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La Roca Village inaugura la 
temporada estival

la Roca del Vallès

La Roca Village, un dels nou outlets que 
Value Retail té a Europa, ha inaugurat la 
temporada estival amb la presentació del 
Chic Summer. Hi van assistir la model cata-
lana Verònica Blume, que va exercir de mes-
tra de cerimònies; el cocktail man Javier de 
las Muelas; la restauradora granollerina Ada 

Parellada i la directora general de Turisme 
de la Generalitat, Marian Muro. Tots els 
assistents a l’acte van poder degustar el Chic 
Sunset Cocktail, creat en exclusiva per Javier 
de las Muelas, i les tapes gastronòmiques 
inspirades en la cultura mediterrània, fetes 
per Ada Parellada. Els DJ Annick y Richard 
van posar-hi la música. A la foto, d’esquerra 
a dreta, Marian Miro, Michael Goldenberg, 
Javier de las Muelas, Ada Parellada i Veròni-
ca Blume.

Sessions de circ 
al Casal de Joves 
La Fusteria de 
Cardedeu
Cardedeu

Aquesta setmana ha comen-
çat la primera representació 
del cicle Circ a la Fresca, 
organitzat pel Casal de Joves 
La Fusteria de Cardedeu. 
Les sessions, que es fan els 
dimecres 11, 18 i 25 de juliol 
a les 10 del vespre, aniran 
a càrrec de la companyia 
Pessic de Circ. Sota el títol 
Racons de circ, es podran 
veure actuacions de màstil 
xinès, malabars, acrobàcies i 
verticals, entre altres disci-
plines. El Circ a la Fresca se 
suma al cicle de Cinema a la 
Fresca, que es fa els dimarts 
de juliol. Les properes pro-
jeccions cinematogràfiques 
seran el dia 17 de juliol amb 
Millenium. Los hombres que 
no amaban a las mujeres, i 
el 24 de juliol amb la pel-
lícula John Carter. El Casal 
de Joves La Fusteria s’ha 
consolidat com un punt de 
referència per als joves del 
municipi, i cada setmana 
n’acull uns 250.

Parets celebra 
la tercera 
edició del 
Festuk

Parets del Vallès

El 9 NOU

L’entitat juvenil Fes-tuka ha 
organitzat, per tercer any 
consecutiu, el Sant Festuk, 
una festa que parodia la 
celebració del San Fermín 
de Pamplona. La festa es 
farà aquest dissabte a par-
tir de les 7 de la tarda amb 
sortida des de ca n’Oms.  
El Sant Festuk esdevé una 
paròdia dels coneguts San-
fermines de Pamplona, però 
amb un “encierro” a l’estil 
paretà i braus de cartró-
pedra. A partir de les 7 de la 
tarda, els joves acompanya-
ran al Sant Festuk des de 
Ca n’Oms fins a la plaça de 
la Vila, on els membres de 
l’entitat, acompanyats per 
integrants dels Diables de 
Parets i la Colla de Diables 
de Canovelles, faran un cor-
re-bous amb correfocs pels 
carrers del barri antic. Els 
actes continuaran al parc 
de la Linera, on a les 9 del 
vespre tindrà lloc el sopar i 
el ball. Els tiquets es poden 
adquirir al preu de 10 euros 
al bar Petit Galera, la pastis-
seria Guàrdia, SOS Informà-
tica, Assegurances Paquita 
Urtusol i Bar Quibus.

