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Aquest any, a més del dinar, es faran activitats diverses durant la calçotada

Parets del Vallès

El 9 NOU

Parets del Vallès ha prepa-
rat una vintena d’actes per 
celebrar la seva festa major 
d’hivern durant els propers 
quatre dies, coincidint amb 
el quinzè aniversari del Cen-
tre Cultural Can Rajoler. 

També celebrarà els 15 
anys un dels actes més popu-
lars de la festa, la calçotada, 
que es farà dissabte al Casal 
Can Butjosa. A més del dinar 
a base de calçots, aquest any 
de les 11 del matí a les 4 de 
la tarda es faran un seguit de 
tallers, exhibicions i espec-
tacles d’animació per a totes 
les edats. Tot seguit, la plaça 

de la Vila serà l’escenari de 
la concentració de les colles 
participants en la setzena 
Desfilada Infernal, que orga-
nitza la colla Diables Parets. 
L’acte acabarà a les 9 del 
vespre amb el repartiment de 
brou calent i un espectacle 
pirotècnic.

La festa major de Parets, 
però, començarà aquest 
divendres a les 6 de la tar-
da amb una hora del conte 
especial de festa major i un 
recital en homenatge a Josep 
Vicenç Foix Mas, que anirà 
a càrrec de membres del Niu 
d’Art Parets.

La programació de diumen-
ge començarà amb una passe-
jada de gegants pels carrers 

del Barri Antic a càrrec de la 
Colla de Gegants, Grallers i 
Bestiari de Parets.

Durant tot el dia, la plaça 
de la Vila acollirà una altra 
edició de la Fira d’Artesans, 
mentre que els amants dels 
esports d’aventura podran 
gaudir del II Circuit d’Inicia-
ció que el Club Puravida 4x4 
instal·larà al final del carrer 
Súria. Al matí també hi hau-
rà sardanes i, a la tarda, un 
espectacle de Rialles Parets.

Els actes de festa major 
continuaran dilluns a les 
11 del matí amb l’obertura 
del Parc Infantil al Pavelló 
Municipal d’esports, amb 
inflables, tallers, jocs i diver-
sió per als més petits.

Bigues honora Sant 
Sebastià i Sant 
Vicenç, aquest cap de 
setmana
Bigues i Riells

El municipi de Bigues i 
Riells celebrarà aquest cap 
de setmana dues festivitats. 
Divendres tindrà lloc la Fes-
ta del Vot del Poble en honor 
a Sant Sebastià. Els actes 
començaran a 2/4 de 12 del 
migdia a l’església parroqui-
al amb una missa en honor 
a Sant Sebastià i una ofrena 
floral amb motiu del vot del 
poble. Dins les XIV Jornades 
de Fem Poble, les escoles El 
Turó i El Colomer acolliran 
una mostra dels treballs dels 
seus alumnes i també dels de 
l’escola La Puput. A la tarda 
hi haurà cinema, xocolatada, 
ball i una sardinada a les 8 
del vespre per tancar la fes-
ta a la plaça Miquel Bosch. 
D’altra banda, diumenge se 
celebrarà la festa de Sant 
Vicenç amb una missa en 
honor seu, un piscolabis, 
tallers per a la mainada i una 
xocolatada. Els actes acaba-
ran a les 7 de la tarda amb un 
cantada d’havaneres amb el 
grup Son de la Habana i una 
sardinada amb torrades i vi 
al Centre Cívic i Cultural de 
Riells del Fai.

S’entreguen els 
premis del Concurs 
de Fotografia del CEG

la Garriga

El Centre Excursionista 
Garriguenc (CEG) entregarà 
aquest dissabte els premis 
del setè Concurs de Fotogra-
fia i de la Marxa de Regulari-
tat, a més dels records de la 
mostra de pessebres de l’any 
2011. L’acte es farà a les 7 de 
la tarda a l’auditori de l’Esco-
la de Música.

