EL 9 NOU

Festa de l’Arbre a
Gurb, amb l’actuació
dels Nyerros
La zona verda de la
Ronda acollirà els actes de
la 31a edició de la Festa de
l’Arbre de Gurb. La vetllada
començarà a les 10 del matí
amb un esmorzar popular i,
tot seguit, concurs de dibuix.
A les 11 hi ha prevista una
actuació castellera amb
els Castellers de Caldes de
Montbui i els Nyerros de la
Plana. Els osonencs estrenaran així la nova temporada,
després que dissabte passat
s’hagués de suspendre la
seva actuació en el marc
dels actes de la Batalla de
Montesquiu. La matinal es
tancarà amb la tradicional
plantada d’arbres. Durant tot
el matí hi haurà inflables.
Gurb

Castells de 7 dels
Sagals en l’actuació
de diumenge al Clot
Els Sagals d’Osona van protagonitzar, diumenge al barri del Clot de
Barcelona, la segona actuació
de la temporada, al costat
dels Castellers de Barcelona i
els Castellers de Terrassa. Hi
van completar un 3 de 7, un
5 de 7, un 4 de 7 i un pilar de
5. En el cas del 3 de 7, va servir per posar les bases del 3
de 8, que esperen completar
durant l’actuació del Mercat
del Ram, el 29 de març. En el
cas del 4 de 7, per exemple,
van estrenar efectius en tots
els pisos. Abans del Mercat
del Ram, els Sagals encara
tenen una altra actuació; serà
aquest diumenge a la Fira de
Sant Josep de Gironella.
Barcelona

EL CALAIX

La Plaça més ‘slot’
Diumenge al matí arriba la novena edició de la Fira Vic Slot
Clàssic, amb una setantena d’expositors a la plaça Major

M.E.

Consolidada com un punt de
referència a escala estatal per
als col·leccionistes de cotxes
de Scalextric, diumenge arriba una nova edició, la 9a, de
la Fira Vic Slot Clàssic. De les
9 del matí a les 2 del migdia,
un total de 68 expositors,
amb un centenar de parades,
mostraran el seu ventall de
cotxes moderns i antics de
slot. Destaca la ja habitual
presència de quatre firaires
del Regne Unit i, enguany,
també d’un col·leccionista
holandès, que garanteixen la
posada al mercat de peces de
qualitat i poc habituals.
Un dels atractius tornarà a
ser el cotxe commemoratiu,
enguany una reproducció
d’un Porsche 911, del qual
només s’han fet 65 unitats.
Aquesta vegada, en canvi,
no hi haurà el circuit de slot
infantil, donat que l’entitat
que el muntava, el Club
AEO Sport, té competició el
mateix diumenge. Sí que hi
haurà, a la plaça Major, una
trobada de cotxes clàssics, tot
i que aquest any amb un nou
format, més informal (vegeu
complement).
Com a novetat del programa destaca una exposició de
fotografies de ral·lis dels germans Margenet, que quedarà
instal·lada durant tot el matí
a la Llotja del Blat, pensant
en els molts amants del món
del motor que acostumen a

a les 10 del matí, al Casal d’avis,
xocolatada popular. pensa a
portar tassa, cullera i gana.
a les 11 del matí, al teatre, 120
anys d’associacionisme a
borgonyà (1985-2015).
exposició de material històric, projecció de fotografies,
vídeos, parlaments i més
sorpreses. amb la col·laboració
de la coral lloriana.
a les 2 del migdia, al Casal
d’avis, dinar popular.

De les 9 del matí a la 1 del
migdia, al Casal d’avis, 6a trobada d’intercanvi de xapes.
amb servei d’esmorzar de forquilla.
a les 4 de la tarda, al teatre, 2a
caminada solidària per recollir
productes per al banc d’aliments.
a les 5 de la tarda, al camp de
futbol de borgonyà, vine a demostrar si estàs en forma i passa-t’ho
bé jugant a futbol de casats
contra solters (les inscripcions seran a 3/4 de 5 de la tarda).
a les 7 de la tarda, al teatre, gaudeix de la màgia del màgic marc.

adults: 13 euros. canelons,
pollastre amb prunes, postres,
pa, beguda i cava.
infantils fins a 14 anys: 10
euros.
venda de tiQuets: economat, casal d’avis i la Komi.
temps límit per comprar tiquets:
fins al dimecres 18 de març.
a 2/4 de 6 de la tarda, al teatre,
prova sort amb el bingo popular
(tothom s’ha de portar el bolígraf).
DimeCres, 25 De març
a les 11 del matí, missa solemne.
amb la col·laboració de
l’ajuntament de sant
vicenç de torelló

