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La colla no havia descarregat mai dos castell de set en una diada

Els Castellers de Caldes fan la millor 
actuació amb un 3 de 7 i un 4 de 7

L’actuació dels Castellers de Caldes va començar amb el 4 de 7

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

Els Castellers de Caldes van 
aconseguir fer la millor actu-
ació de la seva història diu-
menge passat a la tarda a casa, 
aconseguint descarregar el 3 
de 7 i el 4 de 7 en una mateixa 
diada. L’actuació va començar 
amb un 4 de 7, un castell que 
ja comencen a consolidar i a 
agafar-li confiança. El castell 
va pujar ràpid i segur i no es 
va moure gaire. 

En la segona ronda van 
decidir intentar el 3 de 7, un 
castell que han carregat en 
diverses ocasions els últims 
10 anys i que no havien des-
carregat des del 2002. El cas-
tell va anar pujant nerviós i 
una mica desquadrat, però de 
mica en mica va agafar bona 
mida i només es va haver de 
treballar la descarregada. 
L’eufòria es va apoderar 
de tots els castellers, que 
després van descarregar un 
4 de 6a al segon intent. La 
seva actuació va acabar amb 
dos pilars de 4. Al matí, els 
Castellers havien actuat a 
Mollet, amb un pilar de 4 per 
sota, un 4 de 6, un 3 de 6, un 
2 de 6 i un pilar de 4.

Representació 

vallesana al IV 

Congrés d’Art 

Efímer

La Garriga

EL 9 NOU

L’Agrupació Parroquial de 
Corró d’Avall, l’Associació 
Cívica Calderina de Caldes, 
l’Associació Cultural Corpus 
de la Garriga i El Casal de 
Mollet participaran al IV 
Congrés Internacional d’Art 
Efímer, organitzat per la 
Federació Catalana de Cati-
faires, que se celebrarà al 
Museu Marítim de Barcelona 
des d’aquest divendres fins 
dilluns.

L’objectiu d’aquest congrés 
és reivindicar el reconeixe-
ment social i cultural de les 
catifes d’art efímer com a 
element de cultura popular 
d’interès nacional en els 
respectius països, a més d’es-
tudiar la influència i benefici 
econòmic de la confecció 
d’aquestes en la promoció 
turística de les localitats 
on es realitzen. També hi 
ha programats cinc tallers 
pràctics per difondre les tèc-
niques tradicionals de l’ela-
boració de les catifes dels 
diferents col·lectius i països.

Més d’una trentena de 
delegacions d’arreu del món 
participaran en ponències, 
taules rodones de debat i 
tallers pràctics. La represen-
tació estrangera la formaran 
delegacions de països de tres 
continents diferents: Mèxic, 
Alemanya, Bèlgica, Tòquio, 
Tibet i Itàlia, entre d’altres.

Parets celebra 

una nova Diada 

de la Bicicleta

Parets del Vallès

Parets del Vallès celebrarà 
aquest diumenge una nova 
edició de la Diada de la 
Bicicleta, organitzada per 
l’Associació Ciclista Parets 
i inclosa dins la Setmana 
de la Mobilitat Sostenible i 
Segura. La sortida serà a les 
10 del matí des del Pavelló 
Municipal d’Esports. L’itine-
rari és d’uns 10 quilòmetres 
i recorrerà al Polígon Indus-
trial Sector Zeta, l’avinguda 
Josep Tarradellas, el carrer 
Pau Casals, l’avinguda 
Espanya, el camí de la Torre 
de Malla i els carrers de la 
Salut, Onze de Setembre, 
Badalona, Can Serra i avin-
guda Catalunya, per acabar 
de nou al pavelló. Les ins-
cripcions es poden fer fins 
dissabte de les 9 del matí a 
la 1 del migdia i de les 3 de 
la tarda a les 9 del vespre, o 
el mateix dia de l’activitat, 
una hora abans. El preu del 
tiquet és de 5 euros.

