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La pedra base, un bloc de granit de 22 tones, es va extreure d’una pedrera del Montnegre

Jaume Rodri està enllestint la peça, feta de granit i marbre, a la plaça de la Vila

Una escultura homenatjarà 
Santi Santamaria a Sant Celoni

Sant Celoni

T.T.

Impulsada per l’Associació 
d’Amics de Santi Santa-
maria i l’Ajuntament de 
Sant Celoni, el dia 11 de 
novembre, coincidint amb 
Sant Martí, s’inaugurarà 
una escultura en home-
natge al reconegut cuiner, 
mort fa més d’un any i mig. 
L’escultor Jaume Rodri, de 
Cardedeu, és l’encarregat de 
fer la peça, que s’aixecarà al 
costat de la Biblioteca, entre 
el carrer d’Esteve Cardelús 

i el passeig de la Rectoria 
Vella. En el mateix acte tam-
bé es presentarà oficialment  
l’associació, que vol fer un 
homenatge a Santamaria per 
la seva aportació a la cuina, a 
la gastronomia, però també 
pel seu compromís intel-
lectual, de ciutadà i d’amis-
tat. 

La setmana passada ja es 
va col·locar la pedra base, un 
bloc de granit de 22 tones 
procedent d’una pedrera del 
Montnegre. D’una altra del 
Montseny procedeix l’altra 
peça, d’unes tres tones, i 

de marbre. “Les dues peces 
encaixades formen un 
mateix conjunt, amb molta 
contundència”, explica Rodri.  
Una de les idees, afegeix, és 
representar el que era Santi 
Santamaria, “un home de 
granit, compromès amb el 
país, les seves amistats i les 
seves idees. La peça superior  
és esquerdada, en represen-
tació a la seva mort sobtada, 
quan era massa jove”. 

Jaume Rodri està fent 
l’escultura de forma desin-
teressada, i les pedres han 
estat donades per les dues 

pedreres del Montnegre i 
Montseny. L’Ajuntament de 
Sant Celoni ha cedit la plaça 
i els treballadors municipals. 
El que sí que s’ha de pagar 
són algunes despeses, com la 
grua i algun material neces-
sari per al tractament de les 
pedres i poder convertir-les 
en escultura. Per això, des 
de l’Associació Amics del 
Santamaria s’ha fet una crida 
perquè l’homenatge sigui 
totalment popular i totes les 
persones que vulguin puguin 
fer alguna aportació, per 
petita que sigui. 

Riells del Fai

P.N.

La secció de Muntanya de 
la Unió Excursionista de 
Sabadell (UES) ha escollit 
els cingles de Bertí per a 
la 33a Ronda Vallesana, 
que, si el temps ho permet, 
tindrà lloc diumenge. Els 
caminaires sortiran entre 2/4 
de 8 i 2/4 de 9 del matí del 
Centre Cívic de Riells del Fai 
i podran escollir entre dos 
recorreguts. Un de llarg, de 
23 quilòmetres i un desnivell 
acumulat de 1.120 metres, 
i un de curt, de 16 amb un 
desnivell de gairebé 600. La 
primera part del traçat serà 
comuna per als dos itineraris, 

des de la sortida i fins al 
coll d’en Tripeta, després de 
passar pel pla de Can Vileu i 
Can Quintanes. Des del coll 
d’en Tripeta, el recorregut 
llarg continuarà cap a Sant 
Pau de Montmany, el turó de 
la Cospinera, el salt del Prat 
i la Trona i el curt es dirigirà 
cap al grau Mercader, el 
Clascar, Sant Pere de Bertí i 
Can Barnils. 

Després, les dues camina-
des es retrobaran al collet de 
les Pereres i els caminaires 
passaran pel Soler de Bertí, 
baixaran cap a Sant Miquel 
del Fai i fins a l’arribada a 
Riells. Hi haurà tres controls 
de pas a la Ronda llarga i dos 
a la curta. 

