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La pluja de primera hora no va impedir que la caminada es desenvolupés amb normalitat

Llerona

EL 9 NOU

Tot i el risc de pluges que hi 
havia per diumenge, la cami-
nada de Llerona va poder 
fer-se sense cap incident 

meteorològic, excepte un 
ruixat que va caure abans de 
començar. Més de 500 perso-
nes van poder gaudir, un any 
més, d’una caminada en un 
ambient molt familiar. 

La sortida va ser al Consell 

de Poble de Llerona i va tenir 
la participació d’uns 40 nens. 
El primer participant que va 
arribar al Consell de Poble 
va fer una hora de temps per-
què va optar per fer-la cor-
rents, mentre que els últims 
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Els Castellers de Caldes van descarregar un inèdit 7 de 6

Els Castellers 
de Caldes ja 
són colla de 7
La colla va fer un 7 de 6 inèdit

Caldes de Montbui

Júlia Hinojo

Una setmana després de l’ac-
tuació castellera a Terrassa, 
la millor en la història dels 
Castellers de Caldes, la colla 
escaldada va aconseguir 
diumenge, en la seva diada 
celebrada a la plaça de Can 
Rius, el gran repte d’aquesta 
temporada, convertir-se en 
colla de 7. 

La proclamació, però, es va 
fer esperar una mica, ja que 
després que les colles parti-
cipants muntessin cadascuna 
un pilar de quatre, en el cas 
de l’amfitriona per sota, l’ac-
tuació es va haver d’aturar 
una hora i mitja perquè a la 
plaça no hi havia cap ambu-
lància. Aquesta mancança va 
ser deguda a un error en el 
traspàs d’informació entre la 
colla castellera, l’Ajuntament 
i la Creu Roja. Segons l’enti-
tat, ells havien rebut la peti-
ció de reserva per diumenge 
vinent. Els organitzadors van 
moure fils per aconseguir 

l’assistència mèdica, mentre 
que els castellers intentaven 
evitar que la festa es disper-
sés entretenint el públic amb 
la improvisació grallera i el 
joc del mocador.

Malgrat aquest retard, 
els Castellers de Caldes van 
aconseguir el reconeixement 
de colla de set, descarregant 
un 4 de 7 i un 3 de 7, que 
sumaven 12 castells de 7 
erigits amb el major grau 
de perfecció (tots es van 
descarregar) i dos més que 
van ser intents desmuntats a 
Manlleu. A més, van encarar 
un 7 de 6 inèdit i dos pilars 
de 4 simultanis per enllestir 
la penúltima actuació de la 
temporada, en la qual van 
descarregar un total de qua-
tre 3 de 7.

En aquesta històrica actu-
ació, els Castellers de Caldes 
van estar acompanyats dels 
Nyerros de la Plana i els 
Xiquets d’Alcover. Tot i la 
pluja incipient que va mullar 
els carrers de bon matí, i el 
retard en l’horari programat, 

els Escaldats van poder viu-
re la seva diada castellera 
amb molt il·lusió. Al final, 
els castellers van celebrar 
la històrica actuació amb 
crits  d’alegria i desplegant 
una pancarta que es feia 

Es presenta el 
documental sobre 
La Kosturica, a 
Canovelles

Canovelles

La pel·lícula documental La 
Kosturica. Una experiència 
d’agroecologia es presenta-
rà aquest dijous a les 8 del 
vespre al Teatre Auditori 
Can Palots de Canovelles. La 
pel·lícula ha estat feta per 
Sergi Moreno, i coproduïda 
per Àrea, associació per a 
la recerca i estudis agroe-
cològics, VOTV i el mateix 
Moreno.  La Kosturica és una 
cooperativa agrícola ecolò-
gica situada a Can Marquès 
de Canovelles. És un projecte 
col·lectiu de producció que 
té com a objectiu principal 
el practicar, desenvolupar 
i potenciar l’agricultura 
ecològica amb criteris agro-
ecològics, que vagi més enllà 
d’unes normes tècniques de 
conreu.

Taller de Ball 
de Cintes, a la 
Garriga

La Garriga

Les persones que vulguin 
aprendre el Ball de Cintes de 
la Garriga es poden apuntar 
a un taller gratuït que es 
farà els dimecres 14 i 28 de 
novembre a l’escola Giroi. 
El taller és gratuït i obert a 
tothom.

Els participants van fer la caminada en un ambient molt familiar

La XXIII Marxa de Llerona 
aplega més de 500 caminaires

van arribar cap a quarts de 
dues del migdia. “Pensàvem 
que seríem menys pel risc de 
pluja però estem molt con-
tents amb la participació que 
hi ha hagut. Cada any fem 
un recorregut diferent i bus-
quem nous indrets del muni-
cipi. La gent ha quedat molt 
contenta amb el recorregut 
d’aquest any”, va destacar 
Montse Vila, col·laboradora 
de l’entitat Festes Laurona. 

RECORREGUT DE 14       
QUILÒMETRES

El recorregut era de 14 qui-
lòmetres amb 150 metres de 
desnivell i passava pel polí-
gon de Canovelles, el parc 
de la Verneda, l’ajuntament 
de les Franqueses, l’escola 
Camins, la urbanització Mil-
pins, Marata i Can Sala de 
Corró d’Amunt, fins a arribar 
a les instal·lacions esportives. 
Allà es va fer l’esmorzar a la 
pista coberta pel risc de pluja. 
Seguidament, els participants 
van reprendre la marxa pel 
camí de la Garriga a Llerona, 
passant per Can Rovira de 
Villar i acabant de nou al 
Consell de Poble de Llerona. 
Una quarantena de persones 
van col·laborar perquè aques-
ta caminada fos possible. 
L’organització va anar a càr-
rec de Festes Laurona. 

Exposició sobre 
la castanya a 
Sant Celoni

Sant Pere de Vilamajor

Des de divendres passat i fins 
al 9 de desembre es pot visi-
tar a l’Hospital Vell de Sant 
Celoni, actual seu de l’Oficina 
de Turisme, una exposició 
dedicada a la castanya. Amb 
aquesta exposició es pot des-
cobrir infinitat de coses rela-
cionades amb aquest produc-
te tan característic del nostre 
territori: els enemics del cas-
tanyer, quins arbres i animals 
conviuen amb la castanya, 
receptes de cuina o els usos 
de la fusta del castanyer al 
Montseny. Aquesta exposició 
ha estat cedida per La Mon-
gia, Punt d’Informació del 
Parc Natural del Montseny a 
Sant Pere de Vilamajor.

Taller de cuina de 
Nadal a Vilanova
Vilanova del Vallès

L’escola de cuina Arcadia 
impartirà un taller de cuina 
de Nadal al Centre Cultural 
de Vilanova. El taller es farà 
els dies 16, 23 i 30 de novem-
bre de 2/4 de 5 a les 7 de la 
tarda. El preu del curs és de 
35 euros, i les inscripcions es 
poden fer al Centre Cultural.

ressò de la victòria. Després 
de superar el repte, els cas-
tellers van fer un dinar de 
germanor.

Vegeu galeria d’imatges a 
EL9NOU.CAT


