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La cercavila dels fanalets amb la geganta i els capgrossos va recórrer el poble animant la gent a sortir al carrer

Segona victòria dels 
Vermells a la festa 
major de Figaró
Figaró

EL 9 NOU

Els Vermells avancen els 
Verds (2-1) després de gua-
nyar la festa major de Figaró 
d’aquest any. El veredicte es 
va donar a conèixer aquest 
diumenge al vespre durant la 
sardinada i cantada d’hava-
neres que van tancar la festa. 

Els Vermells van sumar 
els punts del Trivial, del 
concurs de pastissos, i de la 
Gran Fangada. Els Verds van 
sumar la gimcana nocturna i 
el Correscales. El més ràpid 
a pujar les escales que unei-
xen el centre amb el carrer 
Jacint Verdaguer, a la part 
alta, va ser Leo Rodríguez, 
dels Verds. Va tardar només 
36 segons. Per darrere va 
quedar el seu germà, Joan 

Rodríguez, dels Vermells, 
amb 40 segons. La dona més 
ràpida va ser Bruna Escolà, 
que va pujar el centenar de 
graons amb 1 minut i 17 
segons. El taller de grafits va 
quedar en empat.

Els fanalets van donar 
divendres el tret de sortida 
oficial a la festa. Molts veïns 
van sortir en cercavila en 
direcció a l’estació per rebre 
el tren d’1/4 de 9 del vespre. 
Després, Eudald Rafart va fer 
el pregó en nom de l’Associ-
ació d’Amics de la festa dels 
Sants Patrons, que aquest 
2012 ha celebrat el bicente-
nari. Rafart va recordar les 
festes majors de fa anys. “Als 
anys 50 i 60, es feien grans 
envelats i venien les millors 
orquestres”. I va reivindicar 
la festa dels fanalets dema-

nant més participació en una 
“festa que no es fa enlloc 
més”. El concurs de fanalets 
el van guanyar La Tortuga, 
d’Abril Capdevila; Les Abe-

lles, de Pau Sales, i El Globus 
de Nata, de Gerard Trigo. Els 
premis es van entregar a la 
mitja part del Figashow, on 
van participar 12 grups. Va 

destacar l’actuació del grup 
de dones, amb un número 
cheerleaders, i dels sis regi-
dors del govern municipal 
imitant Bonney M.
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A banda de tastar diversos productes, els visitants també van poder veure animals en directe

Llinars del Vallès

Joan B. Mauri

La plaça dels Països Catalans 
va acollir dissabte la primera 
edició de la Fira del Tast de 
Llinars, que va aplegar força 
públic. Durant tot el dia es 
va poder degustar alguna de 
les nombroses ofertes de gas-
tronomia, enologia o cervesa. 
A la plaça es van instal·lar 
taules i cadires, que també 
havien de servir per a la Mos-
tra Gastronòmica d’aquest 
diumenge. 

Cap al migdia, la presència 
de públic es va incremen-
tar i alguns van aprofitar 
la diversitat de l’oferta per 
dinar. A la tarda també es va 

repetir el degoteig de per-
sones i va ser cap al vespre 
quan va tornar a haver-hi 
més gent. Per només mig 
euro es podia degustar 
qualsevol de les nombroses 
propostes, que en la majoria 
dels casos tenia molta més 
quantitat de la que es pot 
esperar d’un tast. Embo-
tits artesanals, formatges, 
botifarra, oli, fruits secs, 
croquetes, hamburgueses o 
diferents tipus de pa entre 
altres productes, es podien 
degustar a la fira. 

El certamen pretén ser una 
bona oportunitat per conèi-
xer, tastar i comprar els pro-
ductes de Llinars, del Vallès 
Oriental i de Catalunya. 

Oferta gastronòmica variada  
a la Fira del Tast de Llinars
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La mostra de cervesa de Sant Celoni va atreure diversos productors i força públic

La Fira de la Cervesa de Sant 
Celoni atrau 2.500 persones
Sant Celoni

Laia Coll

La segona edició de la Fira 
de la Cervesa de Sant Celoni, 
celebrada dissabte, va ser 
un degoteig constant de 
gent des de les 11 del matí 
fins a les 2 de la matinada, 
superant els números de la 
primera edició. Més de 2.500 
persones van ser a la fira per 
gaudir de les cerveses artesa-
nals que s’oferien, dels con-
certs i de l’ambient. Alguns 
de la desena de cervesers que 
eren presents a la fira van 
esgotar les existències, com 
els de la cervesa La Força de 
Sant Celoni.

Els grups musicals Halter 

Ego, South To Hell, Selva 
Negra i DJ Lucinda Palmito 
van oferir actuacions en 
directe durant tota la tarda, 
que van amenitzar i animar 
la festa. Al final de la nit, es 
va donar a conèixer la millor 
cervesa de la segona edició, 
segons les persones que 
van participar en la votació. 
Aquest cop, el premi va ser 
per a la cervesa Popaire, de 
Blanes, que va obtenir una 
figura realitzada per l’ar-
tista de Sant Celoni Carles 
Colomo. Els Joves d’Esquerra 
Verda, els organitzadors de 
l’acte, van fer una valoració 
molt positiva de la jornada i 
van afirmar que hi haurà una 
nova edició.

Dilluns, 3 de setembre de 2012
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