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Ferran Pérez, director del Centre d’Estudis Santfostencs Amics de Cabanyes, va presentar el nou volum

La publicació de Sant Fost de Campsentelles arriba al número 15

El jaciment de les Maleses i la nevada 
del 62 centren el nou ‘Campsentelles’
S. Fost de Campsentelles

JL. Rodríguez Beltrán

La nevada de l’any 1962 o 
els descobriments del jaci-
ment ibèric de les Maleses 
són dos dels articles més 
importants que formen part 
del nou volum de la revista 
Campsentelles, de Sant Fost 
de Campsentelles. El Cen-
tre d’Estudis Santfostencs 
Amics de Cabanyes, entitat 
que edita la publicació des 
de l’any 1994, va presentar 
el número 15 de la revista 
local a la sala d’actes de la 
Casa Bastinos divendres 
davant d’una trentena d’as-
sistents. 

La publicació, que té com 
a objectiu la divulgació local 
de la història del municipi, 
té un total de 104 pàgines 
i inclou articles sobre el 
jaciment ibèric de les Male-
ses, per Mercedes Durán i 
Gemma Hidalgo; la Conreria 
en temps del pare Conrer i 
El Cau Brunet de 1916, per 
Xavier Pérez; la gran nevada 
de Nadal de 1962, per Rita 
Roca; a més d’Apunts d’un 
caçador, per Jaume Tor-
rents Suñol, i un perfil de 
Joan Reyes, un entrenador 
rècord de la UE Sant Fost, 
per Ferran Pérez. “Tots són 
articles dedicats a aspectes 
del nostre municipi que cre-
iem que són importants per 
la seva història o per estar 

d’actualitat”, va explicar el 
president del Centre d’Es-
tudis Santfostencs Amics de 
Cabanyes, Ferran Pérez, que 
va remarcar l’actualitat dels 
descobriments del jaciment 
de Les Maleses. L’article que 
s’ha publicat va ser encar-
regat a les responsables del 
projecte, que s’organitza des 
del Museu de Montcada i 
Reixach, al Vallès Occiden-
tal. 

Durant l’acte de presenta-

ció del volum 15 de la revis-
ta local es va fer una xerrada 
sobre el pintor local Llorenç 
Brunet, fundador del Cau 
Brunet de Sant Fost. “Va ser 
un pintor que va intentar 
fer a Sant Fost el Cau com 
va fer Santiago Rusiñol a 
Sitges amb el Cau Ferrat. 
En la revista fem un ampli 
reportatge sobre com va 
sorgir la idea i com va ser”, 
va comentar Pérez. “És una 
revista amb un clar vessant 

de divulgació”, va afirmar 
el president, que recordava 
que es pot comprar als qui-
oscos i botigues de Sant Fost 
de Campsentelles. 

El Centre d’Estudis Sant-
fostencs Amics de Cabanyes 
es va fundar l’any 1994 i el 
primer volum es va publicar 
el 1995. L’entitat santfosten-
ca ha tingut sempre l’objec-
tiu de divulgar la història 
del municipi i el seu patri-
moni natural. 

Concert d’aniversari de 
Claudi Arimany a Marata
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El flautista Claudi Arimany

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

El flautista Claudi Arimany, 
veí de les Franqueses del 
Vallès, oferirà aquest dis-
sabte el tradicional concert 
d’aniversari a la parròquia 
de Santa Coloma de Marata. 
En aquesta ocasió protago-
nitzarà un concert de música 
de cambra conjuntament 
amb Eduard Sánchez (flauta 
travessera) i Nabí Cabestany 
(violoncel). A partir de les 
9 del vespre, els tres músics 
interpretaran peces de 
Johann Christian Bach (1685-
1750), Mozart (1756-1791), 
Joseph Haydn (1732-1809), 
György Ligeti (1923) i Joan 
Baptista Pla (1720-1773). 
Algunes peces són per a dues 
flautes, altres per a violoncel 
sol i altres per a trio.

