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Durant la festa de Sant Antoni Abat es van beneir una trentena d’animals, a la plaça de l’Església

El fred fa baixar la 
participació a la festa de Sant 
Antoni Abat a Sant Celoni

Sant Celoni

laia Coll

Les baixes temperatures 
d’aquest cap de setmana han 
condicionat la festa de Sant 
Antoni Abat en honor als 
animals a Sant Celoni, que 
ha vist reduïda considerable-
ment la participació pel que 
fa al nombre de cavalls i tam-
bé pel públic que va seguir la 
benedicció dels animals a la 
plaça de l’Església i que no va 
superar les 400 persones.

La festa dels animals, que 
és organitzada anualment 
per la Comissió de Sant 
Antoni Abat, va començar 
dissabte al vespre amb el tra-
dicional sopar de germanor. 
Diumenge, a les 10 del matí 
els cavallistes –prop d’una 
quarantena– es van reunir 
al Sot de les Granotes per 

esmorzar i començar, al vol-
tant de 2/4 de 12 del migdia, 
una cercavila amb els cavalls 
i carruatges pels carrers 
del poble fins a la plaça de 
l’Església, on els esperava el 
rector del municipi, mossèn 
Ignasi Fuster, per beneir tots 
els animals.

 Puntualment i en una 
petita i ràpida cerimònia, 
que va durar poc més de 
15 minuts, els prop de 30 
cavalls i els 4 burros que van 
participar a la cercavila van 
rebre, un per un, la benedic-
ció. Posteriorment, i mentre 
els cavalls van seguir fent 
una petita cercavila pels 
carrers del municipi, els ani-
mals domèstics, la majoria 
gossos, acompanyats dels 
seus amos, van prendre tot 
el protagonisme de la diada i 
van ser beneïts. 

Obertes les 
inscripcions per al 
Carnaval de Sant 
Celoni
Sant Celoni

Al llarg d’aquesta setmana ja 
es poden fer les inscripcions 
per participar amb una com-
parsa a la rua de Carnaval de 
Sant Celoni, que se celebrarà 
el dissabte 18 de febrer. Les 
inscripcions es poden fer 
des d’aquest dilluns i fins 
divendres a l’Oficina d’Aten-
ció Ciutadana, al Safareig. 
Cada comparsa ha d’estar 
formada per 15 persones 
com a mínim, i ha de tenir 
dos responsables majors de 
16 anys. L’Ajuntament apor-
tarà 3 euros per persona per 
finançar les despeses de les 
disfresses i dels guarniments 
necessaris. També donarà 70 
euros per carrossa. La rua del 
dissabte sortirà a les 7 de la 
tarda del carrer Esteve Car-
delús, darrere la Biblioteca. 
Després de la rua es farà un 
sopar a la pista coberta que 
costarà 5 euros. 

L’Escola de la Natura 
de Parets prepara nous 
cursos i activitats 

Parets del Vallès

L’Escola de la Natura de 
Parets ha obert les inscrip-
cions per als nous cursos i 
activitats, que començaran el 
proper mes de març. Tots els 
cursos inclouen sessions teò-
riques i pràctiques. L’Escola 
ha signat un conveni amb 
la Facultat de Ciències de la 
UAB perquè els cursos con-
validin amb quatre crèdits de 
lliure elecció.

Mostra de fotografia 
creativa a El Pi 
Novell, a Sant Pere de 
Vilamajor
Sant Pere de Vilamajor

Els alumnes de fotografia 
creativa tant del primer com 
del segon curs del Centre 
Cívic El Pi Novell de Sant 
Pere de Vilamajor presenten 
els treballs que han anat rea-
litzant al llarg de la darrera 
tardor i d’aquest hivern. 
D’una banda, els alumnes 
de Fotografia Creativa I han 
muntat una exposició en for-
mat tradicional, mentre que 
els de Fotografia Creativa II 
presenten els treballs en for-
mat videogràfic. La mostra 
es va inaugurar divendres al 
vespre amb una quinzena de 
participants. R
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Alumnes del Cervetó 
visiten l’Espluga de 
Francolí

Granollers

Un grup de 28 alumnes de 
Batxillerat de l’escola Cerve-
tó de Granollers van visitar, 
el dia 1 de febrer, les Noves 
Coves de l’Espluga, on van 
descobrir l’evolució huma-
na des del Paleolític fins a 
l’actualitat a través d’audi-
ovisuals. Després, equipats 
amb un vestit de neoprè, un 
casc i un llum de carbur, els 
alumnes van poder fer una 
ruta d’iniciació a l’espeleo-
logia pel riu subterrani que 
discorre per l’interior de les 
coves. Un total de 19 alum-
nes més van fer un combinat 
d’esports d’aventura, amb 
un recorregut amb BTT, una 
cursa d’orientació esportiva 
pedestre i jocs de punteria.


