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NOU9 CALAIX EL 33

Una exposició recull la història amb fotografies, documents i estàndards

Parets commemora els 100 
anys de cant coral al municipi

Una de les imatges que es poden veure a l’exposició de Can Rajoler

Parets del Vallès

EL 9 NOU

La Societat Coral Art i Unió 
de Parets del Vallès tanca 
aquest diumenge la celebra-
ció del seu centenari, que va 
començar a principis de maig 
amb la inauguració de l’expo-
sició “100 anys de cant coral a 
Parets”. Els actes començaran 
diumenge a 2/4 de 10 del matí 
al parc de la Linera amb una 
ofrena floral davant el monò-
lit d’Anselm Clavé, mentre 
que a 2/4 d’11 del matí tindrà 
lloc el concert coral a l’esglé-
sia de Sant Esteve. A 1/4 de 
12 del migdia, a la plaça de la 
Vila, hi haurà una ballada a 
càrrec de Gitanes Parets i una 
nova actuació dels membres 
de la coral. 

Els actes commemoratius 
continuaran a les 6 de la 
tarda al teatre de Can Rajo-
ler amb la cantada conjunta 
amb les colles convidades 
del Club Sant Jordi, l’Ali-
ança de Lliçà d’Amunt i la 
coral dels pares i mares de 
l’Escola Municipal de Músi-
ca. Al final es farà el reco-
neixement als 100 anys de 
trajectòria de l’entitat, amb 
la presència del president de 
la Federació de Cors Clavé, 
Josep Cruells.

Els actes del centenari van 
començar el 10 de maig amb 
la inauguració de l’exposició 
“100 anys de cant coral a 
Parets”, que encara es pot 

visitar fins diumenge a Can 
Rajoler. La mostra recull els 
100 anys d’història de cant 
coral al municipi amb una 
selecció fotogràfica, una 
mostra documental i els 
estàndards dels diferents 
grups corals que hi ha hagut 
a Parets.

La història del cant coral 
en aquest municipi vallesà va 
començar l’any 1913 amb la 
Unió Paretense, que poste-
riorment es va fusionar amb 

la Societat Cooperativa La 
Progressiva. El 1929 va néi-
xer la Societat Coral El Jardí; 
i el 1953, l’Orfeó Sant Esteve 
de la parròquia, que va durar 
uns 10 anys. 

ÚLTIMS 40 ANYS AMB ART 
I UNIÓ

Anys més tard, el 1974, es va 
crear la Societat Coral Art 
i Unió com a resultat de la 
fusió de les tres agrupacions 

anteriors. Actualment, l’enti-
tat pertany a la Federació de 
Cors de Clavé i és la que s’en-
carrega de mantenir la tradi-
ció de cant coral al municipi.  
En aquests moments està 
formada per 11 membres 
que organitzen diferents 
activitats com la tradicional 
cantada de caramelles nada-
lenques. També acostumen a 
participar de manera activa 
en els actes que se celebren 
al municipi.

Hi haurà uns 70 expositors i es faran una cinquantena d’activitats

Sant Celoni impulsa la Fira d’en 
Loni, dedicada a infants i joves

Sant Celoni

Laia Coll

La Fira d’en Loni arriba 
per primera vegada a Sant 
Celoni amb unes xifres 
que han superat totes les 
expectatives inicials: prop 
de 70 expositors i més d’una 
cinquantena d’activitats 
programades adreçades als 
nens i nenes. La fira, que 
es portarà a terme aquest 
dissabte, tindrà el carrer 
Major com a eix principal 
i els estands i activitats se 
situaran en les quatre pla-
ces més cèntriques (plaça 
del Bestiar, plaça de la Vila, 
plaça de l’Església i plaça 
Compte del Montseny), 
tot i que la plaça de la Vila 

serà la que concentrarà una 
major activitat. 

FORMAT MOLT DINÀMIC

Els infants i els joves seran 
els protagonistes de la fira, 
la qual ha apostat per oferir 
un format molt dinàmic amb 
activitats molt variades, la 
majoria a càrrec dels matei-
xos expositors i que seran 
gratuïtes o a un preu molt 
reduït, i per oferir tot tipus 
de productes i serveis que 
tenen a veure amb els més 
petits de la casa i amb l’àmbit 
familiar. La majoria de par-
ticipants són de Sant Celoni, 
tot i que també hi ha repre-
sentants d’altres municipis 
del Baix Montseny. A banda 

dels estands i les activitats, 
hi haurà tavernes que oferi-
ran menjar i beure. 

La Fira d’en Loni, que 
adopta el nom d’una figura 
que va crear l’artista Martí 
Pey, pretén dinamitzar 
el territori i situar Sant 
Celoni com a centre del 
Baix Montseny i ser un pol 
d’atracció dels municipis més 
propers. 

Rosa Canaleta i Josep 
Majó, dos botiguers que par-
ticiparan a la fira d’aquest 
dissabte, asseguren que és 
una manera per fer-se conèi-
xer a tothom i confien que 
aquest format tingui conti-
nuïtat i serveixi perquè Sant 
Celoni sigui una referència 
comercial.

El festival de circ 
de Sant Feliu de 
Codines arriba a la 
sisena edició

Sant Feliu de Codines

El Festival de Circ i Animació 
al Carrer, Cirkàlia, arriba 
aquest diumenge a la sisena 
edició a Sant Feliu de Codi-
nes. Des de 2/4 d’11 del matí 
fins a les 9 del vespre es faran 
diferents activitats relacio-
nades amb el món del circ i 
amb espectacles per a tots els 
públics. Els actes començaran 
amb una cercavila amb els 
camallargs i els tabals del 
FEDAC Sant Feliu de Codi-
nes i els No m’Atabalis, i con-
tinuaran amb tallers de mala-
bars, pintacares, xanques, 
equilibri, esquís, trapezi o 
globoflèxia, entre d’altres. A 
les 5 de la tarda es presentarà 
l’espectacle Pirates del circ, 
de la companyia Tot Circ, que 
també s’encarregarà més tard 
de fer una cercavila. El festi-
val acabarà a les 7 de la tarda 
amb l’espectacle de màgia 
L’impossibilista, de Sergi 
Buka, al  Centre Cívic.

Vilalba Sasserra 
celebra la primera 
Fira Cerve-Tapes

Vilalba Sasserra

Vilalba Sasserra celebrarà 
aquest dissabte i diumen-
ge la 1a Fira Cerve-Tapes, 
organitzada per Xalem. Hi 
participaran cinc cervese-
ries artesanes i dos bars 
amb elaboració de tapes, 
barquetes i pinxos. També 
hi haurà parades d’alimen-
tació (embotits, formatges, 
pizzes...) i altres d’artesa-
nia (minerals, espelmes, 
sabons...).

II Torneig MB Motors, a l’Espai Wellness de 
Granollers

Granollers

El concessionari Mercedes-Benz MB Motors va organitzar 
l’abril passat el segon torneig de pàdel a les instal·lacions 
del Club Espai Wellness de Granollers. Els participants van 
poder conèixer el nou CLA que hi havia exposat a l’entrada 
del club. En categoria masculina els guanyadors van ser A. 
Vera i J. Bertran, i en categoria femenina, M. Moreno i V. de 
Cabo.


