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El Correxarrups és una de les proves puntuables del Corremonts de Sant Celoni

Sant Celoni

El 9 NOU

La festa major de Sant Celoni 
va acabar dilluns al vespre 
amb la proclamació dels 
Senys com a colla guanyadora 
del Corremonts 2011 dins la 
festa major del municipi. Els 
Senys van aconseguir 14,75 
punts en les 11 proves pun-
tuables, davant els 10,25 dels 
Negres. D’aquesta manera, 

els Senys han aconseguit la 
segona victòria consecutiva i 
la quarta del palmarès gene-
ral des que va començar la 
competició el 1999. El marca-
dor també inclou tres empats 
i sis victòries dels Negres.

Les dues colles van arri-
bar diumenge a la nit força 
igualades. Els Negres s’ha-
vien imposat clarament a la 
donació de sang, i a Senys i 
Negres pel món, mentre que 

van aconseguir més punts a 
Medievàlia i al Correxarrups.  
Les dues colles es van repar-
tir els punts a parts iguals 
en la campanya i en el flash 
mob. Els Senys, per la seva 
banda, van guanyar la sarda-
na i en el Rodaxutxes. 

Però amb les tres proves 
de dilluns –cursa d’ermites, 
rucada i estirada de corda– 
els Senys van aconseguir 6,5 
punts, mentre que els Negres 

només 2,5. Així, el marcador 
es va decantar clarament a 
favor dels Senys.

Amb la proclamació del 
veredictes, dilluns van 
acabar quatre dies de festa 
major amb plens absoluts en 
molts dels actes programats 
com l’arrossada, el sopar 
popular o el ball de final de 
festa major, que va aplegar 
a la plaça més de 1.500 per-
sones.

La Gran Festa 
del Parc se 
celebra diumenge

Montseny

El nucli del Brull acollirà 
aquest diumenge la Gran 
Festa del Parc dins les acti-
vitats del Parc Natural del 
Montseny. La festa està dedi-
cada al món dels pallassos, 
del circ i dels estels. A partir 
de 2/4 d’11 del matí comen-
çaran les diferents actuaci-
ons, com la dels Germans 
Albergínia i de Katraska Cia. 
Els tres còmics de Teatre 
Mòbil prendran el relleu a 
Marcel Gros com a mestres 
de cerimònies. A més, estre-
naran algun gag del seu nou 
espectacle, Germans Garrapi-
nyada. També es farà la tradi-
cional enlairada d’estels i el 
taller d’estels participatius. 
Després del dinar, en què 
cadascú se l’ha de portar, es 
podrà participar en un taller 
de circ.

Primera Fira de 
l’Intercanvi de 
l’Alt Congost, a 
Tagamanent
Tagamanent

Diumenge se celebra la I Fira 
d’Intercanvi de l’Alt Congost, 
a l’entorn dels pous de glaç 
de l’Avencó, a Tagamanent. 
La fira, organitzada per la 
CUP Alt Congost i les eco-
xarxes Montseny i Osona, 
està pensada per potenciar 
la cultura de l’intercanvi 
tant de béns com de serveis, 
i s’hi poden fer compres amb 
ecosenys, una moneda social 
que ja funciona amb èxit en 
altres fires i xarxes d’inter-
canvi. La fira començarà a les 
10 del matí i també s’hi faran 
altres activitats.

C
A

R
LE

S 
G

A
BA

R
R

EL
LA

Josep Llavina amb el seu equip i els seus dos fills Pep i Anna

La colla guanyadora va aconseguir 14,75 punts, davant dels 10,25 dels Negres

Els Senys guanyen a la 
festa major de Sant Celoni

El saló de perruqueria i estètica de Granollers està d’aniversari

Espai Llavina arriba als 30
Granollers

El 9 NOU

Josep Llavina va començar a 
treballar de perruquer als 15 
anys, però no va ser fins als 
21 que va obrir el seu propi 
saló de perruqueria i estèti-
ca. Era un 15 de setembre de 
1981 quan va inaugurar el 
saló de perruqueria i estètica 
Espai Llavina al carrer Verge 
de Núria de Granollers, al 
mateix emplaçament actual, 
encara que ampliat en dues 
ocasions. “Des del  primer 
dia vaig tenir molt clar d’ofe-
rir un servei integral, tant de 
perruqueria com d’estètica, 
i atenent tant senyores com 
senyors”, recorda Josep Llavi-
na, que anteriorment ja havia 
treballat en dues perruque-

ries de Granollers i una de 
l’Ametlla. 

Llavina explica que des del 
primer moment va tenir una 
clientela molt assídua a la 
perruqueria. “La part d’estè-
tica al principi va costar, però 
amb el temps ha anat agafant 
una importància molt gran”. 
Durant aquests 30 anys, el 
perruquer ha viscut molts 
canvis en serveis i tècniques, 
però destaca com una gran 
revolució d’aquests últims 
tres anys els tractaments 
de queratina, dels quals són 
especialistes.

Josep Llavina vol destacar 
el treball de tot l’equip i de 
les persones que fa molts 
anys estan al seu costat. És el 
cas de Pepi Garcia, directora 
del saló d’estètica, la seva 
esposa Rosa Maria Galbany, 
que va treballar molts anys 
en aquest saló; el seu germà 
Xavier o Júlia Membrive. 
L’equip també el formen 
actualment l’Aida, la Jankey, 
la Glòria i la Naima.


