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l’ametlla del Vallès

El 9 NOU

Les fires de Nadal ompliran 
carrers i places de diversos 
municipis de la comarca 
durant tot el cap de setmana. 
A més de parades, en molts 
casos es faran activitats 
paral·leles relacionades amb 
aquestes festes.

l’ametlla del Vallès   

L’Ametlla estrenarà aquest 
any una Fira de Nadal, que 
tindrà lloc dissabte i diumen-
ge de les 10 del matí a les 2 
del migdia i de les 5 de la tar-
da a les 9 del vespre a la plaça 
de l’Ajuntament i al Passeig. 
La fira tindrà més de 90 
estands, i durant els dos dies 
es faran tallers i activitats 
com les actuacions de teatre-
circ de carrer a càrrec de la 
companyia L’una i l’Altre, 
actuacions de faquir i mala-
bars de foc a càrrec de Huesos 
i un contacontes de Nadal 
teatralitzat. A més, actuarà 
l’escola de Teatre Nyoca amb 
Mans enlaire i es presentarà 
un festival de dansa del Ser-
vei d’Esports Municipal. Tots 
els actes estaran centralitzats 
a la gran carpa de Reis que 
s’ha instal·lat a la plaça de 
l’Ajuntament. Al seu voltant 
s’habilitaran més de 90 carpes 
que acolliran els participants 
al Mercat de Nadal.

Bigues i Riells

El carrer Anna Mogas de 
Bigues i Riells acollirà dissab-
te, de les 9 del matí a les 9 del 
vespre, la Fira de Santa Llúcia. 
A més de les parades de pro-
ductes artesans i nadalencs 
hi haurà atraccions de fira i 
servei de bar. De les 4 a les 6 
de la tarda es podrà veure un 
pessebre vivent al costat del 
riu, i fins a les 9 del vespre 
tindrà lloc un concurs infantil 
de postals de Nadal, un arbre 
dels desitjos, i l’actuació dels 

Grallers i Timbalers de Bigues 
i Riells. A les 7 de la tarda 
actuaran els grups corals de 
l’Escola de Música de la Vall 
del Tenes, al Casal dels Avis.

Sant antoni de Vilamajor

La Fira de Nadal de Sant 
Antoni de Vilamajor arriba 
aquest any a la cinquena edi-
ció. Dissabte, la fira estarà 
oberta de les 11 del matí a les 
8 del vespre, mentre que diu-
menge ho estarà de les 10 del 
matí fins a les 2 del migdia. 
La fira s’instal·larà als carrers 
del nucli antic. 

Sant Pere de Vilamajor

A Sant Pere de Vilamajor, 
la fira només estarà oberta 

dissabte tot el dia, als camps 
de la Rectoria. Està organit-
zada per l’Ajuntament amb 
la col·laboració de diferents 
entitats del poble. A més del 
mercat, es faran altres activi-
tats. Una d’elles serà la sego-
na part de la visita guiada al 
Castell de Vilamajor, a les 
12 del migdia. A la mateixa 
hora es faran tallers infantils 
de tunejat de monopatins, 
d’intercanvi d’objectes i 
d’animals per estimar. Fins 
al migdia es podrà degustar 
un brou de Nadal, mentre 
que a les 5 de la tarda es 
farà un concert a l’església 
organitzat per La Clau de Mi 
Bemoll. Per als més petits 
s’ha programat una xocolata-

da i un cagatió. 

Sant Fost de Campsentelles

El Grup de Dones Hedera de 
Sant Fost de Campsentelles 
ha organitzat per a diumenge 
la Fira de Nadal, de les 10 del 
matí a les 8 del vespre, a la 
plaça de la Vila. Aquesta és 
la quinzena edició de la Fira, 
que tindrà una quarantena 
d’expositors amb parades 
d’artesania, alimentació, 
roba i complements.

la Roca del Vallès

La cinquena Fira de Nadal de 
la Roca es farà aquest dissab-
te i diumenge amb unes 40 
parades a la rambla Mestre 
Torrents i carrer Espronceda.

Les parades amb productes nadalencs omplen carrers i places de la comarca

L’Ametlla estrena Fira de Nadal

Ple a la primera Fira de Torrons de 
Sant Celoni

Sant Celoni

La primera Mostra de Torrons Artesans i Tast 
de Cava celebrats a Sant Celoni han tingut 
una gran acceptació, i s’han esgotat els 300 
tiquets que es van posar a la venda. Les pas-
tisseries i els cellers participants van valorar 

positivament la iniciativa, que ha nascut amb 
la voluntat de donar a conèixer la qualitat 
dels productes artesans elaborats al municipi. 
D’altra banda, la Fira de Nadal també va tenir 
una gran acollida entre els veïns, que van 
poder passejar, remenar i comprar a les prop 
de 80 parades nadalenques que els botiguers 
i artesans del municipi van muntar als carrers 
del centre de la vila.

