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CALAIX

El Pessebre Vivent Les dues primeres representacions es faran diumenge
de Martorelles
farà dues funcions
al Maremàgnum

Santa Eulàlia
obre la festa
major amb la
Fira de Nadal

Sant Fost celebra un pessebre
vivent amb rècord de participants

Martorelles

S. Fost de Campsentelles

Santa Eulàlia de Ronçana

JL. Rodríguez Beltrán

P.N.

Els membres del Pessebre
Vivent de Martorelles faran
dues representacions aquest
dissabte al Maremàgnum
de Barcelona, a les 12 del
migdia i a les 5 de la tarda.
El pessebre es representarà dins les tres plantes del
Maremàgnum amb les 17
escenes i quadres del pessebre, que s’han muntat especialment per a l’ocasió.
Amb el títol Un Nadal viu
2012, tots els caps de setmana de desembre, el Maremàgnum acull les millors
representacions de pessebres
vivents del país. Tots els
que es faran pertanyen a
l’Associació Coordinadora
de Pessebres de Catalunya.
Les seves actuacions contribuiran a crear un ambient
festiu durant tots els caps
de setmana fins al Nadal.
Totes les actuacions són
gratuïtes. El pessebre vivent
de Martorelles està organitzat i coordinat per l’entitat
Joventut Sardanista de
Martorelles.
D’altra banda, a
Martorelles les representacions del pessebre vivent
començaran el dia 16 de
desembre i acabaran el 6 de
gener. Aquest any hi haurà
un dia més de representació,
amb tres funcions diàries al
desembre i amb dues els dies
del mes de gener.

El Pessebre Vivent de Sant
Fost serà més multitudinari que mai als terrenys del
Turó de Can Teyà. Unes 250
persones formen part de la
plantilla d’actors que representaran el naixement del
nen Jesús, un rècord absolut
de participants al pessebre,
que organitza l’Associació
Pessebre Vivent de Sant Fost.
Aquest diumenge es farà la
primera de les 16 representacions del pessebre, que
enguany compleix la seva 46a
edició.
La representació del pessebre de Sant Fost inclou 28
escenes repartides en dues
parts: la primera comença
amb una narració estructurada, acompanyada de música,
on destaca el naixement de
Jesús; i la segona part és un
homenatge als oficis tradicionals catalans amb l’escenificació d’una sardana davant
el nen Jesús. “Aquest serà el
segon any que interpretem
la sardana. L’any passat va
ser un èxit perquè a la gent
els va agradar molt. Ballem
la sardana d’El Rabadà, per
acabar la sessió”, explica
el secretari de l’Associació
del Pessebre Vivent de Sant
Fost, Jaume Rifà. “Enguany
som més participants que
mai. Amb 250 persones hem
arribat a un límit considerable, tot un rècord, però és

La Fira de Nadal torna a
ser, un any més, el principal
argument de la festa major
d’hivern de Santa Eulàlia
de Ronçana, que tindrà lloc
aquest cap de setmana. Una
fira que enguany no només
se celebrarà dissabte, sinó
que s’amplia a diumenge
al matí i al migdia. La fira
reunirà artesans de diversos
oficis, representants del teixit
comercial i entitats del poble
seran la columna vertebral
de la fira, que, com sempre,
s’organitzarà al carrer Mare
de Déu de la Salut i a la plaça
Onze de Setembre, al Rieral.
Durant els dos dies, el públic
podrà participar en tallers
d’artesania o en activitats que
diverses entitats oferiran.
Paral·lelament a la Fira
de Nadal, dissabte a la 1 del
migdia hi haurà una actuació
de les colles de Bastoners
Trinxaires, de les gitanes i
dels Gegants de Santa Eulàlia.
Més tard, a les 6 de la tarda,
serà el torn de la colla infantil
dels Diables de la Vall del
Tenes. A més, tant dissabte
com diumenge al matí, alumnes i professors de 4t d’ESO
de l’Institut prepararan una
botifarrada popular en un
esmorzar popular, pro viatge
de fi de curs a Galícia.
La festa major d’hivern
continuarà diumenge amb
una passejada que organitza Santa Eulàlia Camina
per una part del Sender
Ronçanenc (PRC-10). La
caminada sortirà de La Fàbrica, a les 9 del matí i mitja
hora més tard, tindrà lloc
una nova edició del Mercat
del tren i dels accessoris a
la plaça de l’Ajuntament. El
mateix diumenge a les 7 de
la tarda a La Fàbrica amb la
representació del muntatge
Clochard, que dirigeix l’actor
Paco Mir, d’El Tricicle. L’entrada costa 8 euros. El programa es tancarà dilluns a les
8 del vespre amb una missa a
la parròquia en honor a Santa
Eulàlia de Mèrida.
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Una de les escenes del pessebre de Sant Fost

