
Pierrot de Centelles hi representarà 
la guardonada versió de ‘Maria Rosa’

Balenyà No hi pot haver festa major sense 
obra de teatre. En aquest cas, la que farà el 
grup centellenc Pierrot, que hi representa-

ran una versió del clàssic Maria Rosa, d’Àn-
gel Guimerà. Serà diumenge, a les 6 de la 
tarda. L’obra es va estrenar fa un any i mig 
a la festa major de Centelles (a la foto) i ha 
estat premiada en múltiples concursos.
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La festa major de Sant Fruitós inclou un programa d’actes molt divers

Balenyà desafia el fred La Nit del 

Papu arriba 

als 20 anys

Queralbs

EL 9 NOU

L’estació de Vall de Núria 
celebrarà aquest dissabte 
una nova edició de la Nit del 
Papu, que aquest any arriba 
ja al 20è aniversari. La festa 
començarà a 2/4 de 7 de la 
tarda, amb la baixada de tor-
xes, que es durà a terme per 
grups en funció del nivell 
dels participants, i alguns 
d’ells, tal com mana la tradi-
ció, ho faran disfressats de 
papus.

A partir de les 7 del vespre 
començarà l’esquiada noc-
turna per pistes i qui vulgui 
podrà degustar brou calent 
i fer un aperitiu per agafar 
forces. A l’hora de sopar 
també es podrà gaudir d’una 
graellada a l’autogrill amb 
música en directe a càrrec 
del grup ripollès Torn de Nit. 
Cal destacar que a les 11 de 
la nit i a la 1 de la matinada 
el cremallera farà baixades 
especials. Aquest any, amb 
motiu dels 20 anys de la fes-
ta, La Xarxa farà un progra-
ma en directe des de Vall de 
Núria que es podrà veure per 
EL 9 TV.

Balenyà

Vicenç Bigas

La festa major d’hivern dels 
Hostalets de Balenyà comen-
ça aquest cap de setmana i 
es perllongarà fins a l’1 de 
febrer amb una variada pro-
posta d’activitats per part de 
la Comissió de Festes. L’ober-
tura anirà a càrrec de Dani 
Pérez, guanyador del certa-
men Club de la Comèdia, que 
protagonitzarà un monòleg 
aquest divendres a la nit.

Dissabte es farà la primera 
de les tres activitats infantils 
previstes, amb un espectacle 
de titelles a càrrec de Festuc 
Teatre i la inauguració d’una 
exposició de joguines anti-
gues de Xavier Escapa, que 
es podrà visitar a l’Espai Cul-
tural. Després d’un concert 
de Gospel Centelles a l’esglé-
sia que recollirà material per 
a Càritas arribarà el plat fort 
del programa d’actes, la rea-
parició per un únic concert 
d’un dels grups capdavanters 
del fenomen del rock català, 
la banda vallesana de blues i 
rock Bars (més informació a 
la pàgina 35).

Diumenge es farà una 

Milar Espadaler regala 
una tele pels seus 60 anys

Vic Milar Espadaler, de Vic, 
va fer lliurament dissabte 
d’un televisor a Salvador 
Sagalés, la persona que es 
va aproximar més al repte 
d’endevinar quants cara-
mels hi havia en una vitrina 
instal·lada a la botiga. Era el 
concurs convocat amb motiu 
del 60è aniversari d’aques-
ta cadena. Sagalés va dir la 
xifra de 3.392 caramels, i n’hi 
havia 3.386. El concurs esta-
va obert a tots els clients que 
feien una compra a la botiga.M
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Loreto Castany, de Vic, centenària

Vic Loreto Castany i Torner va complir dime-
cres 100 anys. Castany va néixer a les Llosses 
i després de passar uns anys a Sant Bartomeu 
del Grau es va traslladar a viure a Vic, on por-

ta uns 60 anys. Té sis fills i viu al seu domicili 
sola, amb suport puntual d’una persona, 
i és usuària del Centre de Dia Sant Jordi, 
al Remei. El regidor de Benestar i Família, 
Xavier Farrés, li va lliurar un ram de flors en 
nom de tot el consistori.
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Oici de Festa Major 
en honor a Sant Fruitós  
Església parroquial a les 11 h

Brou per a tothom 
i sardanes per ballar
Plaça Bosch i Jover a la 
sortida de l’Oici

Cinema amb la pel·lícula 
“Frozen” 

Sala Polivalent a les 17 h 

Documental “L’endemà”
amb l’assistència d’Isona 
Passola
 Sala Polivalent 
A les 20.30 h: Projecció
A les 22 h: Cinefòrum

24
GEN

Documentals: “Himàlaia,  un 
trekking d’altura”  i
“L’escalfor de la neu 
- jacuzzi dalt del Puigmal”
a càrrec d’Orland Pons
Sala de cultura BBVA a les 21h

25
GEN

Teatre Infantil: “En contes 
d’un cove” del Grup De 
Parranda
Teatre municipal l’Ateneu 
a les 12 h

1
FEB

Tarda de Swing 
a càrrec de Men In Swing
La Nau (Camí cogullada) 
a les 18 h
Preu entrada general: 4 €
Preu carnet de ballador: 3 €

16
GEN

Monòleg: “Sempre, Dani 
Pérez”
Sala Polivalent a les 22.30 h

17 
GEN

Titelles: “La mongetera 
màgica” de Festuc Teatre
Sala Polivalent a les 12 h 

Inauguració de l’exposició 
de joguines antigues
Sala d’entitats de l’Espai 
cultural a les 18 h

2n Concert solidari a càrrec 
de Gospel Centelles
Església Parroquial 
a les 20.15 h

Retrobament del grup BARS 
+ Grup Convidat: Club 
Flamingo
Sala Polivalent – rockòdrom 
a les 22.30 h 
Entrada gratuïta

DEL 

17
AL

21
GEN

Exposició de joguines 
antigues a càrrec de Xavier 
Escapa
Sala entitats de l’Espai 
Cultural 
Dissabte, diumenge i dime-
cres d’11 h a 13 h i de 17 h a 20 
h i dilluns i dimarts de 17 h 
a 20 h 

18 
GEN

Caminada Popular
Amb aturada davant la Creu 
de Terme de l’Ajuda,
recentment   restaurada
Sortida de la Plaça Josep

Espona a les 9 h

“Maria Rosa” d’Àngel 
Guimerà, pel grup Pierrot 
de Centelles
Sala Polivalent a les 18 h

Preu: 5 €

+info:  www.balenya.cat
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caminada que inclourà a 
l’hora d’esmorzar una inter-
venció divulgativa sobre la 
restauració que s’ha fet de 
la Creu del Terme i es repre-
sentarà l’obra Maria Rosa.

Ja de cara a dimecres, coin-
cidint amb la diada del patró, 
Sant Fruitós, hi haurà una 
doble sessió de cinema, una 
d’infantil amb la pel·lícula 
Frozen i es continuarà amb 

el documental L’endemà, que 
comptarà amb la participació 
de la seva directora, Isona 
Pasola. Els dies 24 i 25 de 
gener i l’1 de febrer també hi 
haurà activitats.


