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La representació, repatida en 24 quadres, dura unes dues hores i mitja

llinars del Vallès

J.B.M. 

El grup de teatre Till-Tall 
de Llinars, amb l’arribada 
de Setmana Santa, tornarà 
a posar en escena Veniu a 
Mi. La Passió de Llinars, un 
espectacle amb una màgia 
molt especial, escrit i diri-
git per Reyes Barragán. Les 
representacions es faran al 
teatre municipal els dies 24, 
25 i 31 de març i 1 d’abril a 
les 5 de la tarda. La novetat 
d’aquest any són nous actors 
en el repartiment. Barragán 
va fer durant vuit anys el 

paper de Maria Magdalena 
i des del 2010 ha afrontat el 
repte de donar vida a Maria, 
mare de Jesús, paper que ha 
representat des de llavors. 

Una de les novetats en 
el repartiment serà Carles 
Cullell en el paper de Jesús de 
Natzaret. L’any passat, en el 
seu debut a la Passió, Cullell 
va emocionar tothom amb la 
seva composició del perso-
natge de Judes. Judith Garcia 
Raposo tindrà davant seu, en 
la seva primera participació, 
el repte de fer un dels dos 
personatges més importants 
de l’obra: Maria Magdalena. 

Hi ha alguns actors que fan 
el mateix personatge des del 
2010. 

Durant més de dues hores 
i mitja, l’obra, repartida en 
24 quadres, recull la vida de 
Jesús, des del bateig al Jor-
dà fins a la resurrecció. La 
proposta de Barragán és una 
Passió fresca i actual, que vol 
apropar el missatge de Jesús 
de Natzaret tant a creients 
com a no creients. Es tracta 
d’un text original seu, que 
presenta la història des d’un 
punt de vista femení utilit-
zant la tècnica cinematogrà-
fica del flashback. 

Canovelles 
reunirà 25 colles 
en una trobada 
de gitanes
Canovelles

Un total de 25 colles d’ar-
reu de Catalunya es reuni-
ran al carrer Indústria de 
Canovelles aquest dissabte a 
les 5 de la tarda per celebrar 
una trobada de gitanes en 
commemoració del 50è ani-
versari de la Comissió Sant 
Antoni Abat. Aquesta és una 
iniciativa de la colla de gita-
nes de l’entitat, que d’aques-
ta manera s’ha volgut sumar 
a la celebració. Durant tota 
la tarda, els més de 500 balla-
dors de les diferents colles 
oferiran les seves coreogra-
fies més noves per mostrar 
el seu ball de gitanes. A més, 
també hi tindran cabuda 
danses populars típiques de 
cada poble. Totes les colles 
participants seran d’adults, 
i a més de colles del Vallès 
Oriental i l’Occidental n’arri-
baran d’altres municipis com 
Tarragona, Vilafranca del 
Penedès o Reus.

El Museu Isern de 
Mollet presenta més 
motos antigues

Mollet del Vallès

El Museu Isern de Mollet 
presentarà aquest dissabte 
una sèrie de motos que van 
ser fabricades a Barcelona 
per Mymsa. A l’acte hi assis-
tirà Jaume Aragall de Mym-
sa. La presentació es farà en 
el decurs d’una jornada de 
portes obertes que es farà 
entre les 10 del matí i la 1 del 
migdia. El Museu també ha 
ampliat la gamma de models 
de Derbi i Ducson.

La Garriga 
celebra els Tres 
Tombs diumenge

la Garriga

La Garriga celebrarà la festa 
dels Tres Tombs aquest diu-
menge, sota l’organització de 
l’Associació Els Tres Tombs. 
La festa començarà a les 9 del 
matí al parc dels Pinetons, on 
es farà un esmorzar popular. 
Els actes continuaran amb la 
desfilada de carruatges pels 
carrers del municipi, que aca-
barà a 2/4 d’1 amb la benedic-
ció a la plaça de l’Església.

