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Xocolates Granollers distribueix l’obra juntament amb unes mones de Pasqua de la Porxada

Surt publicat un nou conte sobre 
la Pedra de l’Encant de Granollers
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El pastisser Joan Bonet, l’autora del conte Maria Ripol i Vicenç Relats, de la revista ‘Vallesos’, en la presentació

Granollers

T.T.

En una iniciativa conjunta 
de Xocolates Granollers 
i l’editorial Gent i Terra, 
editora de la revista-llibre 
Vallesos, s’ha publicat el con-
te El desig de la Pedra de l’En-
cant, escrit i il·lustrat per 
Maria Ripol. La presentació 
es va fer dimarts a la tarda a 
l’establiment granollerí. El 
llibre té la particularitat que 
aquests dies es distribueix 
amb les mones de Pasqua, 
que reprodueixen la Por-
xada amb xocolata i altres 
personatges del conte, obra 
del pastisser Joan Bonet. “Es 
tracta d’una nova iniciativa 
per vincular-nos més a la 
ciutat”, va comentar el pas-
tisser, que en aquest sentit 
ja ha elaborat unes piruletes 
de xocolata amb els gegants 
o una rajoles de xocolata 
amb la Porxada impresa. 
“Quan al gener vam comen-
çar a fer els motlles de Pas-
qua, vam pensar que havíem 
de fer una mona de xocolata 
vinculada a la ciutat, perquè 
crèiem que havia de tenir 
un atractiu més per tenir un 
millor encaix”, va explicar 
Bonet.

El resultat ha estat aquest 
conte en què la il·lustradora 
de la Garriga s’inspira en la 
llegenda de la Pedra de l’En-
cant, segons la qual una gran 
riuada va portar la pedra 

fins als peus de la Porxada. 
La història, va explicar l’au-
tora, està protagonitzada 
per dos nens, en Màrius i la 
Gemma, que s’han proposat 
que la pedra es quedi per 
sempre a Granollers i no se 
l’emporti una nova riuada 
del riu Congost. “Fer aquest 
conte ha estat una experièn-
cia molt divertida”, ha reco-
negut Ripol, que també és 
autora del conte El gegant i 
la lluna, i il·lustradora de La 

bufanda vermella. 
Vicenç Relats, de la revista 

Vallesos, va qualificar les 
il·lustracions del conte de 
fantàstiques. “És un conte 
bonic, tendre, senzill, dibui-
xat amb uns traços clarís-
sims, que té com a protago-
nistes en Màrius, la Gemma, 
el riu Congost, la Porxada i 
el mateix Joan de Xocolates 
Granollers”, va dir. El llibre 
s’adreça especialment als 
infants d’entre 5 i 12 anys. 

Té un format quadrat de 21 
centímetres, de tapa tova i 
amb 24 pàgines.

Després d’aquesta distri-
bució inicial amb les mones, 
el conte es trobarà a la ven-
da a les llibreries i quioscos 
de Granollers i d’altres 
localitats properes on es 
comercialitza la revista-lli-
bre semestral Vallesos, que 
amb aquest conte engega 
una nova activitat en l’àmbit 
editorial.

Escolars de la comarca, en un torneig 
d’escacs a la Porxada

Granollers

Un centenar d’escolars de la comarca van par-
ticipar dissabte en un torneig d’escacs orga-

nitzat per l’establiment Xocolates Granollers, 
a la plaça de la Porxada. La final es va fer amb 
un taulell de xocolata. També es va repartir 
xocolata calenta i coca a tots els participants. 
Carla Mestre també va parlar de les bones 
pràctiques d’alimentació.
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Mollet inaugura 
els aparadors    
de titelles aquest 
divendres
Mollet del Vallès

Aquest divendres a les 5 de 
la tarda s’inaugurarà el segon 
Circuit dels Aparadors dels 
Titelles amb motiu de la 
setena Mostra Internacional 
de Titelles de Mollet, que se 
celebrarà el cap de setmana 
del 5 d’abril. També s’inau-
gurarà el Passeig dels Tite-
lles, al carrer de Barcelona. 
Després de fer-se la presen-
tació de la setena edició de 
la Mostra, s’inaugurarà, a 
La Marineta, l’exposició de 
titelles de Jordi Bertran, 
construïdes en el seu taller 
artesà. En l’exposició es mos-
tren coneguts personatges i 
la seva tècnica de manipula-
ció. La mostra es podrà visi-
tar fins al dia 7 d’abril, darrer 
dia de la Mostra Internacio-
nal de Titelles de Mollet del 
Vallès.

El Centre Cultural 
de Canovelles 
comença a 
celebrar 25 anys

Canovelles

El 9 NOU

El Centre Cultural de 
Canovelles comença aquest 
divendres la celebració 
del seu 25è aniversari, que 
culminarà el proper mes de 
juny amb els actes centrals. 
L’equipament es va inaugu-
rar el 1988 amb una quinze-
na de tallers i amb l’objectiu 
d’unir persones de diferents 
barris, edats, gustos i pro-
cedències sota un interès 
comú, l’enriquiment perso-
nal. L’any passat, el Centre 
Cultural va oferir 34 tallers, 
a càrrec de 22 talleristes, que 
van ocupar un total de 477 
places. 

El primer acte d’aniversari, 
aquest divendres, seran unes 
jornades de tai-txí amb el 
mestre Tung Kuan Yen, que 
es faran de les 6 de la tarda 
a les 9 del vespre. Del 8 al 31 
de maig es podrà veure una 
exposició dels 25 anys de 
ceràmica, mentre que el 24 
de maig tindrà lloc un con-
cert d’aniversari dels tallers 
musicals de Can Palots. El 4 
de juny, de les 7 de la tarda 
a les 9 del vespre, es farà un 
mural de dibuix del 25è ani-
versari.

El 8 de juny es faran els 
actes centrals, que inclouran 
un photocall record foto-
gràfic del 25è aniversari, 
un concurs de pastissos, un 
concert del taller de guitarra 
flamenca, es presentarà la 
cançó dels 25 anys i es bufa-
ran les 25 espelmes, a més 
d’un dinar de germanor o 
l’exposició dels treballs dels 
tallers del curs 2012/2013. 
La darrera jornada també 
inclourà unes exhibicions 
flamenques i la inauguració 
d’una exposició de treballs 
dels tallers del curs 2012/13. 
La mostra estarà oberta fins 
al dia 28 de juny, de les 3 a 
les 5 de la tarda.

Pedalada 
popular al barri 
del Lledoner    
de Granollers
Granollers

L’Associació de Veïns del bar-
ri del Lledoner de Granollers 
ha organitzat per aquest diu-
menge una pedalada popular 
amb bicicleta. La concentra-
ció serà a les 10 del matí a la 
plaça Jaume I, mentre que a 
2/4 d’11 hi haurà la sortida. 
S’han establert dos recorre-
guts, un de 10 quilòmetres i 
un de 18. La inscripció és gra-
tuïta. A l’arribada hi haurà 
pica-pica per als participants. 


