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Moltes persones es van acostar al Palau d’Esports durant els tres dies per rebre una abraçada d’Amma

La mestra espiritual va acabar dimarts al matí la seva estada de tres dies

Amma marxa de Granollers després 
de fer prop de 30.000 abraçades

Granollers

El 9 NOU

La mestra espiritual Amma 
va acabar la seva visita a 
Granollers aquest dimarts al 
matí després de tres dies de 
fer abraçades al Palau d’Es-
ports. Segons els organitza-
dors, des de dissabte al matí 
fins a primera hora del matí 
de dimarts, Amma va abra-
çar, aproximadament, unes 
30.000 persones. 

Les cues a fora del Palau 
d’Esports es van tornar a 

repetir aquest dilluns, igual 
que havia passat durant 
el cap de setmana. Eren 
moltes les persones que 
volien apropar-se a Amma 
per rebre una de les seves 
abraçades, plenes d’espiritu-
alitat. Durant els tres dies, 
fins al Palau d’Esports s’hi 
van acostar moltes persones 
de Granollers i la comarca, 
però també de la resta de 
Catalunya, l’Estat espanyol 
i Europa. La de Granollers 
era l’única visita que feia 
la mahatma o gran ànima 

al país. La gira acabarà a la 
ciutat alemanya de Mannhe-
im, aquest cap de setmana, 
i a Londres, del 15 al 17 de 
novembre.

Aquesta ha estat la segona 
visita consecutiva de la mes-
tra espiritual a Granollers, 
després de l’estada, també 
de tres dies, que va fer l’any 
passat. Durant aquests 
dies, Amma ha tingut la 
col·laboració de més de 700 
voluntaris, que van ajudar a 
crear un clima de meditació 
i relaxació dins el Palau.

Mor Josefa Guilarte, àvia centenària de Canovelles
Canovelles

Josefa Guilarte, veïna de Canovelles de 101 anys, va morir la 
setmana passada. La cerimònia d’enterrament es va fer a la 
parròquia de Fàtima. Guilarte va néixer a Las Viñas de Gor, a 
Granada, el dia 3 de juny de 1910. Va tenir 4 filles i 3 fills, 24 
néts i un total de 29 besnéts. Va arribar a Canovelles amb 52 
anys i des de llavors va viure al municipi envoltada sempre 
dels seus familiars. 

L’equipament La 
Nau engega un 
curs de curts per a 
adolescents
Mollet del Vallès

L’equipament juvenil La Nau 
ha engegat aquesta setmana 
un curs de curtmetratges 
adreçat a joves adolescents 
i impartit per alumnes del 
cicle formatiu de grau supe-
rior d’Integració Social. El 
curs ha estat impulsat des 
del projecte de la regidoria 
de Joventut de Suport a 
Iniciatives Empresarials. 
En aquest curs es treballa-
rà l’afectivitat entre joves, 
i hi haurà 16 participants 
d’entre 14 i 17 anys. El curs 
es fa cada dimarts de 2/4 de 
7 de la tarda a 2/4 de 9 del 
vespre i s’allargarà fins al 31 
de gener. Un cop acabat el 
curs, els curtmetratges resul-
tants es publicaran al web de 
joventut.

Canovelles 
celebra la 
quarta Trobada 
Motera
Canovelles

La penya motera Oves’Kan 
ha organitzat per a aquest 
diumenge la quarta edició de 
la Trobada Motera. La troba-
da es farà a les 9 del matí al 
pavelló municipal d’esports 
Tagamanent, del carrer Dia-
gonal. La trobada està oberta 
a tot tipus de motos. Els 
primers 250 inscrits rebran 
una samarreta. El preu és de 
15 euros incloent el dinar, la 
ruta amb aperitiu, el menjar 
i els sorteigs, i 10 euros si 
només inclou el dinar i la 
ruta amb aperitiu.

Sant Celoni obre 
la celebració de 
les festes de Sant 
Martí

Sant Celoni

El 9 NOU

Sant Celoni viurà un cap de 
setmana ple d’activitats amb 
motiu de la celebració de les 
festes de Sant Martí. A les 7 
de la tarda d’aquest diven-
dres, a la plaça de la Vila, 
començaran els actes amb la 
presentació de la restaura-
ció del Drac de Vilardell, de 
la Colla de Diables de Sant 
Celoni. A les 8 del vespre se 
celebrarà la missa de Sant 
Martí, i a les 10 del vespre 
es presentarà La cantina, el 
primer muntatge escènic de 
l’Associació Teatre, Dansa i 
Música, espai de creació del 
Baix Montseny.

Al llarg del cap de setmana 
els veïns del municipi podran 
participar en altres activitats 
com la Fira Artesana de Sant 
Martí, que estarà oberta tant 
dissabte com diumenge, la 
cercavila de gegants i cap-
grossos, en què participaran 
les escoles locals, el doble 
concert de Lax’n’busto, a les 
7 de la tarda i a les 11 del 
vespre de dissabte, un con-
curs d’allioli, un esmorzar 
popular o altres activitats 
esportives.

Durant les festes també 
es presentarà La sargantana 
celonina, d’Aitana Such, gua-
nyadora del concurs ràpid de 
fang d’Art al Carrer 2008, i 
els dos nous números de la 
col·lecció Anatomia del còmic 
celoní.

Prop de 700 participants a la XIV 
Marxa de Canovelles

Canovelles

La catorzena edició de la Marxa de 
Canovelles es va celebrar diumenge sota la 
pluja amb 700 participants. Les places esta-
ven exhaurides molt abans de la celebració 
de la marxa, però a causa del mal temps no hi 

van assistir totes les persones que havien fet 
la inscripció, en total unes 900. Els partici-
pants van poder gaudir un altre any dels pai-
satges de la Canovelles més rural. A l’arriba-
da, a l’avinguda de Joan Miró, es va fer una 
botifarrada per a tots els participants, que 
també van prendre refrescos i una samarre-
ta. Els guanyadors del sorteig van rebre un 
lot de material esportiu.


