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Sant Feliu de Codines i Castellterçol van celebrar dimarts la Festa de l’Escudella

Brous de Carnaval multitudinaris
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L’escudella de Castellterçol es va preparar en 26 calderes d’acer inoxidable

S. Feliu de C. / Castellterçol

El 9 NOU / J.C.

Sant Feliu de Codines i 
Castellterçol van celebrar 
dimarts les tradicionals 
escudelles de Carnaval, que 
van aplegar centenars de 
curiosos. A Sant Feliu de 
Codines, el col·lectiu Sense 
Estovalles va començar a 
preparar l’escudella cap a 
les 6 del matí. Es van coure 
2.400 litres de brou en 10 
olles, que es van acabar en 
un tres i no res. Unes 300 
persones van quedar-se a la 
mateixa plaça a menjar l’es-
cudella, però moltes altres 
se la van emportar a casa. 
A més, el col·lectiu organit-
zador va repartir esmorzar 
a un total de 700 alumnes 
de diferents escoles i del 
Taller Xavier Quincoces de 
Granollers, que cada any 
participen en la festa.

A Castellterçol l’escudella 
es va preparar en 26 calde-
res d’acer inoxidable, de les 
quals van sortir més de 4.000 
plats de brou. Una vintena 
d’escudellers, des de bon 
matí, van preparar el que feia 
falta perquè quan comences-
sin a bullir les calderes, s’hi 
pogués anar tirant els ingre-
dients com la sal, la carn 
magra de vedella i de porc, 
la costella de porc, i el pebre 
vermell i negre. Després s’hi 
va afegir la carn, el pollastre 
i els talls de botifarra negra, 
a més de la pasta d’arròs i 
fideus. A la una del migdia, 
mossèn Ramon Mutades va 
fer la benedicció.

Més de 800 persones a la rua 
de Carnaval de Sant Celoni

Sant Celoni

Més de 800 persones van participar 
dissabte en la rua de Carnaval de Sant 
Celoni, que va repartir tres premis. 
La comparsa més original va ser per 

a De peus a la galleda, mentre que la 
més animada va anar a parar a Freddie 
Mercury, i la més elaborada va ser per 
a Diligència Express. Els actes de dis-
sabte van continuar amb un sopar a la 
pista coberta i amb un ball. Diumen-
ge, l’Ateneu es va omplir amb més de 
500 persones al ball infantil.
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El col·lectiu Sense Estovalles és l’encarregat de preparar l’escudella de Sant Feliu durant tot dimarts al matí

La Roca reparteix 
quatre premis al 
concurs de disfresses

la Roca del Vallès

El concurs de disfresses 
que es va celebrar al Centre 
Cultural de la Roca, organit-
zat per l’entitat ARHS, va 
repartir un total de quatre 
premis. En la categoria indi-
vidual infantil va guanyar 
El gall, mentre que la millor 
comparsa infantil va ser la 
titulada Hippies. El premi en 
la categoria individual adult 
va ser per a Duquesa de Alba 
i Alfonso, i en la comparsa 
d’adult, per a Il cavaliere. 
Els guanyadors van rebre 
trofeus, un lot de begudes i 
menjars variats, un val per 
a un àpat en restaurants del 
municipi, entrades de teatre 
i concerts del Filharmonia, 
i diferents publicacions de 
l’Arxiu de la Memòria Popu-
lar.

Martorelles 
celebra Carnaval 
aquest dissabte

Martorelles

Tot i que la majoria de 
poblacions de la comarca 
van celebrar el Carnaval 
el cap de setmana passat, 
Martorelles ho farà aquest 
dissabte. A partir de les 6 de 
la tarda començarà la rua de 
Carnaval amb els diferents 
participants, que recorreran 
els diversos carrers i places 
del municipi. La sortida serà 
a les 6 de la tarda de la plaça 
Anselm Clavé, i des d’aquest 
punt i passant per l’avin-
guda Piera s’arribarà fins a 
l’envelat, on es farà un ball 
de Carnestoltes amb tots els 
participants.

Adéu al rei Carnestoltes

Granollers

Després de ser vetllat durant tot 
el dia a la plaça de la Porxada de 
Granollers, el rei Carnestoltes va ser 
cremat dimecres al vespre a la plaça 
de les Olles, i es posava així punt i 

final als actes de Carnaval a la ciutat, 
que havien començat una setmana 
i mitja abans. Abans es va fer una 
sardinada com a últim àpat de Carna-
val, organitzada per l’AV Granollers 
Centre, i la cercavila de comiat del rei 
Carnestoltes amb l’acompanyament 
de l’Abat dels Bojos i els Diablots.


