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Ada Parellada, tocant a la finestra, amb el jurat professional, en el recorregut de dissabte pels establiments participants

La ruta guanya dies i estarà activa fins al dijous 1 d’agost

La Ruta del Pintxo de la Garriga 
s’amplia fins a 24 establiments

la Garriga

El 9 NOU

Des d’aquest dijous fins al 
proper dijous 1 d’agost, la 
Garriga viurà la quarta edició 
de la Ruta del Pintxo, una 
activitat organitzada per 
l’entitat Projecte Mexcla’t i 
que aquest any té una par-
ticipació rècord: 24 establi-
ments, 10 més que l’any pas-
sat, quan es van servir 9.200 
consumicions. 

Aquest any seran més, tant 
perquè hi ha més oferta com 
perquè també han augmen-
tat els dies que s’ofereixen 
els tastets. Participen en 

l’edició d’enguany el res-
taurant Alambí, Aromes, 
Molina, Venècia, Ca la Mila, 
Can Xavi, El Refugi, Els 
Cims, La Garrafa, La Gallue, 
L’Entrepà, L’Illot, Cos, Forn 
dels Banys, Oh Tapa!, Crite-
ri, El Pont, Bar Marina, El 
Principat, Frankfurt, Pommo 
d’Oro, Nostradamus, Vil·la 
Luanik i Ca N’Illa. Cadascun 
d’aquest establiments oferi-
ran la seva particular broque-
ta i una beguda al preu de 2,5 
euros. El mapa de la ruta i els 
horaris en què se serviran les 
broquetes es poden veure en 
el programa que han fet o a 
través de la web www.ruta-

delpintxo.cat o de l’APP per a 
sistemes Android i iOS LOO-
DIC. Durant la ruta es podrà 
seguir tota la informació als 
perfils de Facebook i Twitter 
de l’entitat Projecte Mexcla’t 
i a partir de l’etiqueta creada 
#RutaPintxoLG13 ! 

Els participants de la ruta 
votaran les broquetes que els 
agradin més i d’aquesta vota-
ció en sortiran els guanya-
dors, que es coneixeran el 4 
d’agost. De moment, aquest 
dissabte un jurat professio-
nal encapçalat per la cuinera 
Ada Parellada, del restaurant 
Semproniana, va fer la pri-
mera valoració qualitativa.

Sant Feliu de 
Codines celebra 
dissabte el 12è Aplec 
de la Sardana
Sant Feliu de Codines

L’Agrupació Sardanista 
de Sant Feliu de Codines 
ha organitzat per a aquest 
dissabte el 12è Aplec de 
la Sardana, amb la Cobla 
Jovenívola de Sabadell, la 
Mediterrània i els Lluïsos de 
Taradell. L’aplec es farà dis-
sabte a la plaça Josep Umbert 
Ventura a partir de les 8 del 
vespre. Si plogués, es faria al 
Centre Cívic La Fonteta. Pel 
que fa al concurs de colles 
improvisades, la inscripció 
es farà a partir del comença-
ment de l’aplec. Està limitat 
a deu colles i cadascuna serà 
obsequiada amb una ampolla 
de cava, una bossa de carqui-
nyolis i un fuet per ballador.

Cèlia Mur, guanyadora 
del concurs de portades 
de la festa major de 
Sant Feliu
Sant Feliu de Codines

Cèlia Mur Corderas és la 
guanyadora del concurs de 
portades del programa de 
festa major de Sant Feliu 
de Codines. Al concurs, s’hi 
van presentar 14 propostes, 
5 més que l’any anterior. La 
portada de Mur ha estat dis-
senyada amb elements molt 
genuïns de Sant Feliu. El 
jurat estava format per Jordi 
Hernández, Dani Muñoz, 
Ferran Dachs, Ferran Estur-
gó, Ignasi Vallcorba i Manel 
Vila. El disseny guardonat, 
valorat en 250 euros, serà la 
portada del programa.

L’Arxiu Municipal 
de Parets busca 
fotografies 
antigues de la vila

Parets del Vallès

El 9 NOU

L’Arxiu Municipal de 
Parets del Vallès ha engegat 
aquests dies la iniciativa 
‘Mai més en un capsa de 
sabates...’, que pretén reco-
llir fotografies antigues 
del municipi per ampliar el 
patrimoni gràfic de l’arxiu. 
Aquest mes de juliol es fa 
una crida per trobar instan-
tànies de la festa major fins 
als anys 70. La campanya 
és de vigència indefinida i 
consisteix en la donació dels 
veïns de les fotografies de 
llocs o activitats identificati-
ves de la vila. 

La donació es pot fer al 
Centre Cultural Can Rajoler 
i l’arxiu programarà peri-
òdicament campanyes per 
temàtiques. Les imatges es 
guardaran, es catalogaran i 
passaran a formar part de la 
base de dades del municipi, 
que podrà ser consultada 
pels ciutadans. Aquest mate-
rial també servirà per fer 
exposicions, publicacions, 
treballs de recerca i docu-
mentals sobre cultura local.