Unes 600 
persones, al 
Mercat de Nadal 
de Santa Eulàlia

Santa Eulàlia de Ronçana

P.N.

Prop de 600 persones, segons 
l’organització, van visitar 
dissabte entre el matí i la 
tarda el Mercat de Nadal que 
va tenir lloc al carrer Mare 
de Déu de la Salut i la plaça 
Onze de Setembre, al Rieral. 
L’activitat, que impulsava 
l’Ajuntament, va reunir 
67 parades relacionades 
amb productes artesans, la 
majoria de Santa Eulàlia de 
Ronçana. Al migdia, els Bas-
toners Trinxaires, que van 
estrenar la peça Cavallers, les 
colles de mitjans i veterans 
de les Gitanes i els gegants 
de Santa Eulàlia també hi 
van sortir a ballar. 

El Mercat de Nadal va 
ser un dels actes destacats 
de la festa major d’hivern 
que es va celebrar el cap de 
setmana passat. Una altra 
proposta remarcable, també 
dissabte, va ser l’estrena de 
la comèdia d’embolics No 
et vesteixis per sopar, a càr-
rec del Teatre Nacional del 
Tenes, que va aplegar gairebé 
260 espectadors a la Fàbrica. 
El diumenge va començar 
amb una passejada per una 
part del sender Ronçanenc 
i va acabar amb un dinar de 
festa major, preparat per la 
Societat de Caçadors, en col-
laboració amb l’Ajuntament 
i la Comissió de Festes. Unes 
140 persones van consumir 
prop de 50 quilos de plats 
elaborats a partir de carn de 
porc senglar. El programa de 
la festa major d’hivern havia 
començat divendres a la nit 
amb el 1r Festival Soundau-
làlia de grups emergents que 
va aplegar prop de 150 joves 
i que l’any vinent tindrà 
continuïtat amb una segona 
edició.

Jordi Roca i Agustí 
Vidal parlaran d’olors i 
menjar a Santa Eulàlia

Santa Eulàlia de Ronçana

Cuina i perfumeria s’uneixen 
en la segona xerrada que orga-
nitza el Ganxo aquesta tempo-
rada. El col·lectiu de promoció 
cultural ha convidat el cuiner 
Jordi Roca, encarregat dels 
postres al gironí El Celler de 
can Roca i el perfumista Agus-
tí Vidal, de Granollers. Roca 
i Vidal parlaran de les “Emo-
cions per menjar, emocions 
per olorar”. Vidal ha fet un 
perfum, Núvol de llimona, ins-
pirat en unes postres de Roca. 
La conferència es farà aquest 
divendres a les 8 del vespre, a 
la Biblioteca. P.N.

Enric Montsant 
presenta el llibre 
‘Ball de parella’

Granollers

El músic Enric Montsant 
presentarà aquest diumen-
ge al migdia el llibre Ball 
de parella. Repertori per a 
gralla i tarota. Editat per 
Dinsic Publicacions Musi-
cals, el llibre és un recull de 
28 peces de ball escrites per 
Montsant. En la presentació, 
que es farà a 2/4 d’1 del mig-
dia al Multi-Espai, al carrer 
Tetuán de Granollers, els 
grallers de La Pessigolla i el 
músic Adrià Abellán inter-
pretaran algunes peces.

Concert solidari per 
recollir joguines, a 
Canovelles

Canovelles

La quarta edició del Con-
cert Incert a Cobert de 
Canovelles se celebrarà 
aquest divendres a les 11 del 
vespre, al Campanar, amb 
l’objectiu de recollir jogui-
nes. Actuarà Víctor Segundo, 
Galipandria i DJ Lele. El preu 
de l’entrada és una joguina 
en bon estat no bèl·lica o 3 
euros que es destinaran a 
comprar joguines. L’objectiu 
és que els joves prenguin 
consciència social i ajudin les 
famílies més necessitades.

Es presenta el 
Cançoner Otger 
Cataló

Granollers

Aquest divendres  a les 7 
de la tarda es presentarà el 
Cançoner Otger Cataló en 
un acte a l’Espai Tranquil de 
Can Barbany de Granollers. 
La colla Otger Cataló va néi-
xer el 1965 quan un grup de 
Minyons Escoltes va passar 
al Clan, dins l’Agrupament 
de Sant Esteve de Granollers. 
Ara han fet un recull de les 
cançons que cantaven i amb 
les quals van passar molt 
bones estones, cap als anys 
60.

La Batllòria 
celebra tres dies 
de festa major

Sant Celoni

La Batllòria comença aquest 
divendres la celebració de 
la festa major d’hivern, que 
s’allargarà fins diumenge. 
Una de les activitats serà la 
tercera Fira Nadalenca de 
l’Esperança, que tindrà lloc 
dissabte a la plaça de l’Esglé-
sia amb parades nadalenques 
i diferents activitats com una 
gimcana o un taller infantil. 
A les 7 de la tarda es farà una 
escudellada popular. Diu-
menge continuaran els actes 
amb ball, sardanes i concerts.