Calçotada a Santa 
Eulàlia de Ronçana
Santa Eulàlia de Ronçana

Dins el primer aniversari 
de La Catxaruda, a Santa 
Eulàlia, aquest dissabte al 
migdia es farà una calçotada 
popular. Abans es farà un 
esmorzar, la presentació de 
productes i projectes del 
Vallès i una visita a l’hort de 
La Catxaruda.

Els Xics de Granollers 
obren la temporada 
amb una actuació de set

Granollers

Els Xics de Granollers van 
obrir la temporada diu-
menge a Sabadell amb una 
actuació en què van com-
pletar la clàssica de 7, amb 
un 3 de 7, un 4 de 7 i una 
torre de 6. Els tres castells 
van ser executats amb con-
fiança i rapidesa. El nou 
cap de colla, Sergi Palau, va 
posar bona nota a l’actua-
ció, “que permet continuar 
treballant amb els castells 
de 7 i mig per portar-los a 
plaça ben aviat”. La propera 
actuació dels Xics serà el 22 
d’abril a Guissona. En l’ac-
tuació de diumenge també 
van actuar els Castellers 
de Sabadell (id 4/8, 4/7 
agulla, 3 de 7, 4 de 7, dos 
pilars de 5); Minyons de 
Terrassa (4/7a, 5 de 7, 3 de 
7, vano de 5); i Marrecs de 
Salt (3/7, 4 de 7, 5 de 6, dos 
pilars de 4).

Les dues primeres representacions es faran aquest cap de setmana

La Passió de Llinars es presenta 
amb canvis en el repartiment

L’Excursió 
Popular de 
Granollers arriba 
a la trentena edició
Granollers

L’Excursió Popular de 
Granollers arriba aquest diu-
menge a la trentena edició. 
Per celebrar l’aniversari, al 
final de la passejada es farà 
una botifarrada. La sortida 
de l’excursió serà a 2/4 de 
9 del matí des de la plaça 
de la Porxada, i l’arribada 
serà a la plaça de l’Església. 
L’excursió, de 14 quilòme-
tres, passarà pels voltants de 
Granollers, amb un itinerari 
semblant al número 5 de la 
guia i mapa excursionista de 
Granollers i el seu entorn 
editat per l’Editorial Alpina i 
l’Agrupació Excursionista de 
Granollers. Els participants 
passaran per Sota el Camí 
Ral, el polígon industrial 
Palou Nord, Quatre Camins 
o el Centre Montserrat Mon-
tero, on es farà l’esmorzar. 
La inscripció és gratuïta i es 
pot fer mitja hora abans de la 
sortida per recollir el tiquet 
de la botifarrada. 

L’espectacle 
‘Síntesi’ arriba 
al Casino de 
Caldes
Caldes de Montbui

L’Esbart Ciutat Comtal pre-
sentarà l’espectacle Síntesi 
aquest diumenge a les 6 de 
la tarda al Casino de Caldes 
de Montbui. L’espectacle, 
dirigit per Lluís Calduch, és 
fruit d’una acurada anàlisi de 
les diferents representacions 
de l’esbart, una recopilació 
de danses pròpies que repre-
senten una única forma de 
recrear i interpretar. És un 
recull que mostra la història 
de l’Esbart Ciutat Comtal, 
incloent tant danses folklòri-
ques de sempre com danses 
catalanes de nova creació. 
L’obra s’emmarca en l’Espai 
A, Xarxa d’Arts Escèniques 
Amateurs de Catalunya. El 
projecte és el resultat de la 
col·laboració entre les diver-
ses federacions de cultura 
popular.

Acaba el Cicle de 
Cinema Infantil 
en Català a Sant 
Celoni
Sant Celoni

Alvin i els esquirols 3 és la dar-
rera pel·lícula que es podrà 
veure aquest dissabte als 
cinemes Ocine de Sant Celoni 
dins el 5è Cicle de Cinema 
Infantil en Català, que va 
començar el 25 de febrer. Les 
sessions es projectaran a 1/4 
de 5 de la tarda al preu únic 
de l’entrada a 4 euros. El cicle 
l’impulsa la Direcció General 
de Política Lingüística.