La 33a Ronda Vallesana 
passa pels cingles de Bertí

El Gra promou 

una nova edició 

de Temps de 

Còmic

Granollers

EL 9 NOU

L’equipament juvenil El Gra 
de Granollers ha organitzat 
una nova edició de Temps 
de Còmic amb l’objectiu de 
difondre el gènere a través 
d’activitats diverses. Aquest 
dissabte a les 6 de la tarda, es 
farà la presentació del fanzi-
ne Trama, fet per un grup 
de joves vinculat a l’entitat 
Famiglia Folgore, dedicada al 
manga i a la cultura japone-
sa. D’altra banda, el col·lectiu 
El Colador imparteix unes 
càpsules de còmic en forma 
de tres sessions, a 2/4 de 8 
del vespre, amb els títols 
següents: Déus, poders còs-
mics i taules de surf: la filo-
sofia i la mística a l’univers 
de Marvel (24 d’octubre); 
Budha, la història del còmic 
en un sol còmic de Tezuka (31 
d’octubre), i Akira o com (no) 
sobreviure a una adolescència 
ciberpunk al Japó del futur 
(7 de novembre). El dia 9 de 
novembre, el mateix grup 
farà una activitat oberta de 
dibuix col·laboratiu. Fins al 
31 d’octubre també es pot 
visitar al Gra l’exposició 
“Mites contemporanis”, 
amb una dotzena d’artistes, 
la majoria de Granollers i 
comarca.

Se celebra el II 
Dia de la Granota, 
a Granollers

Granollers

El fanzín La Granota celebra 
aquest dissabte a la Sala de 
Cultura de Sant Francesc el 
II Dia de la Granota. A ban-
da de presentar el número 
10 del fanzín, es donarà a 
conèixer aquesta iniciati-
va del món del còmic i la 
il·lustració a la ciutat. A les 
6 de la tarda començaran els 
espectacles de dansa i arts 
marcials a càrrec de l’Escola 
de Dansa Swing. A les 9 del 
vespre començaran els dife-
rents concerts dels grups 
Skymphony (heavy metal), 
Fallen Hearts (punk rock) i 
Els Píxels (pop rock). A les 
12 de la nit acabarà la festa 
amb el punxadiscos Barreti-
na Sound System. La Grano-
ta és un fanzín quadrat de 
còmic i il·lustració de joves 
de Granollers i dels voltants 
que va néixer al voltant de 
les jornades Dies de Còmic, 
el gener de 2011. Segons 
els seus impulsors, és una 
publicació de visió optimista, 
catastròfica i irònica, en la 
qual es tracten temes actuals 
i candents. 

Els Xics organitzen el concurs 
de fotografia #Castellgrafic
Granollers

EL 9 NOU

La colla castellera dels Xics 
de Granollers ha impulsat 
el concurs de fotografia 
#Castellgrafic, en què con-
vida tothom a participar-hi 
captant les millors imatges 
castelleres des del 21 d’octu-
bre, diada de Santa Úrsula, 
fins al 19 de novembre, diada 
dels Minyons de Terrassa. 
En aquest mes, als Països 
Catalans hi ha programades 
71 actuacions castelleres. Per 
participar-hi només s’han 
de fer fotografies d’actuaci-
ons castelleres i penjar-les 
amb l’aplicació Instagram 
per a telèfons mòbils i eti-

quetar-les amb el hashtag 
#castellgrafic. 

Els tres primers premis 
seran escollits pel jurat. El 
quart serà per a la més vota-
da pel jurat popular (likes 
a Instagram); el cinquè, la 
més comentada (comentaris 
a Instagram); el sisè, Aleta 
(jurat organitzador); el setè, 
Tabals i Gralles (jurat orga-
nitzador), el vuitè, Passió 
Castellera (jurat organit-
zador); el novè, Fem Pinya 
(jurat organitzador), i el 
desè, Els Xics de Granollers 
(jurat organitzador). 

El jurat del premi estarà 
format per persones expertes 
en fotografia i/o en el món 
casteller.


