
Divendres, 2 de novembre de 2012

NOU9 CALAIX EL 39

Dissabte es farà la Fira de la Cervesa i la Fira Medieval

L’aniversari dels gegants centra 
la Festa de Tardor a Sant Esteve

El Bon Jan i la Ben Plantada, els gegants de Sant Esteve de Palautordera

Una imatge dels gegants en els seus inicis

Sant Esteve de P.

Laia Coll

Sant Esteve de Palautordera 
viu aquests dies la Festa 
de Tardor, en què els veïns 
del poble tenen un paper 
protagonista perquè tot-
hom, qui més qui menys, ha 
col·laborat en la seva orga-
nització. Enguany, la festa 
té un nom propi i és el de la 
Colla de Geganters de Sant 
Esteve de Palautordera, que 
celebren que fa 40 anys van 
començar a caminar fent 
ballar en Bon Jan i la Ben 
Plantada –Reguapa als ini-
cis– i han preparat activitats 
per commemorar l’aniver-
sari. 

La festa va començar 
aquest dimecres amb la recu-
peració del sopar-espectacle 
popular després de força 
anys sense fer-se. Dijous, la 
Colla de Geganters va inau-
gurar al Corral una exposi-
ció, que durarà fins aquest 
diumenge, per rememorar 
els 40 anys de la colla amb 
material gràfic, els gegants 
i diferents treballs que han 
realitzat els alumnes de l’es-
cola Vallmanya i l’institut 
Can Record. A partir de les 5 
de la tarda, al carrer Major, 
hi va haver la tarda popular 
amb activitats tradicionals 
i el I Concurs d’Estelades i 
Senyeres i la ja tradicional 
guerra de bombardes.

Aquest dissabte, una setan-
tena de firaires ompliran el 
carrer i la plaça Major amb 
la fira medieval i la I Fira 
de la Cervesa. Pels carrers 
també hi haurà, a la tarda, els 
Majorets Men, que enguany 
es vestiran de catalanetes. Al 
vespre, el pavelló s’omplirà 
amb prop de 200 persones 
al sopar de germanor de la 
Colla de Geganters amb tot 
de gent que ha participat de 
l’activitat gegantera al llarg 
dels 40 anys a Sant Esteve. 

Diumenge, Sant Esteve 
s’omplirà de 40 gegants –un 
per cada any de la colla– amb 
20 colles convidades proce-
dents del Vallès, el Maresme, 
la Selva i el Ripollès. Més 
de 500 persones portaran la 
fal·lera gegantera a la plaça 
de l’Església amb la plantada 
de gegants i la cercavila pel 
poble. Sens dubte serà la 
trobada més gran del muni-
cipi, que servirà per tancar 
la celebració del quarantè 
aniversari. 

La Festa de Tardor l’orga-
nitza els Joves de Sant Este-
ve (JSE), des que fa sis anys 
va agafar el relleu i aquest 

any han tingut una de les 
subvencions més baixes de 
l’Ajuntament, que ha apor-
tat 1.500 euros i es fa càrrec 

de la seguretat. Els Joves 
tenen la col·laboració de les 
entitats i els establiments 
del poble que col·laboren 

oferint algun tipus de pro-
ducte pels sopars o les acti-
vitats. Per això aquesta és la 
festa de la gent del poble. 

Sant Celoni acull 

la III Trobada de 

Bornichos, aquest 

diumenge

Sant Celoni

L.C.

La gent de Bornos (Cadis) 
residents a Catalunya es 
trobaran aquest diumenge 
a la pista coberta del camp 
municipal d’esports de Sant 
Celoni amb motiu de la 
III Trobada de Bornichos 
a Catalunya que organitza 
l’Associació de Bornichos 
de Catalunya, que presideix 
Domingo Garrido de Sant 
Celoni. S’espera que al dinar 
hi assisteixin unes 150 perso-
nes entre les quals hi haurà 
l’alcalde i la regidora de 
Cultura de Sant Celoni, Joan 
Castaño i Júlia de la Encar-
nación. 

La trobada és oberta a tot-
hom i hi hauran actuacions 
musicals i un estand on es 
vendran 300 quilos de pro-
ductes típics de la població 
entre els quals hi haurà xori-
ços, morcilla, llangonissa, 
olives i mollete ablandado, 
un pa molt típic. “Tots estem 
esperant el pa i els embotits. 
Ho portaran dos companys 
aquest mateix dissabte”, 
diu Garrido.  Els dos pobles 
estan fent gestions per poder 
agermanar-se. A Sant Celoni 
s’estima que hi ha prop de 
300 persones procedents de 
Bornos i unes 600, comptant 
els descendents. Diumen-
ge es reuniran gent de tot 
Catalunya amb vincles amb 
Bornos. 

L’Associació s’està plante-
jant fer la trobada cada dos 
anys perquè torni a ser un 
reclam per a la gent que viu 
a Bornos a venir a Catalunya, 
ja que enguany la participa-
ció ha disminuït considera-
blement.

Deixalles 81 presenta 
‘Males companyies’, 
de Josep Canet

Sant Feliu de Codines

El grup juvenil de teatre Dei-
xalles 81 torna a representar 
l’obra Males companyies, 
escrita i dirigida per Josep 
Canet, de Sant Feliu. Es 
tracta d’una obra dirigida a 
gent de totes les edats. Els 
intèrprets són els més joves 
del grup. La representació 
es farà diumenge a les 7 de 
la tarda a la sala de teatre 
del Casal Cultural Codinenc. 
D’altra banda, dissabte el 
Centre Cívic acollirà a les 9 
del vespre l’obra de teatre 
Copacabana, un espectacle 
on es fusiona el teatre, la 
cuina en directe i el cabaret a 
càrrec de la companyia Pon-
ten Pie.