La calçotada celebra la quinzena edició aquest dissabte

Parets celebra la festa major 
d’hivern amb una vintena d’actes

Martí Boada presenta 
el llibre ‘Boscos de 
Catalunya’ a Sant 
Celoni
Sant Celoni

El naturalista Martí Boada 
presentarà aquest dissabte 
el llibre Boscos de Catalunya 
a les 7 de la tarda a la sala 
Bernat Martorell de Can 
Ramis de Sant Celoni. Boada 
ha escrit i dirigit el llibre 
juntament amb Francisco 
Javier Gómez. Tots dos són 
investigadors de l’Institut de 
Ciència i Tecnologia Ambien-
tals (ICTA) de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
En la presentació també hi 
intervindrà l’alcalde de Sant 
Celoni, Joan Castaño, i el 
degà de la Facultat de Cièn-
cies de la UAB, Jordi Bartrolí, 
que pronunciarà la conferèn-
cia “Boscos i futur”. La pre-
sentació del llibre és organit-
zada per la llibreria L’Alguer 
7 i l’Ajuntament de Sant 
Celoni amb la col·laboració 
d’Òmnium Cultural del Baix  
Montseny.

Música, gegants 
i espectacles a 
Gualba

Gualba

Gualba celebrarà dissabte 
i diumenge la festa major 
d’hivern amb activitats 
diverses com una caminada, 
un esmorzar, una ballada 
de danses amb l’Esbart de 
Gualba o amb el concert 
de l’Orquestra Ars Medica 
i un ball dissabte a la nit. 
Diumenge tindrà lloc la XII 
Fira d’Artesans i una cerca-
vila dels gegants de Gualba, 
grallers, capgrossos i altres 
colles. Al migdia es farà una 
degustació d’estofat de sen-
glar. La festa acabarà amb 
animació infantil.

David Fiérrez ha deixat el càrrec després de tres anys

Aleix Caussa és escollit nou cap 
de colla dels Blancs de Granollers

Granollers

El 9 NOU

Aleix Caussa substitueix 
David Fiérrez com a cap 
de colla dels Blancs de 
Granollers després de l’as-
sembla celebrada diumenge 
passat a La Troca i que va 
servir per presentar la nova 
junta directiva per als propers 
dos anys. Aquesta nova junta 
va ser escollida per unani-
mitat amb 43 vots.  A més 
de Caussa, és formada per 
Anna Asbert, David Fiérrez, 
Frederic Font, Ramon Forns, 
Bernat Lloret, Amador Lucas, 
Albert Masat, Joan Mora, 

Jordi Reixach, Duna Vilà i 
Anna Villegas. Com a novetat 
destaca l’entrada de Bernat 
Lloret, que també fa anys que 
està vinculat a la colla.

Aleix Caussa s’ha marcat 
com a objectiu per a aquest 
any fer una festa major 
millor que mai amb menys 
recursos econòmics, a causa 
sobretot de la retallada d’in-
gressos des de l’administra-
ció. “És un plaer poder estar 
al davant de la colla en els 
moments en què estem”, va 
dir Caussa durant l’assem-
blea. “La junta actual som 
gent que treballem junts des 
de fa anys i hem arribat a un 

punt en què ens complemen-
tem molt bé. Cadascú aporta 
la seva part i podem arribar 
a dominar i millorar tots els 
aspectes de la nostra feina a 
la colla”, va afegir.

Per a Caussa, aquest any, 
més que mai, és important 
que els Blancs facin pinya 
per fer una festa major 
espectacular. “Ens ho hem 
de passar bé nosaltres, ani-
mant el públic i oferint una 
programació diversa i de 
qualitat als ciutadans i ciu-
tadanes de Granollers”. En 
les darreres tres edicions de 
la festa, la victòria ha estat 
per als Blaus. David Fiérrez 

va dir que la colla dels Blancs 
necessita algú amb carisma 
i empenta, “dos trets que 
defineixen perfectament el 
tarannà de l’Aleix”.

El nou cap dels Blancs és 
mestre d’educació primà-
ria a l’escola Joan Solans 
de Granollers, i és juga-

dor i entrenador del BM 
Granollers, club al qual ha 
estat vinculat des de la seva 
infància . Actualment juga 
a l’equip Blancs i Blaus BM 
Granollers, integrat per juga-
dors de les dues colles. Va 
entrar a la junta dels Blancs 
l’any 2008.

Aleix Caussa, el nou cap de colla dels Blancs, té 25 anys i és mestre


