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Les colles castelleres 

comencen temporada

Granollers

EL 9 NOU

Aquest cap de setmana 
comença la temporada 
castellera per a les colles 
de la comarca. Els Xics de 
Granollers ja fa un mes que 
van començar els assajos per 
preparar-se per a la trente-
na d’actuacions que tenen 
programades. Per segon any 
consecutiu, el cap de colla és 
Sergi Palau, que es proposa 
tenir ben preparats castells 
com la torre de 7 i el 4 de 
8, els millors castells que la 
colla va descarregar en nom-
broses ocasions l’any passat. 
Un dels primers objectius 
és tornar a fer aquestes 
estructures i anotar-se un 

nou castell, com el 3 de 8. 
La primera actuació dels 
Xics serà aquest diumenge 
a Sabadell, juntament amb 
els Castellers de Terrassa i 
els Castellers de Sabadell, 
amb l’objectiu de portar els 
primers castells de 7 a plaça. 
La segona actuació serà el 24 
de març a Vic.

D’altra banda, la colla 
castellera Els Escaldats de 
Caldes s’estrenaran diumen-
ge en una actuació a Mollet 
a les 12 del migdia junta-
ment amb els Castellers de 
Mollet, l’altra colla de la 
comarca, i els Castellers de 
Cerdanyola.  Els Escaldats 
van fer l’any passat una bona 
temporada i es van convertir 
en colla de set.

Comencen els 

entrenaments per 

a la Canovelles-

Montserrat

Canovelles

EL 9 NOU

El Centre Excursionista de la 
Comissió Sant Antoni Abat 
de Canovelles ja té a punt 
els entrenaments per a la 
dinovena Marxa Canovelles-
Montserrat, que començaran 
el diumenge 17 de març. La 
marxa es farà el 26 d’abril. 
Fins que arribi aquest dia 
es faran sis caminades per 
diversos paratges i que tenen 
com a característica una 
progressiva dificultat perquè 
els caminaires es vagin 
habituant a una marxa llarga 
com és la de Montserrat. 
Les sortides seran matinals, 
se sortirà des de la plaça de 
l’Ajuntament a les 7 del matí, 
i el transport serà en vehicle 
propi. 

Les persones que facin la 
majoria d’entrenaments, 
segurament podran acabar 
sense problemes la marxa 
Canovelles-Montserrat, 
segons els organitzadors.

Dotzena 

edició de la 

Caminada de 

Caldes

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

Els Amics del Sender han 
organitzat per a aquest diu-
menge la 12a edició de La 
Caminada de Caldes, amb 
fins solidaris. El 5% de la 
recaptació es destinarà a 
Creu Roja Caldes. La sortida 
de la caminada, de 18 qui-
lòmetres, serà entre 2/4 de 
8 i 2/4 de 9 del matí des del 
parc de Can Rius, i el recor-
regut anirà fins a un indret 
fins ara inèdit en les anteri-
ors rutes, el Tres Pins, entre 
Caldes i Castellar. 

Per arribar-hi, primer 
s’ha de passar pel Collet del  
Català i després s’arribarà a 
Sant Sebastià de Montmajor 
per la Torre del Rellotge. 
Tornant a Caldes es passarà 
per sota la Font Falsa, la 
urbanització de Guanta i el 
jaciment iber de la Torre 
Roja. Durant el recorregut 
hi haurà diferents avitualla-
ments, i el control d’arriba-
da es tancarà a 2/4 de 3 de la 
tarda. El preu de les inscrip-
cions és de 12 euros (adults) 
i 8 euros (infants) si es fa el 
mateix dia. Si es fa de forma 
anticipada és de 9 i 6 euros, 
respectivament.

