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La colla castellera de Granollers actuarà al Concurs de Castells de Tarragona el 6 d’octubre

Els Xics es preparen per Tarragona 
després del primer 2 de 7 de l’any

Els Xics en el moment de carregar la torre de 7, diumenge a Figueres

Granollers

EL 9 NOU

Després de descarregar els 
primers 4 de 8 i torre de 7 
de la temporada, els Xics 
de Granollers preparen ja 
amb totes les forces la seva 
participació al Concurs de 
Castells de Tarragona, que 
se celebrarà el dissabte 6 
d’octubre a partir de 2/4 de 5 
de la tarda a la Tarraco Arena 
Plaça. Els Xics actuaran al 
costat de 19 colles més.

Per això, la colla grano-
llerina fa una convocatòria 
oberta a totes les persones 
que hagin format part dels 
Xics i a tots els granollerins 
o vallesans que vulguin fer 
una gran pinya grana perquè 
assisteixin als assajos especi-
als que s’han preparat. El pri-
mer assaig especial, “Tu i 200 
més”, serà aquest divendres a 
3/4 de 9 del vespre a La Tro-
ca, i el segon serà el diven-
dres 5 d’octubre a la mateixa 
hora i al mateix lloc.  

Abans del Concurs de 
Tarragona, però, els Xics 
oferiran dues actuacions 
aquest cap de setmana. La 
primera serà dissabte a 2/4 
de 7 de la tarda a la plaça 
del Casal dins la festa major 
de Vallromanes. La segona 
serà diumenge a Cornellà 

de Llobregat, amb les colles 
Jove Xiquets de Vilafranca 
del Penedès i Castellers de 
Vilafranca. L’objectiu de la 
colla granollerina en l’actu-
ació de diumenge és descar-
regar el 4 de 8 i la torre de 7, 
segons ha explicat el cap de 
colla, Sergi Palau. 

PRIMER 2 DE 7 DE LA   

TEMPORADA

Aquesta última construcció 
la van fer, precisament en 
l’actuació de diumenge passat 
a Figueres. Va ser el primer 2 
de 7 descarregat de la tempo-
rada. La darrera vegada que 
l’havien fet va ser el 20 de 
novembre de l’any passat, en 
la darrera actuació de la tem-
porada. A més de la torre de 
7, els Xics també van anotar 
el 5 de 7, un 3 de 7 amb quarts 
i quints, i un pilar de 5, i van 
aconseguir una de les millors 
actuacions de la temporada.

La colla està molt satisfeta 
de com estan anant les actu-
acions que han fet fins ara. 
Fa uns dies, els Xics també 
van aconseguir descarregar a 
Llinars el primer 4 de 8 de la 
temporada. Des que van tor-
nar de vacances, la colla ha 
reprès amb força la feina feta 
als assajos i ha portat a plaça 
els seus millors registres.

Campins organitza 
una caminada per 
descobrir els seus 
voltants
Campins

L’Ajuntament de Campins 
ha organitzat per a aquest 
diumenge una caminada 
d’uns 14 quilòmetres per 
gaudir del paisatge i la natu-
ra que hi ha als voltants del 
poble. La sortida serà a les 
9 del matí des de la plaça de 
l’Ajuntament i el recorregut, 
que durarà unes tres hores i 
sense cap dificultat, és apte 
per a tots els públics. El final 
del recorregut serà al mateix 
lloc. A mig camí hi haurà 
avituallament. L’excursió 
s’emmarca dins el terme de 
Campins i Gualba, dins el 
Parc Natural del Montseny, 
i permet gaudir d’una gran 
varietat de vegetació.

Nou curset per 

aprendre a ballar 

sardanes, a 

Parets

Parets del Vallès

Els cursets gratuïts per 
aprendre a ballar sardanes, 
a Parets, es reprendran el 
divendres 5 d’octubre a la 
sala Basart de la Cooperativa, 
organitzats per membres 
de la secció local de Con-
vergència Democràtica de 
Catalunya, de Reagrupament 
i pel Ball de Gitanes del 
municipi. El seu objectiu 
és preservar la sardana i la 
cultura catalana. Els cursets 
de sardanes són oberts a tot-
hom, tant a les persones que 
vulguin aprendre a ballar 
sardanes com les que esti-
guin interessades a aprendre 
a distribuir i a apuntar les 
sardanes. Aquest curset és 
la continuació del que va 
començar el 28 d’abril amb 
un gran èxit. Les classes es 
faran cada primer divendres 
de mes.

Granollers 
celebra la festa 
dels Sants 
Metges
Granollers

Aquest dissabte Granollers 
celebrarà la festa dels Sants 
Metges, o diada dels gegants 
vells, Cosme i Damiana. Els 
actes començaran a les 11 del 
matí amb tallers familiars 
de gegants, a l’espai de La 
Troca, a Roca Umbert, i es 
reprendran a la tarda. A les 
5, començarà una cercavila 
de gegants des de la Porxada 
fins a la portalada dels Sants 
Metges. Tot seguit, en aquest 
espai començarà una sessió 
de contancontes amb Paco 
Asensio i un berenar. A 2/4 
de 7, es farà una cercavila 
que anirà fins a la plaça de la 
Corona.

L’església Sant Celoni feta de 
carquinyolis, galeta i xocolata

Sant Celoni

Una reproducció de l’església de Sant Martí 
de Sant Celoni feta amb carquinyolis, gale-
tes i xocolata és l’obra que el pastisser local 
Jordi Rodellas i Lluís Rica, gran aficionat a 
fer maquetes, han elaborat aquests dies. Fer 

la maqueta els ha costat prop de 50 hores de 
feina entre els dos i cinc quilos entre carqui-
nyolis, galetes i xocolata. Tots dos han quedat 
molt contents del resultat final i de la bona 
rebuda que ha tingut la seva creació entre la 
gent del poble. La maqueta, que té una base 
de 40x60 centímetres i 90 d’alt, es pot veure 
aquests dies a la pastisseria Rodellas de Sant 
Celoni. L.C.

L
.C

.

La carbassa, 
protagonista aquest 
cap de setmana a Sant 
Feliu de Codines
Sant Feliu de Codines

Sant Feliu de Codines cele-
brarà aquest cap de setmana 
la vuitena Fira de la Carbas-
sa a la plaça Josep Umbert, 
davant el Centre Cívic. La 
fira està organitzada per l’as-
sociació Els Boines Negres. 
La fira s’inaugurarà dissabte 
a les 12 del migdia, mentre 
que a les 4 hi haurà una exhi-
bició d’hortalisses gegants, 
i a partir de 2/4 de 6, ani-
mació infantil i xocolatada. 
Les parades dels agricultors 
estaran obertes fins a les 
10 del vespre. Els actes de 
diumenge començaran amb 
un esmorzar. De les 8 a les 
11 es verificaran i es pesaran 
les carbasses, i de les 10 a les 
2 dels migdia, hi haurà una 
altra exhibició d’escultors 
d’hortalisses gegants. De les 
12 a les 2 del migdia es farà 
la venda de tastets artesans, 
i a les 2 del migdia s’entrega-
ran els premis a les carbasses 
més pesades.