que tothom vol participar en
aquest pessebre”, ha explicat
Rifà.
En aquesta edició, els organitzadors del pessebre han
adequat l’accés als terrenys
de Can Teyà per facilitar
l’entrada als visitants. A més,
s’ha renovat l’enllumenat i
s’han introduït noves cançons a la primera part. “Hem
fet un esforç per millorar
l’accés al pessebre. La resta
considerem que ja està prou
consolidat amb àmplies voreres. I sobretot hem volgut
oferir més llum que mai amb
la renovació de l’enllumenat

i instal·lant altres llums”,
diu Rifà, que assegura que
des del setembre l’entitat
treballa per la millora del
pessebre.
El Pessebre Vivent de Sant
Fost es representarà en dues
sessions els dies 9, 16, 23, 25,
26 i 30 de desembre de 2012
i 1 de gener de 2013 a les 6 i
7 de la tarda; mentre que el 6
i 13 de gener de 2013 es farà
una única representació a
partir de 2/4 de 7 de la tarda.
Amb l’entrada, tots els visitants podran tastar pa torrat
amb allioli i un got de vi del
municipi.

Sant Celoni
celebra la Mostra
de Torrons i la
Fira de Nadal
Sant Celoni

Sant Celoni comença a celebrar el Nadal aquest cap
de setmana. Divendres, a
partir de les 5 de la tarda i
fins a 2/4 de 9 del vespre, la
plaça de la Vila acollirà una
Mostra de Torrons Artesans
i un Tast de Caves. Hi participaran el forn Sant Pere,
la Jijonenca, les pastisseries
Permanyer, Rodellas i Vila,
el forn Ferrer i les Bodegues
Costa. Les persones que
vulguin podran adquirir tres
trossos de torró i una copa
de cava per 3 euros. D’altra
banda, dissabte des de les
10 del matí fins a 2/4 de 9
del vespre pel centre de la
vila, se celebrarà la Fira de
Nadal amb la participació
d’un centenar de botigues,
una mostra d’artesans,
escudella, tallers i diferents
activitats.

Festa de Nadal a la
Fundació Maurí
La Garriga

La residència Millet Park celebra
el trentè aniversari
L’Ametlla del Vallès

La residència Millet Park de l’Ametlla celebra
aquests dies el seu trentè aniversari. Dimarts
“La residència avui en dia”, a càrrec de la psicòloga Valérie Buscemi, la doctora Elena Barranco i el doctor Joan Mogas, que van parlar
de la malaltia d’Alzheimer i d’altres tipus de
Divendres, 7 de desembre de 2012

demències. D’altra banda, divendres, l’alcalde
de l’Ametlla, Andreu González, i la regidora
de Benestar Social, Roser Ametllet, van visitar
la residència i van entregar als germans Lucas
i Toni Millet un ram de flors pel trentè aniversari de l’equipament. L’Ajuntament ha volgut
agrair-los públicament haver subvencionat el
nou calendari del 2013, que es presentarà el
15 de desembre dins la II Fira de Nadal.

La Fundació Maurí celebrarà
diumenge el darrer acte de
commemoració del centenari
del naixement de Josep Maurí. Serà a les 6 de la tarda i
consistirà en la inauguració
del pessebre, un recital de
poesia una cantada de nadales amb l’Escolania Parroquial Sant Esteve.

