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L’autor de la sardana guanyadora, Josep Coll, en el moment de recollir el premi

Una composició de Josep Coll 
és escollida com a Sardana de 
l’Any, a Granollers
Granollers

EL 9 NOU

L’encís del Ripollès, de Josep 
Coll, va ser escollida dissabte 
al vespre a Granollers com a 
Sardana de l’Any, en un acte 
que va portar més de 900 per-
sones al Teatre Auditori. En 
segon lloc va quedar Ginesta 
florida, de Jordi León. La 
gran demanda d’entrades va 
obligar els organitzadors, 
la Federació Sardanista de 
Catalunya en col·laboració 
amb l’Agrupació Sardanista 
de Granollers, a programar 
dues sessions del concurs, 
una que va començar a 2/4 
de 5 de la tarda i una altra a 
les 7. 

El certamen, que enguany 
arribava a la 22a edició, va 
començar el setembre passat 

amb 71 sardanes selecciona-
des per un comitè format per 
Lluís Alcalà, Xavier Piñol i 
Ferran Carbadillo, que van 
anar passant eliminatòries a 
través de votació popular. El 
jurat han estat els oients de 
33 emissores de Catalunya, 
que podien votar a través de 
la ràdio o del web de la Fede-
ració. Les 10 finalistes són les 
que es van encarregar d’inter-
pretar, de forma alternativa, 
les cobles Marinada i Sant 
Jordi, que van oferir una gran 
actuació, i a les quals va votar 
el públic assistent a l’acte. 

L’entrega dels premis 
al Teatre Auditori de 
Granollers també va servir 
per estrenar Rebombori, 
un muntatge creat i dirigit 
per Jordi Paulí, en què les 
mateixes cobles Sant Jordi 

i Marinada van actuar con-
juntament amb la Banda de 
Música Mestre Montserrat 
i el Grup Factoria Bordó. A 

més, es va estrenar Per això 
t’ho dic, la darrera composi-
ció del músic barceloní Enric 
Ortí, que es va dedicar al 

locutor i periodista d’esports 
de Catalunya Ràdio, Martí 
Trilla, en motiu de la seva 
jubilació l’octubre passat.
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L’Espai Gralla es va omplir per assistir a la presentació del llibre de Rafa Tornabell

Tornabell presenta ‘Sudamérica 
sobre ruedas’ a Granollers
Granollers

T.T.

Enmig d’una gran expectació, 
el viatger i copilot de ral·lis 
Rafa Tornabell, nascut a 
Granollers però veí de Santa 
Eulàlia de Ronçana, va pre-
sentar el llibre Sudamérica 
sobre ruedas, dijous al vespre 
a La Gralla de Granollers. En 
la presentació, Tornabell i 
la seva dona, Maria Agudo, 
van estar acompanyats de 
Vicenç Vallès, el seu mestre 
de viatges, i de Pere Marco, 
que va compartir amb la 
parella part del seu viatge 
per Sud-amèrica. “En Rafa i 
la Maria són uns grans viat-
gers, val la pena viatjar amb 

ells”, va afirmar Marco, que 
juntament amb la seva dona 
va compartir tres mesos del 
viatge de la parella per Sud-
amèrica. Per a Vallès, llegir 
un llibre de viatges “és una 
gran satisfacció. A més, si 
l’autor és amic i conegut, 
millor que millor”. Després 
d’haver compartit uns dies 
del seu viatge, assegura que 
Tornabell “és el viatger pur, 
que s’integra amb les perso-
nes, les situacions, els ambi-
ents, els països i els altres 
viatgers”. 

Segons Tornabell, el llibre 
no passarà com una gran 
obra literària, però sí com 
una obra que recull el nostre 
sentiment. 

Jornada de circ, a 

Sant Feliu

Sant Feliu de Codines

Sant Feliu va acollir diumenge la 
quarta edició del festival de circ 

Cirkàlia, Des del matí i fins al vespre 
es van anar fent diferents activitats 
com cercaviles, tallers de malabars, 
trapezi o bicicletes, i espectacles 
diversos, com el del Mag Lari, que va 
tancar el festival.

A
G

N
ÈS

 V
ID

A
L

Mostra de plats del món
Sant Feliu de Codines

La jornada gastronòmica Amb Tot el 
Gust del Món va portar divendres a 
Sant Feliu un tast de plats típics de 
països com el Pakistan, Xile, Suïs-

sa, Catalunya, Uruguai, el Brasil, el 
Marroc i Eslovàquia, a més de cuina 
per a celíacs. La jornada l’organitzaven 
les Ampa de l’escola Jaume Balmes, 
Immaculat Cor de Maria, escola bres-
sol i Institut Carrasco i Formiguera.


