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La colla també va carregar el primer pilar de 5 de la temporada 

Els Xics descarreguen el 3 i el 4 
de 7 en una actuació a Barcelona

Els Xics van aconseguir descarregar el 3 de 7

Granollers

El 9 NOU

Els Xics de Granollers van 
aconseguir diumenge a 
Barcelona fer el 4 de 7 i el 3 de 
7 junts en una mateixa actua-
ció. Els dos castells han servit 
per anar rodant castellers de 
tronc i també per a l’estrena 
d’alguns membres del pom 
de dalt. L’actuació, al barri de 
Sants, va començar amb dos 
pilars de 4 i va continuar des-
carregant el 4 de 7, el 3 de 7 i 
el 4 de 6 amb agulla. Al final, 
i per primer cop aquesta tem-
porada, es va carregar el pilar 
de 5. Va estar a punt a descar-
regar-se, però quan l’anxaneta 
ja estava fora de pinya i l’acot-
xadora es trobava a la motxilla 
del terç, el pilar va caure de 
forma inexplicable.

En la mateixa actuació, els 
Castellers de Sants van fer dos 
pilars de 4, el 4 de 8, el 5 de 7, 
el 3 de 7 i dos pilars de 5. Els 
Castellers de Sant Cugat van 
descarregar el pilar de 4, el 4 
de 7, el 3 de 7 aixecat per sota, 
el 3 de 7 i el pilar de 5 carre-
gat. La propera actuació dels 
Xics serà el dissabte 30 d’abril 
a Vilassar de Mar.

Sant Feliu i 
Castellterçol 
ballen La 
Moixiganga

Sant Feliu de Codines

El 9 NOU

Les poblacions de 
Castellterçol i Sant Feliu 
de Codines acolliran aquest 
cap de setmana el ball de La 
Moixiganga, una de les dan-
ses religioses més antigues 
documentades a Catalunya, 
i que representa de manera 
plàstica la passió, la mort i la 
resurrecció de Crist. A Sant 
Feliu es ballarà divendres a 
la plaça de la Sagrera a partir 
de les 9 del vespre. Els encar-
regats de la representació 
seran l’Esbart Codinenc. A 
Castellterçol tindrà lloc dis-
sabte a la plaça Vella a 2/4 de 
10 del vespre, a càrrec de l’Es-
bart Rosa d’Abril i amb la col-
laboració del grup de grallers 
local. La representació consta 
de tres parts: el passeig de 
processó amb torxes des de 
la pujada de Cal Recader, 
acompanyats amb música de 
timbals i amb la participació 
del poble; la narració dels 
càntics de Daniel, i el Ball de 
la Moixiganga precedit de 
l’explicació de cada una de les 
figures de la passió de Crist 
que es representa.

Lluís Costa Gil ha elaborat un pastís de sis quilos de pa de pessic i tres cremosos diferents

La pastisseria Vallflorida entrega       
el pastís de Sant Jordi a Artur Mas
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El president Artur Mas amb Lluís Costa Gil i el pastís de Sant Jordi

Sant Esteve de P.

El 9 NOU

Lluís Costa Gil, de la pas-
tisseria Vallflorida de Sant 
Esteve de Palautordera, ha 
estat l’encarregat d’elabo-
rar el pastís de Sant Jordi 
que cada any la Confede-
ració Catalana dels Gre-
mis de Pastisseria dóna al 
president de la Generalitat 
de Catalunya. L’entrega es 
va fer aquest dimarts a la 
tarda al Palau de la Gene-
ralitat. El pastís elaborat 
des de l’establiment de 
Sant Esteve, amb produc-
tes molt nostrats, pesa uns 
sis quilos i està format per 
diverses capes de pa de 
pessic d’avellanes de Reus. 
Entre les capes s’ha inter-
calat tres cremosos de vai-
nilla, maduixa i albercoc, i 
al capdamunt de tot hi ha 
les quatre barres catalanes 
fetes amb una compota. Al 
costat del pastís Lluís Cos-
ta ha elaborat un drac i sis 

roses de xocolata. 
Lluís Costa Gil va ser 

escollit per fer el pastís 
d’aquest any després d’ha-
ver aconseguit diversos 
premis en els darrers 
mesos. El pastisser de Sant 
Esteve, amb 21 anys, va 
quedar subcampió del Cam-
pionat d’Espanya de Joves 
Pastissers. Al novembre, 
va tornar a quedar segon al 
Campionat de Santa Pau a 
Barcelona, dedicat només a 
la xocolata. 

El jove pastisser també 
participarà aquest diumenge 
en el concurs de TV3 Quin 
cacau, competint amb tres 
pastissers més que hauran 
de fer una figura de xoco-
lata.

D’altra banda, el proper 30 
d’abril, la pastisseria Vallflo-
rida repartirà entre els veïns 
trossos de xocolata de la 
mona en forma de drac que 
tenen exposada a la botiga 
aquests dies, i que pesa més 
de 40 quilos.

Sant Celoni 
estrena ‘La 
llegenda 
d’una espasa’

Sant Celoni

laia Coll

Al voltant de 1200 persones 
van reunir-se diumenge al 
vespre a la plaça de la Vila 
de Sant Celoni per presen-
ciar la segona edició de la 
representació Llegenda d’una 
espasa, un espectacle de 
llum, música i teatre basat 
en la llegenda d’en Soler de 
Vilardell. L’acte estava orga-
nitzat pel Centre Municipal 
d’Expressió de Sant Celoni 
amb la col·laboració de les 
entitats  de la colla de Dia-
bles, la Colla bastonera, Pas-
saltpas, Atrevits i les entitats 
teatrals de Rebrot i Tramoia. 
Al final, entre actors, músics, 
gent del cor i personal tècnic 
es van reunir un total de 200 
persones, de totes les edats. 
Pep Tarragó, director teatral 
i guionista, ha afirmat que la 
idea principal era fer un con-
cert amb una narració, però 
al final es va decidir fer una 
representació teatral, que 
segueix el ritme de la músi-
ca. Tarragó també ha mostrat 
la seva satisfacció per la fei-
na ben feta.

El guió de l’obra té algunes 
petites variacions respecte la 
llegenda real per fer-ho més 
amè i crear un bon fil con-
ductor; un d’aquests episodis 
és la lluita entre bastoners 
que representen el poble. 
L’espasa de la qual es parla, 
l’espassa de la virtut d’en 
Soler de Vilardell  i que és un 
element molt important per-
què permet a en Soler matar 
el drac, és una espasa real 
que es troba al Museu de les 
Armes de París. 

Comencen les visites 
guiades a les poues 
de la Ginebreda i 
Esplugues
Castellterçol

El Consorci del Moianès ha 
organitzat visites guiades a 
Esplugues, a Castellcir, i a 
les poues de la Ginebreda, a 
Castellterçol, des d’aquesta 
Setmana Santa fins al pont 
de la Puríssima. A Esplugues 
s’expliquen les tècniques 
que s’utilitzaven per a l’apro-
fitament de recursos vege-
tals del bosc. La casa està 
construïda sota una balma 
d’època troglodítica que li fa 
de teulada. A les poues de la 
Ginebreda, inaugurades el 
març passat, es podrà conèi-
xer com és una poua de glaç, 
entrar-hi i notar totes les 
sensacions. També es podrà 
conèixer com es feia el gel i 
com es comercialitzava.


