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Les parelles que van participar en la competició procedien de tot l’Estat

La competició va omplir el nou pavelló de Can Bassa de participants i de públic

Més de 300 parelles participen    
al Trofeu Ciutat de Granollers

Granollers

El 9 NOU

Un total de 340 parelles van 
participar diumenge en la 
tretzena edició del Trofeu 
Ciutat de Granollers de Ball 
Esportiu, organitzat per 
l’escola de balls de saló Par-
tenaire. Per primera vegada, 
el certamen es va celebrar 
al nou pavelló de Can Bassa, 
un espai perfecte per a la 

competició, segons els orga-
nitzadors, i que es va omplir 
de gom a gom durant tot el 
diumenge. 

Les més de 300 parelles, 
com en les altres edicions, 
procedien de tot l’Estat 
espanyol i van demostrar un 
nivell molt alt. De les 340 
parelles, una cinquantena 
eren del Vallès Oriental, i 
un total de 30, de la mateixa 
escola Partenaire. Els par-

ticipants ballaven en dues 
modalitats, estàndards i 
llatins, amb un total de 66 
categories, des de la més 
baixa (F) fins a la més alta 
(A). Al matí es van fer les 
eliminatòries de les catego-
ries més baixes, i a la tarda 
de les més altes. En tot 
moment, hi va haver molts 
seguidors que van animar 
els participants mentre 
ballaven a ritme de vals vie-

nès, tango, slow fox, rumba, 
samba o bolero. 

Després de 13 edicions, el 
Trofeu Ciutat de Granollers 
de ball esportiu ja s’ha 
consolidat, i demostra any 
rere any un gran nivell de 
tots els participants, i de 
la mateixa organització. La 
competició de Granollers 
s’ha convertit en una de les 
més importants de tot l’Es-
tat espanyol. 

Espectacle de 
màgia a Can 
Palots amb el 
Mag Marin
Canovelles

El Mag Marin actua aquest 
diumenge al Teatre Auditori 
Can Palots de Canovelles 
amb l’espectacle familiar 
Gènesis, dirigit per Josep 
Marin Tello i interpretat 
per ell mateix i també per 
Sandra i Susana Marin. 
L’actuació s’inclou dins la 
programació d’espectacles 
d’aquest trimestres al teatre 
de Canovelles. Gènesis és un 
espectacle que barreja l’hu-
mor, la música, la màgia  i el 
cinema en un mateix escena-
ri, on s’intenta que el verita-
ble protagonista del teatre, 
el públic, viatgi a través de 
la imaginació a un món on 
res és el que sembla. Ni el 
mateix Mag Marin sap com 
acabarà el viatge. La repre-
sentació començarà a les 6 de 
la tarda.

Comença un 
curset de 
sardanes a Corró 
d’Amunt
Corró d’amunt

L’Associació de Veïns San 
Mamet, amb la col·laboració 
del Consell del Poble de 
Corró d’Amunt i el Patronat 
Municipal de Cultura, Edu-
cació, Infància i Joventut de 
les Franqueses ha organitzat 
un curs de sardanes que 
comença aquest divendres. 
El curs, en què s’ensenyarà 
a comptar i ballar sardanes, 
es farà tots els divendres de 
2/4 de 6 a 2/4 de 7 de la tar-
da a les antigues escoles de 
Corró d’Amunt. El preu és 
de 5 euros. El curs va sortir a 
partir de les demandes dels 
mateixos veïns i veïnes de 
Corró d’Amunt.

L’Hogar Extremeño 
de Canovelles celebra 
el trentè aniversari 
amb diferents actes
Canovelles

L’Hogar Extremeño de 
Canovelles celebra aquest 
cap de setmana el seu tren-
tè aniversari amb diverses 
activitats. A les 9 del matí de 
dissabte començarà la cami-
nada de les dones a la verge. 
A la mateixa hora es farà un 
partit de futbol al pavelló 
Tagamanent. A les 11 es farà 
un esmorzar conjunt al pave-
lló. Els actes continuaran 
a les 5 de la tarda amb ball 
country i a les 8 del vespre 
amb la presentació de plats 
típics d’Extremadura. Diu-
menge a les 5 de la tarda hi 
haurà una exhibició de balls 
de saló i a les 7 de la tarda es 
repartirà un pastís d’aniver-
sari.

El bar Tramuntana 
guanya el concurs de 
tapes de Sant Celoni

Sant Celoni

El bar Tramuntana va gua-
nyar el Concurs de Tapes 
que es va celebrar divendres 
a Sant Celoni. També hi van 
participar La Volta, La Pipe-
ta, el restaurant del Mètric, 
El Cabernet, La Banqueta i 
el Clàssic Cafè, que van arri-
bar a preparar més de 1.500 
tapes. Unes 300 persones 
van votar en el concurs. El 
premi consisteix en una cam-
panya publicitària a Punt7 
Ràdio valorada en més de 
300 euros. Aquest era un dels 
actes de la Tardor Gastronò-
mica. Dissabte va ser el torn 
dels restaurants i cellers, que 
van servir platets de tardor i 
tast de vins a més de 300 per-
sones. Hi van participar els 
restaurants Syrah, Els Avets, 
El Cabernet i La Parra.