Segon cap de 
setmana de 
festa major a 
Marata

les Franqueses del Vallès

El 9 NOU

Marata viurà a partir de 
divendres el segon cap de 
setmana de festa major. El 
Centre Cultural de Marata 
acollirà una altra represen-
tació de l’obra de teatre 
D’aquesta aigua no en beuré, 
de Josep M. Folch i Torres, 
a càrrec del Grup del Centre 
Cultural de Marata. Dissab-
te es farà la 36a edició del 
Cros Popular, la 34a edició 
del Concurs de Pintura 
“Coneguem Marata”, jocs 
infantils a la tarda i ball de 
nit amb el grup Els Brillants. 
Diumenge al migdia es farà 
la celebració eucarística i 
el cant dels goigs de Santa 
Coloma, i el ball de l’Espol-
sada amb la cobla Genisenca. 
Enguany, l’Espolsada no es 
cantarà, tal com va passar 
l’any passat en què es va 
recuperar la lletra després 
de 64 anys de no cantar-se. 
La cloenda de la festa major 
es farà diumenge al vespre 
amb una cantada d’havane-
res a càrrec del grup Mar 
Endins.

Es faran una cinquantena d’activitats fins dilluns

La festa major de Parets recorda 
l’arribada de l’enllumenat públic

Parets del Vallès

El 9 NOU

La festa major de Parets 
començarà aquest divendres 
i s’allargarà fins dilluns que 
ve. Enguany, la celebració 
commemorarà el centenari 
de l’arribada de l’enllume-
nat públic al municipi i es 
faran més de 50 activitats. 

La festa començarà diven-
dres a 2/4 de 6 de la tarda 
amb una cercavila. La Nit de 
Teatre al Carrer, una de les 
activitats més destacades, 
amb Percussionante! i l’actu-
ació dels gegants, donaran 
pas a la tronada d’inici de 
festa. El pregó anirà a càrrec 
de Mon Mas, Jordi Rius i 
Oriol Álvaro. La nit de tea-
tre, igual que els anys ante-
riors, inclourà la represen-

tació la Llegenda de la Pedra 
del Diable, que es farà a les 
10 del vespre a la plaça de la 
Vila el mateix divendres. 

En relació als concerts, 
celebrats al parc La Linera, 
l’Ajuntament aposta pels 
grups catalans de creació 
recent. Aquest divendres 
i dissabte tindran lloc 
les actuacions dels grups 
Aprache i Hotel Cochambre. 
Dissabte a les 11 del vespre, 
el grup Amelie omplirà l’es-
cenari i el diumenge 28 serà 
el torn de The Downtown 
Beggars i dels DJ de Ràdio 
Flaixbac, que animaran al 
públic amb la música del 
Vaparir Tour 2013 a partir 
de 2/4 d’1 de la matinada. 
Dilluns es tancaran les actu-
acions musicals amb el grup 
Els Catarres, que va saltar 

a la fama l’any 2011 amb la 
cançó Jenifer.

Una de les novetats 
d’aquesta edició és l’espec-
tacle El rellotge de Parets, de 
la companyia de teatre local 
Som i Serem en motiu del 
seu 15è aniversari. La funció 
es podrà veure dissabte i 
diumenge al balcó de l’Ajun-
tament a les 12 en punt.

La festa major, a més, 
conserva les passejades dels 
gegants, el concert vermut, 
la Festa de l’Escuma, el cor-
refoc dels Diables i la Milla 
popular, entre d’altres.

La imatge de la festa 
major d’aquesta any és obra 
del guanyador del concurs 
municipal, Raúl Pariente. 
Il·lustra el gegant Marcel 
endollant els llums del 
començament de la festa. 

Milnotes 
presenta ‘El 
Túnel del Terror’ 
a Santa Eulàlia
Santa Eulàlia de Ronçana

Després de l’èxit de l’última 
edició d’El Túnel del Terror 
de Corró d’Amunt, la com-
panyia Milnotes portarà el 
túnel aquest cap de setmana 
a Santa Eulàlia de Ronçana 
dins la festa major. Funcio-
narà cada dia fins diumenge 
de les 7 de la tarda a la 1 de 
la matinada a l’antiga fàbri-
ca tèxtil. En aquest túnel 
del terror, amb més de 170 
metres de recorregut, hi 
participen més de 30 actors i 
compta amb els millors efec-
tes especials. L’antiga fàbrica 
recobrarà vida amb els mar-
quesos Dubons, que van ser 
desallotjats el 1866 abans de 
muntar la fàbrica i ara estan 
molt contents d’haver-la recu-
perat. És una creació de Xavi 
Sergi Monells, mentre que la 
direcció artística és de Joan 
Garrido, de Milnotes. El preu 
de l’entrada és de 5 euros.


