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L’Aliança rebrà 
diumenge la 
Medalla d’Honor 
de la Garriga

la Garriga

El 9 NOU

La Societat Coral Aliança 
de la Garriga rebrà aquest 
diumenge la Medalla d’Ho-
nor de la Garriga de mans de 
l’Ajuntament. Amb aquest 
guardó es vol reconèixer la 
tasca duta a terme per l’en-
titat, que aquest any 2011 
està celebrant els seus 100 
anys d’història. L’acte es farà 
a les 6 de la tarda al Teatre-
El Patronat. La cerimònia 
inclourà el concert de les 
corals Ariadna de la Garri-
ga, Concòrdia de Cabrils, la 
Genciana de Sant Miquel 
dels Sants de Barcelona i 
la Societat Coral l’Aliança, 
sota la direcció d’Enric Roca 
Torndelacreu. L’entrega de la 
Medalla d’Honor de la Garri-
ga a l’entitat es va aprovar al 
ple del mes de març passat, 
amb la unanimitat de tots els 
grups polítics amb represen-
tació a l’Ajuntament. L’Alian-
ça va néixer el juliol de 1911.

Sant Antoni 
celebra la primera 
festa de la tapa

Sant antoni de Vilamajor

Fins aquest diumenge se 
celebra a Sant Antoni de 
Vilamajor el primer Festival 
de la Tapa per donar a conèi-
xer l’oferta gastronòmica 
del municipi. Hi participen 
els restaurants El Refugi, 
Barrock, Tast bar i tapes, La 
Pizarra Restaurant, L’En-
gruna, Bar Nit i Dia, bar 
Vilamajor, el Rebost dels 
Guiu, La Cuina Catalana, Can 
Llança, Can Collet, Fonda 
Llobera, Santa Anna, Bar-
Kebab, El Sui i Restaurant 
Sant Antoni. Els comensals 
es converteixen en jurat i 
podran valorar quines són les 
millors. Tots els participants 
que hagin segellat correc-
tament les seves butlletes 
entraran en un sorteig d’un 
àpat que oferirà l’establi-
ment guanyador de la millor 
tapa del Festival. 

Platets de tardor a 
Sant Celoni
Sant Celoni

La plaça de la Vila de Sant 
Celoni acollirà aquest diven-
dres a la tarda una mostra 
de tapes ofertes pels bars La 
Pipeta, La Volta, La Banke-
ta, Cabernet, Clàssic Cafè, 
Tramuntana i Restaurant 
del Mètric. D’altra banda, 
dissabte hi haurà tastos de 
vins acompanyats de platets 
elaborats per restauradors.
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Els guanyadors del concurs de coques, dissabte després del veredicte

El bon temps ha fet participar molts veïns i veïnes en tots els actes de la festa major

Palautordera tanca la festa del Remei
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El concurs de llançament de rajoles és un dels actes tradicionals de la festa

BE
R

TA
 M

A
R

T
Í

S. Maria de Palautordera

El 9 NOU

Santa Maria de Palautordera 
tancarà diumenge, amb el II 
Aplec de Germanor del Remei, 
la seva festa major, que va 
començar el divendres 7 d’oc-
tubre amb el pregó de Joan 
Lluís Moraleda i un sopar. 
Segons el regidor de Cultura, 
Sergi Zamora, ha estat una de 
les festes majors més partici-
patives, en què els veïns han 
sortit molt al carrer. 

El regidor destaca algunes 
activitats com l’ambient de 
Barrakes, la cursa de cotxes 
de ràdiocontrol, les activitats 
infantils o la missa del Remei. 
No es van quedar enrere les 
sardanes amb la Cobla Geni-
senca en els 35 anys de Som i 
Serem, la cantata de la coral 
Lliri Blanc en el desè aniver-
sari, o la representació de Ter-
ra baixa a càrrec del Patronat. 
D’altra banda, Santi Molà, 
vinculat a moltes entitats del 
municipi des de molt jove i 
regidor de Cultura durant 
vuit anys, va rebre el guardó 
Vitamènia 2011 a la mitja 
part del concert de dissabte a 
la nit a l’envelat.

També ha estat un èxit el 
llançament i la posada a la 
venda de la coca de Palau com 
a primer exponent de l’etique-
ta producte artesà de qualitat, 
i el concurs de coques, amb 
una trentena de participants. 
En la categoria individual 
adults va guanyar Amaranta 
Corbella, i en la infantil-fami-
liar, les famílies Saurí Pruna i 
d’Amela Ruzafa. 

Els Castellers de Caldes 
carreguen el 3 de 7

Caldes de Montbui

Els Castellers de Caldes van 
celebrar dimecres els seus 
15 anys amb una actuació 
per recordar. Després de dos 
intents fallits, van carregar el 
3 de 7, un repte que s’havien 
marcat per a aquesta tempo-
rada i que no aconseguien 
des de 2006. El castell, però, 
no va aguantar i la colla no el 
va poder descarregar. Minuts 
més tard descarregaven una 
torre de 6 davant d’una plaça 
de la Font del Lleó plena del 
tot. “Esperem que això sigui 
només l’inici”, explicava el 
president de la colla Joan 
Moreno. Ara, l’objectiu és 
acabar la temporada descar-
regant el 3 de 7. Ho podran 
intentar a les actuacions de 
Solsona el 30 d’octubre i a 
la de Caldes el 13 de novem-
bre. També van actuar els 
Minyons de Terrassa, els 
Castellers de Sabadell i els 
de la Vila de Gràcia.

Parets acull la 
42a Trobada de 
Pessebristes

Parets del Vallès

La plaça de la Vila de Parets 
serà l’escenari aquest diu-
menge de la 42a Trobada de 
Pessebristes de Catalunya i 
Balears, on es mostrarà un 
gran ventall d’obres d’autors 
provinents d’arreu del terri-
tori. Seran pessebres sobre 
taula, diorames, maquetes 
d’edificis locals que s’expo-
saran també a les sales Can 
Càlio i Cooperativa, i sota la 
plaça de la Vila. Coincidint 
amb la trobada, l’Agrupació 
Pessebrista de Parets celebra 
el seu 25è aniversari. Diu-
menge al migdia, la plaça 
de la Vila també acollirà les 
actuacions de la Colla de Ball 
de Gitanes Parets, la Colla de 
Gegants, el Bestiari i Grallers 
de Parets i l’Associació per la 
Difusió de la Cultura Roma-
nesa. Dissabte al vespre tam-
bé es farà un concert.


