
Divendres, 27 de gener de 2012

Calaix NOU9El 33

L’entitat organitza cada any la benedicció dels animals a la festa de Sant Antoni

L’Ametlla celebra un segle i mig 
de la Germandat de Sant Sebastià

La passada de cavalls és un dels actes de la festa de Sant Antoni Abat a l’Ametlla

l’ametlla del Vallès

El 9 NOU

La celebració de Sant Antoni 
Abat de l’Ametlla va tenir 
aquest any un significat 
especial, ja que coincidia 
amb els 150 anys de la Ger-
mandat de Sant Sebastià, 
que  organitza aquesta festa 
conjuntament amb la parrò-
quia de Sant Genís i l’àrea de 
Festes de l’Ajuntament. La 
festa va incloure la tradici-
onal congregació i benedic-
ció d’animals a la plaça de 
l’Ajuntament, i una passada 
de cavalls organitzada per 
l’hípica La Quaranya. Abans 
de la benedicció dels ani-
mals, l’alcalde de l’Ametlla, 
Andreu González, va fer un 
reconeixement a aquesta 
entitat i a les persones que 
estan al seu capdavant, Joan 
i Jaume Iglesias, i Jaume Par-
tegàs, “pel mèrit de mantenir 
viva aquesta tradició que fa 
un acostament al passat rural 
de l’Ametlla”.

La història de la Ger-
mandat de Sant Sebastià 
es remunta al 20 de gener 
de 1862 quan es va crear 
el Montepio Social amb el 
seu nom. L’entitat feia el 
paper de mútua i d’assegu-
radora en cas de malaltia. 
Estava formada pels socis 
que abonaven una quota 
que, en caure malalts, els 
donava dret a cobrar un 
subsidi equivalent al jornal 
de pagès. Els altres socis, 
anomenats també Germans, 
es preocupaven de mante-
nir la normalitat en la vida 
familiar i la continuïtat de 
la feina al camp i a la granja. 
Molt aviat, gairebé totes les 
famílies del poble van tenir 
algun dels homes de casa 
afiliats a la Germandat de 

Celebració de les noces d’or de la Germandat de Sant Sebastià l’any 1953

Sant Sebastià.
L’entitat va viure una revi-

falla l’any 1962 amb motiu 
del seu centenari, que es va 

celebrar amb un ampli pro-
grama d’actes. Ja a la dècada 
dels 80, amb el canvi dels 
temps, es van canviar els 

estatuts i la Germandat va 
passar a ser una germandat 
de socors mutus a ser una 
germandat cultural.

Concurs continu 
de fotografia a 
Sant Antoni 

Sant antoni de Vilamajor

Aquest divendres es farà 
públic el veredicte del jurat 
del primer lliurament del 
concurs continu de fotogra-
fia que organitza el Patronat 
de Cultura i Esbarjo de Sant 
Antoni de Vilamajor. En 
aquesta segona convocatòria 
es faran cinc entregues, una 
cada mes fins al mes de maig. 
Els de gener i març tindran 
la temàtica lliure, el segon se 
centrarà en l’aigua, mentre 
que el quart girarà al voltant 
del retrat per acabar el mes 
de maig amb la temàtica 
sobre Vilamajor. Aquest any 
hi haurà una sola categoria 
en digital i dues en paper, 
una per als participants que 
l’any passat van sumar un 
mínim de 60 punts i una 
segona per a la resta de con-
cursants del 2011 i els nous 
participants. Cada concur-
sant pot presentar una sola 
fotografia en paper blanc 
i negre i color o en suport 
informàtic. Les fotografies 
s’exposaran durant tot el mes 
fins que es substituiran per 
les del següent lliurament. 
Totes les fotografies presen-
tades en el concurs s’exposa-
ran durant la festa major.

Xerrada sobre 
‘fanzines’ i autoedició 
amb Miqui Puig, a 
l’Ametlla
l’ametlla del Vallès

La sala polivalent de la Bibli-
oteca Municipal de l’Ametlla 
acollirà aquest divendres a 
2/4 de 8 del vespre la xerra-
da “Fanzines i autoedició”, 
a càrrec de Sandra Uve i 
Miqui Puig. Uve és escrip-
tora, dibuixant, i autora i 
col·leccionista de fanzines. El 
cantant de l’Ametlla també 
és col·leccionista de fanzines 
i autor de l’exposició “Fanzi-
nes: art fotocopiat. Dels anys 
80 fins ara”, creada a la Bibli-
oteca.

Exposició 
sobre els ràdio 
transistors a 
Sant Celoni
Sant Celoni

La Rectoria Vella de Sant 
Celoni inaugurarà aquest 
dissabte a les 7 de la tarda 
l’exposició “El món dels ràdio 
transistors” vist per Joan 
Julià, de Sant Celoni. L’ex-
posició, que es podrà visitar 
fins a l’11 de març, presenta 
uns 500 exemplars d’aquests 
aparells, nous i en bon estat. 
Julià ha dedicat anys de feina 
a trobar tots aquests aparells. 
Tots els dissabtes de les 6 a 
les 7 de la tarda es farà una 
visita comentada.

Gertrudis Reyes, la 
veïna més gran de 
Canovelles

Canovelles

Gertrudis Reyes Chico, la veï-
na més gran de Canovelles, 
va complir dimecres 103 
anys. Amb una bona salut 
física i mental, Gertrudis va 
celebrar l’aniversari acompa-
nyada dels seus familiars, i 
l’alcalde de Canovelles José 
Orive. Reyes viu des de fa 
40 anys al carrer Verge de 
Montserrat. Als 21 anys es va 
casar amb Antonio Ramírez, 
amb qui va tenir 13 fills, que 
li han donat un gran nombre 
de néts i besnéts. Ella és la 
més gran de nou germans.