Aquest és el concert 

número 209. Els concerts de 
Marata, que s’acostumen a 
celebrar els diumenges a les 
10 del matí, ja tenen 40 anys 
d’història.

Miqui Puig ofereix el concert 
de Nadal aquest dissabte

L’Ametlla del Vallès

EL 9 NOU

El Concert de Nadal que 
Miqui Puig ofereix des de fa 
nou anys a la seva població, 
l’Ametlla del Vallès, es farà 
enguany en un nou escena-
ri, el restaurant La Masia, 
aquest dissabte, amb el nom 
de 9a Internacional. L’activi-
tat començarà a les 2 del mig-
dia amb un dinar, i continua-
rà a 2/4 de 5 de la tarda amb 
actuacions de proximitat de 
grups del segell discogràfic 
de Puig, LAV Records, com 
Illa Carolina, procedents de 
Parets. 

Posteriorment, a partir de 
les 6 de la tarda, i fins a les 
12 de la nit, hi haurà una 
sessió de ball amb Fondo 
de Armario DJ’2, i Vince 
Persson i Miqui Puig DJ. Per 
participar en el dinar s’ha 

Teatre de Ponent 
presenta un 
programa de 
titelles per les festes

Granollers

EL 9 NOU

El Teatre de Ponent de 
Granollers ha preparat per 
aquestes festes de Nadal una 
programació protagonitzada 
pels espectacles de titelles. 
Aquest dissabte a les 6 de 
la tarda i diumenge a les 12 
del migdia serà el torn de la 
companyia Pamipipa, que 
presentarà l’espectacle Mira-
nius, inspirat en les cançons 
dels més petits com Sol solet 
o Cargol treu banya, L’espec-
tacle és ple d’al·legories de 
la natura, de personatges, 
colors i cançons.

El dimecres 2 i el dijous 3 
de gener serà el torn de la 
companyia L’Estenedor Tea-
tre de Titelles, que represen-
tarà a les 6 de la tarda Roda 
el món, protagonitzat per un 
viatge incansable que, fart 
de recórrer tots els països del 
món, decideix buscar llocs 
imaginaris.

La mateixa companyia 
actuarà el divendres 4 de 
gener a les 6 de la tarda amb 
un altra muntatge, Tutti colo-
ri. En aquest cas, la història 
gira al voltant d’un poble 
que només coneix els colors 
blanc i negre. Un dia els seus 
habitants decideixen recór-
rer món per veure què hi 
ha més enllà i portar alguna 
cosa alegre a les seves vides. 
Quan tornin, celebraran la 
troballa dels colors amb una 
gran festa.

Últim concert de 
l’any a la Nau B1 
amb Miquel Abras i 
Acousters
Granollers

La sala Nau B1 de Granollers 
tancarà l’any amb un doble 
concert aquest divendres a 
partir de les 11 del vespre. 
Miquel Abras, guanyador de 
certàmens com Sona9 2005 
o el Premi Enderrock 2011, 
presentarà el quart disc, 
Equilibris impossibles, que 
suposa un gir inesperat en la 
seva trajectòria i s’acosta a 
un nou concepte de cançó. La 
nit es completarà amb l’actu-
ació d’Acousters, un grup de 
Girona amb una predilecció 
especial per les melodies 
suaus i les lletres profundes. 
Després de passar per con-
cursos com Argila Pop o el 
Sona9, presentaran Darrera 
la porta, un disc de debut en 
què han participat convidats 
tan destacats com Cesk Frei-
xas o Sanjosex. L’entrada val 
8 euros si es compra anticipa-
dament, i 10 a taquilla.

de fer reserva, però per la 
resta de la vetllada l’entrada 
és lliure. Hi haurà servei de  
barra amb cambrers, i servei 
de berenar i sopar.
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El cantant Miqui Puig


