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EL 9 NOU

EL CALAIX

Doble estrena

Vallfogona celebra
diumenge la
Tallada de Troncs

Els Sagals van celebrar la primera festa al
seu nou local estrenant un 3 de 7 amb agulla
Vic
EL 9 NOU

Els Sagals d’Osona van celebrar el cap de setmana passat
la primera festa al seu nou
local social, a l’edifici de La
Central. I ho fan fer, entre
altres, descarregant un castell inèdit fins ara, el 3 de 7
amb agulla. La festa va ser un
èxit de convocatòria, ja que
va aplegar al voltant de 400
persones.
“És un castell força difícil.
Més que el 4 de 7 amb agulla”, explica el cap de colla
dels Sagals, Gerard Camprubí. El castell és més fràgil, i la
dificultat està a l’hora de “lligar la pinya”. Al final es va
optar per fer-ho “sense crossa”. I va funcionar. La colla
l’havia assajat anys enrere,
però el fet que fins aquesta
temporada no fos puntuable
s’havia anat deixant de banda. Poder-lo descarregar en
una actuació va ser molt celebrat pels mateixos Sagals.
La primera festa dels
Sagals al nou local havia
començat dissabte al vespre,
amb un sopar, seguit d’un
correfoc protagonitzat per

les Fúries d’Ausa, karaoke i,
per acabar, ball. El diumenge la Mulassa va donar la
benvinguda als assistents,
acompanyada pels grallers
dels Sagals. Tot seguit, els
Bastoners de Malla van fer
una exhibició dels seus balls
i hi va haver una interessant
actuació dels Cercolets dels
Sagals, que s’espera que continuïn amb la seva tasca.
Pel que fa a la diada castellera, va comptar amb la
presència, al costat dels
Sagals, dels Xiquets de Reus
i dels Xicots de Vilafranca.
A més de l’esmentat 3 de 7
amb agulla, els osonencs van
descarregar un 5 de 7 i un 4
de 7 amb agulla. L’actuació es
va tancar amb el tradicional
aixecament dels pilars.
Un dinar de germanor i la
posterior actuació del grup
de música tradicional La Trepadella van cloure aquests
dos dies de festa. “Esperem
que aquesta festa tingui
continuïtat, ja que tant els
participants com el públic
assistent van poder gaudir
de totes les activitats”, ha
manifestat el president dels
Sagals, Sendo Brugulat.

Vallfogona
acollirà aquest diumenge
la tradicional Tallada de
Troncs, que aquest any arriba
a la 14a edició. Les activitats
començaran de bon matí
davant l’ajuntament, on s’hi
faran els concursos de xerrac
mecànic, xerrac a mà i destral, amb diverses categories.
L’acte estrella del dia, però,
serà l’exhibició-concurs de
figures amb xerrac mecànic,
que cada any tenen més
nivell. La festa acabarà amb
un dinar popular.
Vallfogona

Festa del soci
sardanista de Ripoll
amb doble audició
L’Agrupació Sardanista de Ripoll ha organitzat
per aquest diumenge a la
tarda la festa del soci sardanista. Es farà a la pista
poliesportiva del barri de
Sant Pere, i la cita és a partir
de les cinc de la tarda. La
trobada consistirà en una
ballada doble de sardanes,
amb les cobles Foment
del Montgrí i La Flama de
Farners. Aquesta activitat
acostuma a reunir un bon
nombre d’aficionats a les
sardanes cada any.
Ripoll

Moment de carregar el 3 de 7 amb agulla, diumenge a La Central

NOVES APORTACIONS PER A LA CAMPANYA ‘AVANCEM ENTRE BARRERES’

La caminada pels
barris de Manlleu,
també amb l’ADFO
Manlleu celebrarà aquest diumenge la tercera edició de la “Caminada popular pels barris: pel
civisme i la convivència”.
En aquesta ocasió, l’import
de la inscripció (que és
d’un euro) es destinarà
a la campanya “Avancem
entre barreres”, que promouen ADFO i EL 9 NOU.
La caminada l’organitzen
les associacions de veïns
de Manlleu i entitats del
Pla de recepció i acollida
(PRAM). La caminada
arrencarà a dos quarts de
nou del matí, davant del
pavelló municipal, i mitja
hora abans es podran tramitar les inscripcions. El
recorregut és d’uns 12 quilòmetres. Els menors de 12
anys han d’anar acompanyats. El punt final serà a
l’Embarcador, on se servirà
un esmorzar i beguda.
Manlleu

PROCESSÓ DE CORPUS

Xavier Cervera, en nom de la Congregació dels Dolors, lliura a Maria Balasch, coordinadora
d’ADFO, l’aportació que els ciutadans assistents a la processó
de Corpus van fer per a la campanya.

PASSEJADA SOLIDÀRIA

Xavier Subirana, responsable
de l’entitat Pluie de Nuit, lliura a Núria Codina, presidenta
d’ADFO, la col·laboració econòmica que es va recollir arran de
la segona edició de la Vic-Platja d’Aro en bicicleta.

CURSA DE POLICIA

BICICLETADA A PLATJA D’ARO

El gimnàs Fitness va organitzar, el
passat 17 de maig, una passejada solidària. A la foto, Verònica Ortiz, Maria Balasch, Jordi Molas, Jaume Palau i Ariadna
Pamplona, a la seu de l’ADFO.

Moisès Gimeno (Policia Local de Tona),
Jesús Calvo (Policia Local de Manlleu), Antoni Jurjo (Guàrdia
Urbana de Vic) i Manuel Sánchez (ABP d’Osona) lliuren a
Balasch i Codina la inscripció de la Cursa de Policia.

Divendres, 6 de juny de 2008

