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El jove David Morales, de Lliçà, amb el diploma que la regidoria de Joventut li va lliurar per la seva tasca

El pagès Josep Jordana, de Can Parets de Llerona, celebra el seu 
centenari

les Franqueses del Vallès

El pagès Josep Jordana, de Can Parets de Llerona, va celebrar el centena-
ri acompanyat de la seva família i de l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, la regidora de Gent Gran i presidenta del Consell de Poble de Llerona, 
Rosa Maria Pruna, i el mossèn Joan Vallicrosa, rector de Llerona. Jordana, 
que, tret de petites dificultats de mobilitat, té bon estat de salut i “és un pagès 
fort”, com va definir-lo Colomé, va mostrar-se molt content i agraït. Colomé 
i Pruna van obsequiar Jordana amb una reproducció de la façana de l’ajunta-
ment i Vallicrosa li va lliurar una còpia de la seva partida de naixement.

Decor and Xocolat guanya el primer Concurs d’Aparadors de 
Nadal de Sant Celoni 

Sant Celoni

La botiga Decor and Xocolat ha estat la guanyadora de la primera edició 
del Concurs d’Aparadors de Nadal 2011 organitzat per la Unió de Botiguers 
i Comerciants de Sant Celoni (UBIC). El jurat han estat els propis clients, 
que han votat durant la campanya de Nadal als més de 100 establiments del 
municipi. L’aparador guanyador ha obtingut uns 70 punts, a només 6 punts de 
Fontanillas Floristeria i del tercer classificat, Llanes Katia. La UBIC ha inten-
tat que els aparadors es distingissin per ser atractius i que els establiments 
posessin en pràctica els coneixements apresos en un curs previ.

lliçà d’amunt
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David Morales de Lliçà 
d’Amunt ha estat reconegut 
com a Jove Galliner de l’Any 
2011, un distintiu que ha 
atorgat per primera vegada 
la regidoria de Joventut del 
municipi amb l’objectiu de 
reconèixer públicament la 
tasca d’alguna persona que, 
de manera voluntària, parti-
cipa activament a la regidoria 
de Joventut i l’Espai Jove del 
Galliner. 

El certamen d’enguany, 

s’ha fet de manera improvi-
sada, veient la necessitat de 
que el jove David Morales, 
de 19 anys, havia de ser dis-
tingit d’alguna manera per-
què “és excepcional la tasca 
que fa pel poble amb la seva 
implicació amb tot”, expli-
ca la regidora de Joventut, 
Maria Eugènia Sanz. 

Morales fa anys que parti-
cipa en el desenvolupament 
de diverses activitats pel 
municipi, però aquest 2011 
hi ha participat molt activa-
ment, sobretot impulsant les 
xarxes socials. Morales ha 

destacat que especialment 
ara amb la conjuntura eco-
nòmica que hi ha, “és molt 
important que la gent parti-
cipi a les activitats”.

L’àrea de Joventut ja ha 
començat a treballar amb les 
bases pel certamen de 2012, 
en què podran presentar-s’hi 
joves d’entre 15 i 30 anys. 
Com a novetat per a la prope-
ra edició, a banda del Premi 
Jove Galliner, també hi haurà 
un distintiu per a algun jove 
que, a banda de les activitats 
de l’àrea Joventut, s’involu-
cri socialment al municipi. 

Els Reis Mags de 
Parets s’apunten 
a les noves 
tecnologies
Parets del Vallès

Els Reis Mags de l’Orient 
tornen a Parets carregats 
de novetats. Aquest any, els 
infants que no es puguin 
acostar a rebre els tres Reis 
podran adreçar les seves 
cartes a Melcior, Gaspar i 
Baltasar a través de l’adreça 
electrònica que Ses Majes-
tats han posat al seu abast: 
reismagsdeparets@gmail.
com. 

ERC de Cardedeu 
dedica el calendari 
de 2012 als gegants

Granollers

La secció local d’ERC de 
Cardedeu ha elaborat un 
calendari per a aquest 2012 
que ja ha començat a repartir 
aquesta setmana entre els 
veïns del municipi. Enguany, 
el calendari l’han dedicat a la  
Colla Gegantera de Cardedeu  
amb motiu del centenari dels 
gegants que van celebrar 
durant l’any 2011. 

L’Associació de 
Comerciants Congost 
premia els clients

Granollers

L’Associació de Comerciants 
de Congost de Granollers, 
amb el suport de l’Ajunta-
ment de la ciutat ha fet un 
sorteig entre els clients de 
tres cistelles de Nadal i 10 
vals per valor de 30 euros 
per descanviar a les botigues 
associades del barri. 

Aquest cap de 
setmana, darreres 
actuacions dels 
Pastorets 

Granollers

El 9 NOU

Aquest cap de setmana 
tindran lloc les darreres 
actuacions dels Pastorets a 
la comarca, a excepció de la 
Garriga, que la darrera repre-
sentació serà el divendres 14. 
A Bigues i Riells, l’Associació 
Fem BiR pujarà a l’escenari 
aquest dissabte a les 7 de la 
tarda al Centre Cívic.

A Canovelles, dissabte i 
diumenge a 2/4 de 7 de la tar-
da, al Teatre Auditori de Can 
Palots la Comissió de Sant 
Antoni Abat oferirà la repre-
sentació més solidària dels 
Pastorets. Tothom qui ho 
vulgui podrà portar aliments 
per col·laborar amb l’associa-
ció d’Ajuda Cívica Betesda.

A Llinars del Vallès, el 
Grup Escènic del Casal Par-
roquial oferirà una última 
actuació dels Pastorets diu-
menge a les 7 de la tardal.

A Sant Esteve de 
Palautordera la darrera 
actuació dels pastorets serà 
aquest diumenge a 2/4 de 7  
i a càrrec del grup de teatre 
L’Horitzó. 

A Marata, el Centre Cultu-
ral oferirà la versió adaptada 
de Josep Maria Folch i Torres 
dissabte i diumenge a les 7 
de la tarda. 

A la Garriga, l’Associació 
Fem Pastorets, oferirà actua-
cions aquest cap de setmana 
i divendres dia 14 a les 6 de 
la tarda.

L’àrea de Joventut de Lliçà ha impulsat un premi de joves de l’any

David Morales, de Lliçà d’Amunt, 
Jove Galliner de l’Any 2011