Miquel Pascual fent un cistell en una imatge del 2008 

Mor el cisteller Miquel 
Pascual, de Corró d’Avall
Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

El cisteller Miquel Pascual, 
de Corró d’Avall, va morir 
dilluns als 68 anys. L’enter-
rament es va fer dimarts a la 
parròquia de Santa Eulàlia. 
Pascual es va dedicar gairebé 
tota la seva vida a fer cistells 
seguint la tradició familiar. 
Per això, l’any 2008 la Gene-
ralitat li va concedir la distin-
ció de mestre artesà. Fa pocs 
anys, Pascual encara es dedi-
cava cada dia a fer cistells a 
casa seva a Corró d’Avall. Els 

seus clients eren bàsicament 
els sindicats de pagesos de 
les Franqueses, Caldes de 
Montbui i Argentona. També 
rebia comandes de Barcelona 
i portava les seves creacions 
a diverses fires de Catalunya.  
Des del segle XIX també 
havia tingut una parada de 
cistells al mercat setmanal 
de Granollers. El seu pare ja 
tenia un taller on es fabrica-
ven cistells, i ell, des de ben 
petit, ja va aprendre l’ofici. 
Al llarg dels anys va fer tot 
tipus de cistells (d’aviram, de 
pesca, d’embotits, de palla...). 

Caldes obre les jornades Fem Bullir l’Olla amb un sopar romà a Can Rius

Per anar fent boca

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

Una seixantena de comensals 
van participar dimecres al 
vespre en el sopar romà que 
es va celebrar a Can Rius de 
Caldes com a acte previ a les 
jornades Fem Bullir l’Olla, 
que se celebraran aquest 
cap de setmana. Els restau-
rants participants van ser 
El Remei, La Carbonera, Na 
Madrona, Robert de Nola, 
Rosset i Termes Victòria, que 
van preparar plats per viatjar 
a l’època romana com buc-
cellatum, fruites amb pebre, 
mel, menta i vi de panses, 
formatges amb confitures, 
peix amb llorer, brou d’aus 
amb llegums, cassolada de 
porc i xai amb olives i herbes, 
coques de fruites amb panses 
i carquinyolis. Els plats es 
van acompanyar amb vi espe-
ciat, aigua i pa d’aigua ter-

El sopar va estar amenitzat per un déu Bacus molt trapella

Sant Celoni celebra un Saint 
Patrick’s Day molt especial
Sant Celoni

EL 9 NOU

Sant Celoni viurà aquest diu-
menge un Saint Patrick’s Day 
molt especial, amb activitats 
durant tot el dia al Pavelló 
Municipal organitzades per 
l’associació Talp. Les portes 
obriran a les 12 del migdia i 
tancaran a les 8 del vespre. A 
1/4 d’1 es farà la inauguració 
oficial amb l’actuació d’un 
ballarí de la companyia de 
dansa Iroco, que estrenarà 
un solo de dansa contempo-
rània. 

Els actes continuaran a 
2/4 d’1 del migdia, amb una 
demostració tècnica de l’es-
cola de rugbi Els Tritons de 
Vilamajor, que es repetirà 

a les 4 de la tarda. Els més 
petits tindran una zona espe-
cial per a ells, amb tallers de 
maquillatge, manicura irlan-
desa i manualitats, i que tam-
bé inclou un bosc encantat.

A les 3 i a les 5 de la tarda 
es faran les demostracions 
de dues escoles de dansa 
irlandeses, Aires Celtes de 
Barcelona, i Mediterrània de 
Girona. A 2/4 de 3 i a 2/4 de 5 
de la tarda també hi haurà un 
taller de Sean-Nis amb clas-
ses teòriques i pràctiques, 
mentre que a les 6 de la tarda 
començarà el Ceili Dance, 
un ball en grup en què no cal 
saber els passos. Cambridge 
School porta l’espectacle 
musical dels Four Leaf Clo-
vers.

mal, la romana. El sopar va 
acabar amb la desvergonyida 
actitud d’un déu Bacus irre-
verent i trapella, interpretat 

per un dels actors de Xarop 
de Canya.

 Fem Bullir l’Olla inclou 
el Mercat de l’Olla i la Cal-

dera (16 i 17 de març) i les 
Jornades Gastronòmiques 
de Cuina Romana (fins al 7 
d’abril).
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