania i pintura
Ruta urbana d’orientació
Matança del porc
Espectacle “Arran de plaça”
Jornada de Handbol

tota la setmana
Exposició “100 anys d’estelada”
Exposició de fotografies del Concurs 
Continuat
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Dos dels actors de la companyia Tirant del Carro, en una representació de ‘Fes-me un petó, tonto’

sant antoni de Vilamajor

Joan B. Mauri

Quan per la festa major de 
Sant Antoni de Vilamajor, el 
14 de gener, la companyia de 
còmics local Tirant del Carro 
va pujar a l’escenari de la 
Sala per interpretar l’espec-
tacle Fes-me un petó, tonto, 
poc es podia imaginar l’èxit 
que els esperava. La Sala es 
va omplir cinc caps de set-
mana per veure els 13 actors 
repetir la representació sota 
la direcció del membre de 
la Cubana Jaume Baucis. 

L’obra també s’ha represen-
tat amb igual èxit a Llinars 
i Sant Pere de Vilamajor, i a 
l’octubre es representarà a 
Cardedeu. “No ens esperà-
vem que tingués tant èxit” 
admet Jaume Baucis. 

Fes-me un petó, tonto és 
una adaptació lliure de la 
pel·lícula de Billy Wilder 
Kiss me, stupid, en què es vol 
reproduir el reflex del cinis-
me en les relacions maritals 
i sexuals de la societat ame-
ricana dels anys 60 amb una 
petita dosi d’humor; l’obra 
incorpora cançons i balls. Tot 

i la gira que pugui fer l’obra 
pels pobles del voltants de 
Sant Antoni, la companyia no 
para quieta i ja han començat 
els assajos de l’obra de Josep 
M. Benet i Jornet La revolta 
de les bruixes. Ara, però, ha 
fet un parèntesi. “És un grup 
amateur i ja se sap que no 
tenen prou temps per assa-
jar; per això es tornarà als 
assaigs després de l’estiu” 
diu Baucis. Tirant del Carro 
va néixer de la festa medie-
val de Sant Pere de Vilamajor 
del 2008 i l’any passat va fer 
el pregó de festa major.

Vilamajor 
ofereix 
formació per 
ajudar els avis 

sant antoni de Vilamajor

J.B.M.

L’Ajuntament de Sant Pere 
de Vilamajor, amb el suport 
de la Creu Roja, està organit-
zant una formació adreçada 
a les persones que vulguin 
ajudar gent gran que esti-
gui necessitada de suport. 
Aquest servei de proximitat 
consisteix en un seguiment 
personalitzat amb periodit-
zació setmanal i un segui-
ment telefònic a persones 
grans amb un cert risc de 
vulnerabilitat (per soledat, 
situació física o psíquica). 

La finalitat és propor-
cionar-los ajuda a través 
de la realització de petits 
manteniments de la llar 
(canvi de bombetes, des-
penjar cortines, etc.) o amb 
productes per a les neces-
sitats més urgents (kits de 
suport social, productes de 
suport preventiu, materials 
de difusió, etc.), així com 
també informar-los sobre 
activitats i serveis existents 
a la comunitat. Tanmateix, 
es manté informats els refe-
rents socials sobre l’estat de 
la persona. Els objectius són: 
promoure un envelliment 
saludable, promoure la xar-
xa social entre les persones 
grans i la seva comunitat i 
entorn i promoure l’autono-
mia i la independència de 
les persones. Les persones 
interessades a participar-hi 
poden trucar a l’Ajuntament 
de Sant Pere per inscriure’s.

Ràdio Sant 
Celoni estrena  
els nous estudis

sant Celoni

Ràdio Sant Celoni (107.7 
FM) canvia aquest dissabte 
d’estudis de ràdio i es tras-
lladarà al nou local situat al 
pati de Can Ramis (carrer 
Sant Josep, 10). L’infraes-
tructura consta d’un total de 
292 metres quadrats distri-
buïts en dues plantes. A la 
planta baixa hi ha un vestí-
bul, l’estudi principal –que 
està en contacte visual amb 
el carrer–, la sala de redacció 
i una sala d’edició i elements 
tècnics. Al primer pis, al 
qual també es podrà accedir 
amb cadira de rodes, hi ha 
un segon estudi de gravació, 
l’arxiu i una sala comuna per 
als col·laboradors. Tothom 
està convidat dissabte de 5 
de la tarda a 8 del vespre a 
passar a conèixer el local i 
a felicitar el Sant Jordi en 
directe per l’emissora. L.C.

Tirant del Carro triomfa a la zona amb l’obra ‘Fes-me un petó, tonto’

Un grup de teatre de Vilamajor, 
tot un fenomen al Baix Montseny

Sant Celoni 
s’afegeix a la 
Setmana de 
l’Energia

sant Celoni

Laia Coll

Sant Celoni s’ha sumat 
al conjunt de poblacions 
vallesanes i catalanes que 
commemoren la Setmana 
de l’Energia. Aquesta és una 
iniciativa d’àmbit europeu 
i es tradueix en diverses 
activitats relacionades amb 
la producció, l’eficiència 
energètica i l’ús d’energies 
renovables per sensibilitzar 
la població de la producció 
i la utilització sostenible de 
l’energia.

Els actes a Sant Celoni 
van començar el 10 d’abril 
amb una sortida en bici-
cleta fins a les Llobateres, 
en la qual els participants 
van poder tenir un contacte 
amb la natura i conèixer 
detalls de la flora i la fauna 
del seu entorn immediat. El 
programa conclourà el 30 
d’abril amb l’Agromercat. 
Pel·lícules, tallers per conèi-
xer els productes del camp o 
els valors ètics que hi ha en 
el consum crític són algunes 
de les activitats que formen 
el programa. La Setmana de 
l’Energia forma part del pac-
te d’energia sostenible que 
Sant Celoni va signar amb 
diversos ajuntaments fa dos 
anys. Aquest pacte comporta 
el compliment d’una sèrie 
de compromisos, un dels 
quals és reduir un 20% el 
nivell de CO2 abans de l’any 
2020.