Adéu als Amics dels Clàssics
La Fira Vic Slot Clàssic ha tingut com a companya de
viatge, en les sis últimes edicions, una Trobada de Cotxes
Clàssics i Mítics (a la foto, l’any passat). Enguany la cita
canviarà de format, per la desaparició de l’entitat organitzadora, Amics dels Clàssics d’Osona (ACO), que a finals
d’any va cessar 10 anys d’activitat. Ho van atribuir a l’aprovació de la nova reforma fiscal, que perjudica les entitats
sense ànim de lucre. Durant tot el matí s’ha convocat una
concentració informal de cotxes clàssics al mig de la Plaça,
però no sortiran en ruta ni caldrà cap tipus d’inscripció.
Tampoc es repetirà el Critèrium que es va organitzar per
primer cop l’any passat. Durant 10 anys l’ACO ha impulsat
trobades de vehicles clàssics arreu de la comarca.
Vic

donar-se cita en aquesta fira.
Durant la matinal també hi
haurà el sorteig de material
d’un dels patrocinadors de la
fira, l’empresa Ninco.
La Fira Vic Slot va néixer
l’any 2007 de la mà d’un petit
grup d’aficionats vigatans
a aquest món. Reprenien,

d’alguna manera, el fil d’una
trobada de vehicles a escala
que s’havia fet anys enrere a
l’Escola d’Arts i Oficis. Avui,
però, la proposta s’ha consolidat, fins al punt de considerar-se la segona trobada de
col·leccionistes de slot més
important de l’Estat.

Aquest dissabte Moià
celebra la Festa del Porc amb
una colla d’actes musicals,
lúdics i gastronòmics. S’iniciarà a 2/4 de 12 del migdia
amb un Swing al bosc, amb
una colla de jocs rurals infantils que s’han preparat. A les
2 del migdia començarà el
dinar, amb plats elaborats a
base de porc, que s’hauran
preparat durant tot el matí.
A 2/4 de 4 hi haurà una rifa
popular i a les 4, el concert La
rateta que escombrava l’escaleta. A 2/4 de 8 es tornaran a
fer jocs rurals per a la mainada
i a 2/4 de 10, més música amb
Ni Quarts ni Hores. A partir
de 2/4 de 12 hi haurà el concert central de la festa. J.C.
Moià

Vic

DiUmeNGe, 22 De març

Dissabte, 21 De març

Nova edició de
la Festa del Porc,
dissabte a Moià

JORDI PUIG
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Exposició i llibre
de fotos d’esglésies
del Montseny, de nit
Dissabte, a partir
de 2/4 de 6 de la tarda, es
presenta a Viladrau l’exposició i el llibre “Estels,
ermites i esglesioles del
Montseny”, del fotògraf
Mariano Pagès. La mostra
es podrà veure a l’Espai
Montseny fins al 12 d’abril.
El treball mostra imatges
inèdites de l’arquitectura
religiosa del Montseny, amb
un recorregut nocturn per 20
municipis d’Osona, el Vallès
Oriental i la Selva. Les fotografies van ser generades en
condicions de foscor i amb
il·luminacions molt puntuals. Mariano Pagès, nascut a
l’Argentina, és veí de Santa
Maria de Palautordera.
Viladrau

L’Aplec de Borgonyà homenatja
entitats centenàries de la colònia
digitalitzat de mossèn Coll
sobre l’Aplec de Borgonyà de
EL 9 NOU
1981, amb la Coral Lloriana
“120 anys d’associacionisme
com a banda sonora.
a Borgonyà (1895-2015)”.
A banda d’aquest acte desSota aquest títol s’ha progratacat, l’aplec en si ja comenmat, per aquest diuçarà dissabte al
menge, un acte d’homatí amb una
menatge a les entitats
trobada d’interque han conformat el
canvi de xapes.
teixit social de la colòA la tarda hi ha
nia durant els darrers
prevista una
100 anys. Les entitats
caminada solihomenatjades seran el
dària, un partit
Centre Excursionista
de futbol entre
de Borgonyà, el Movicasats i solters
ment de Caps, el Club
i un espectacle
Deportiu Borgonyà i la
de màgia amb
Companyia de Teatre.
el màgic Marc.
Es tracta de la proposta
Per diumenge al
més destacada del pro- Camp del CD Borgonyà el 1930, de l’arxiu de Borgonyà Memory
migdia s’ha programa d’actes de l’Aplec
gramat el clàssic
de Borgonyà d’aquest cap de
una projecció de fotografies
dinar popular, i a partir de
setmana.
històriques de les quatre
2/4 de 6 de la tarda, al teatre,
L’acte d’homenatge comenhi haurà una sessió de bingo.
entitats i l’estrena d’un vídeo
Borgonyà

Divendres, 20 de març de 2015

çarà a les 11 del matí al teatre, amb la inauguració d’una
exposició de material històric i trofeus guanyats pel CE
Borgonyà i el CD Borgonyà.
A les 12 del migdia hi haurà