Mas Llombart 
i Mas Corts 
celebren la Festa 
del Veí
Sant Fost de 

Campsentelles

Els barris de Mas Llombart 
i Mas Corts, de Sant Fost 
de Campsentelles, celebren 
aquest dissabte la Festa 
del Veí, amb la participació 
de les entitats Agrupació 
Sardanista de Sant Fost, 
Associació Cultural Danses 
Sant Fost, Associació Cultu-
ral de Ball de Sant Fost i La 
Selva del Vallès, Associació 
de Veïns de Mas Llombart 
i Mas Corts, de Sant Fost. 
Els actes començaran a les 
5 de la tarda amb la festa de 
l’escuma, i continuaran amb 
una xocolatada i pinyates, i 
una ballada de sardanes amb 
l’Agrupació Sardanista SF 
Nit. A 2/4 de 10 del vespre hi 
haurà una sessió de cinema a 
la fresca, i a 2/4 d’11, el pre-
gó, a càrrec de Maria Àngels 
Pontnou. La nit continuarà 
amb les sevillanes de Mari 
Trini Reyes, els balls de saló 
de l’Associació Cultural de 
Ball de Sant Fost i la revetlla 
amb el duet Sureste. La nit 
acabarà amb discoteca per 
als més joves. 

La Festa del Foc i l’Aigua arriba dissabte a la divuitena edició amb diverses novetats

Caldes, a punt per a l’Escaldàrium
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Un moment de l’assaig de la festa que es va fer dimarts al vespre

Caldes de Montbui

El 9 NOU

Caldes ja és a punt per cele-
brar, aquest dissabte, una de 
les seves festes més multitudi-
nàries i amb més ressò, l’Escal-
dàrium. L’anomenada també 
Festa del Foc i l’Aigua, impul-
sada pel Ball de Diables, arriba 
a la divuitena edició fent un 
salt qualitatiu i amb diverses 
novetats. Per exemple, la 
introducció de la figura del 
narrador, que intervindrà en 
tres moments claus perquè el 
públic pugui entendre millor 
el simbolisme de la festa. El 
primer narrador serà Gustau 
Erill, exprofessor de l’Institut 
Manolo Hugué i impulsor de 
la creació del Ball de Diables. 

També s’ha canviat l’em-
plaçament de l’escenari dels 
músics, que se situarà entre el 
Balneari Broquetas i les Ter-
mes Romanes, per fer arribar 
millor el so a plaça; s’ha millo-
rat l’equip de so i el disseny de 
llums i s’han fet variacions en 
les músiques.

D’altra banda, per primera 
vegada, Vallès Oriental Tele-
visió (VOTV) retransmetrà la 
festa en directe a través d’una 
pantalla gegant.

La Festa del Foc i l’Aigua 
comença a les 12 de la nit, 
però durant tota la tarda es 
faran diferents activitats que, 
a diferència de l’any passat es 
faran a la plaça de l’Església i 

no a la de la Font del Lleó. 
Enguany, els actes de tarda 

inclouen la presentació de la 
nova cervesa termal La Cal-
derina, prevista per a 2/4 de 
7 de la tarda; l’explicació de 
la llegenda de l’Escaldàrium 
per a nens i nenes, a les 7 de 
la tarda; l’actuació de la Colla 
Gegantera de Caldes, a 2/4 
de 8 del vespre; l’actuació de 
bastoners, a 3/4 de 8 del ves-
pre; una ballada de sardanes, 
a les 8 del vespre; l’actuació 
dels Castellers de Caldes, a 

2/4 de 9 del vespre; l’actuació 
de la corda de tambors Can-
dombe Mima-te, cap a 3/4 de 
9 del vespre, que conduirà 
els assistents fins a la plaça 
11 de Setembre, on es fa el 
sopar popular, que aquest any 
s’ha volgut potenciar. Aquest 
any ja s’ha elaborat un menú 
especial, però la idea és que, 
amb el temps, hi hagi uns 
plats típics de l’Escaldàrium, 
servits exclusivament aquest 
dia. El menú està format per 
un primer de sopa roja freda 

amb herbes remeieres i fum; 
un segon consistent en una 
cassola d’espelta amb sofregit 
de cireres; i uns postres de 
macedònia diablera directa-
ment sorgida de l’infern.

A més, durant la tarda de 
dissabte hi haurà un taller 
de màscares de la Godra (la 
bèstia de foc del Ball de Dia-
bles), una exposició de fotos 
a càrrec del Cercle d’Amics de 
Taunusstein i l’acció “Dóna la 
cara per la independència”, a 
càrrec de l’ANC de Caldes.


