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Pensem en tu davant la crisi

Celomovil Motor Car 2002

Els dimecres de febrer

MÀ D’OBRA
GRATUÏTA!

Per intervencions de manteniment del seu vehicle, màxim 3h.

 No acumulable amb altres promocions. 

*Val per a totes les marques

Divendres, 8 de febrer de 2013
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La Policia de les 
Franqueses detindrà 
el Rei Carnestoltes a 
l’escola Joan Camps

Les Franqueses del Vallès

La Policia Local de les Fran-
queses del Vallès serà l’en-
carregada, aquest divendres 
a la tarda, de detenir el Rei 
Carnestoltes, que serà con-
demnat a un any de presó 
incondicional. La detenció 
es farà a les 4 de la tarda a 
l’escola Joan Camps i Giró de 
Bellavista. Segons la tradició, 
la gent es cansa del caos i la 
bogeria que porta el Rei Car-
nestoltes. Després d’un judi-
ci públic, és declarat culpable 
de tot i és condemnat a mort. 
Un cop ha llegit el seu testa-
ment, se’l crema en públic.

L’Ametlla estrena 

La Gran Porcada

L’Ametlla del Vallès

Dins els actes de Carnaval, 
l’Ametlla celebrarà aquest 
dissabte La Gran Porcada, 
un esmorzar popular que 
començarà a 2/4 de 10 del 
matí al Casal d’Avis, a Can 
Muntanyola. L’esmorzar, que 
costarà 5 euros, constarà de 
senglar estofat, vi o aigua, i pa. 
L’acte està organitzat per Esto-
fats i Cassoles. El Carnaval 
de l’Ametlla se celebrarà fins 
dimarts amb diferents actes.

El cap d’en Wert amb el cap de l’ase català que es cremaran dissabte

Caldes, a punt de cremar el 
ninot gegant del ministre Wert
Caldes de Montbui

EL 9 NOU

El Taller d’Art Municipal 
Manolo Hugué de Caldes 
ha fet aquesta setmana els 
últims retocs al ninot gegant 
inspirat en la figura del 
ministre Wert i a l’ase català 
que l’acompanya. Dissabte al 
vespre ja estarà del tot enlles-
tit per ser cremat a partir de 
les 8 del vespre en un acte del 
Ball de Diables de Caldes. 

Aquest, però, no és l’únic 
acte de Carnaval que es farà 

aquest cap de setmana. Dis-
sabte a 2/4 de 7 de la tarda 
començarà la rua, a la qual 
s’hi han inscrit 11 comparses 
i tres grups, que sumen un 
total de 557 participants. Les 
comparses més nombroses 
seran les de les escoles. Entre 
les d’El Farell i el Montbui ja 
sumen més de 200 inscrits. 
A aquests s’hi sumaran els 
grups, trios, parelles i indi-
viduals que s’inscriguin la 
tarda de dissabte, a més dels 
espontanis que s’hi afegei-
xen.

Sant Celoni suprimeix el correfoc 
i l’enterrament de la sardina
Sant Celoni

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Sant Celoni 
ha decidit suprimir aquest 
any el correfoc i l’enterra-
ment de la sardina que se 
celebrava des de feia molts 
anys el Dimecres de Cendra 
com a cloenda dels actes de 
Carnaval, organitzats per la 
Colla de Diables del muni-
cipi. La regidora de Cultura 
Julia de la Encarnación ha 
explicat que la decisió s’ha 
pres per qüestions de segu-
retat. “Ara el tema està molt 
controlat i cada vegada ens 

collen més. Com que no 
teníem temps de posar-nos 
al dia vam decidir no fer-lo”. 
Després de Carnaval, però, 
la regidora ja ha anunciat 
que tenen una reunió amb la 
colla per parlar del tema.

Pel que fa a la rua de Car-
naval, aquest any hi partici-
paran nou comparses amb 
més de 500 persones inscri-
tes. La rua sortirà a 2/4 de 6 
de la tarda del carrer Esteve 
Cardelús, i es preveu que 
arribi a les 7 de la tarda a pla-
ça de la Vila, on es farà una 
festa final amb l’animació 
musical de Toni Cors.

La rua de Granollers 
tindrà 25 comparses
Granollers

EL 9 NOU

La rua de Carnaval de 
Granollers, que es farà diu-
menge a partir de les 6 de la 
tarda, tindrà finalment 25 
comparses. La sortida serà al 
carrer Roger de Flor i segui-
rà per diversos carrers fins 
a la plaça de la Porxada. Es 
donaran premis a la millor 

comparsa acompanyada de 
carrossa o vehicle guarnit, la 
més crítica, millor AMPA i 
millor coreografia.

D’altra banda, a la rua de 
Mollet, que també es farà 
diumenge, però a 2/4 de 5 de 
la tarda, hi haurà al voltant 
de 13 comparses, fins a la 
plaça Pau Casals, on es farà 
el judici del Carnestoltes i 
l’entrega de premis. 