Vallromanes 

comença a 

celebrar nou dies 

de festa major

Vallromanes

Vallromanes comença a cele-
brar aquest divendres la fes-
ta major de Sant Miquel, que 
s’allargarà fins al diumenge 
30 de setembre. Entre els 
primers actes d’aquest cap de 
setmana destaca del concert 
de les corals de Vallromanes 
i Santa Eulàlia de Ronçana de 
dissabte a les 7 de la tarda, la 
competició de paintball que 
es farà diumenge al matí o 
la representació de teatre El 
despertar de la primavera, a 
càrrec del grup de teatre jove 
de Vallromanes, diumenge 
a les 7 de la tarda. Els actes 
continuaran al llarg de la 
setmana que ve, però no serà 
dijous quan es faci la inaugu-
ració oficial de la festa major 
amb el pregó que començarà 
a les 9 del vespre a la plaça de 
l’Església.

Fira del Tast a 

Aiguafreda

Aiguafreda

La sala polivalent de Can 
Plantada d’Aiguafreda acolli-
rà aquest dissabte la desena 
edició de la Fira del Tast. Les 
obres s’obriran a les 7 de la 
tarda, i la venda de tiquets 
començarà a 2/4 de 8 del ves-
pre. El preu del tiquet és de 
4 euros.

Els autors van presentar ‘El patrimoni socioecològic de la pagesia. L’exemple d’Olzinelles’

Martí Boada i Iago Otero parlen 
del seu darrer llibre a Sant Celoni
Sant Celoni

Laia Coll

Martí Boada va presentar 
divendres el darrer llibre 
que ha publicat: El patrimoni 
socioecològic de la pagesia. 
L’exemple d’Olzinelles, al 
massís del Montnegre. El pro-
tagonisme de la sala Bernat 
Martorell de Sant Celoni, 
però, va ser per a l’ambien-
tòleg Iago Otero, coautor 
del llibre i pedra angular del 
treball. Otero va començar el 
2004/05 aquest treball, amb 
motiu de la seva tesi docto-
ral, i que va dirigir el geògraf 
i naturalista de Sant Celoni.

 El llibre se centra en la 
primera meitat del segle 
XX al paisatge d’Olzinelles, 
al Montnegre, un paisatge 
“modest i sovint menys-
tingut”, segons Boada. Per 
aquest motiu i també pel pro-
tagonisme que té en el llibre 
en Pitu de Can Fuguera (en 
reconeixement als pagesos 

nar a utilitzar recursos que 
han quedat a l’oblit, sense 
que pesi la nostàlgia, i obrir 
el ventall de possibilitats 
per rendibilitzar més els 
recursos. “Estem arribant 
a màxims històrics amb el 
petroli. Ara encara ens és 
difícil imaginar més enllà, 
però és en aquests moments 
quan hem de mirar al passat. 
El record d’aquestes socie-
tats pageses ens pot ser útil”, 
diu el coautor. 

 Una part d’aquest llibre va 
ser publicada per l’Ajunta-
ment de Sant Celoni sota el 
nom La vall d’Olzinelles. Els 
dominis de l’alzinar i la sure-
da (2007), però després els 
dos autors van decidir anar 
més enllà, i això ha acabat 
desencadenant amb aquest 
llibre, que va ser mereixedor 
de la XXIII edició del premi 
Valerí Serra l’any 2011. La 
presentació estava organitza-
da per la llibreria Alguer7 de 
Sant Celoni i l’Ajuntament.

de l’època a Olzinelles), gent 
modesta, són les claus que 
Boada ha ressaltat del que 
considera una gran recerca 
molt bona d’Otero, el qual va 
elogiar dient, per exemple, 
que era un Olzionòleg.

 Per a Otero, el llibre, que 

estableix la connexió entre 
la desaparició de la pagesia 
d’Olzinelles i la pèrdua d’una 
part de la diversitat biològica 
que depenia de les feines del 
camp, els boscos i el bestiar, 
és una bona proposta per fer 
“una mirada al passat” i tor-
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Martí Boada i Iago Otero en la presentació del llibre a Sant Celoni


