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EL CALAIX Últimes festes majors d’estiu

Setcases ja ha
encetat cinc
dies de gresca
Setcases

ALBERT LLIMÓS

Cèlia Forment

Rupit ja viu les festes
Una encesa de traques i un sopar popular van
encetar, dimecres al vespre, sis dies de festa major a Rupit i
Pruit, amb un programa que desplegarà una vintena de propostes. El dia central de les festes ja es va viure aquest dijous,
amb el tradicional ofici, el concert amb l’Orquestra Venus (a
la foto, omplint l’Espai Joan Font) o el ball de nit. La festa es
Rupit i Pruit

reprendrà aquest divendres, amb el festival d’artistes locals
Canti qui Pugui com a proposta més destacada. Per dissabte
s’han programat diverses activitats de caràcter familiar, i a
la nit un ball amb l’Orquestra Aquarium. La xocolatada, la
cercavila de gegants i, a la tarda, la presència de l’humorista
Toni Albà marcaran la jornada de diumenge. La festa acabarà
dilluns amb sardinada, arrossada i un campionat de parxís.

L’hora de les Masies de Roda
La festa major, que s’allargarà fins diumenge, inclou una desena de propostes
Les Masies de Roda

Tot i que ja es va viure un
preàmbul el cap de setmana
passat –amb les 2 Hores de
Resistència amb BTT i el
lliurament del premi literari
Miquel Arimany– i aquest
dijous es va celebrar el tradicional ofici a Sant Miquel de
la Guàrdia, la festa major de
les Masies de Roda arrenca
oficialment aquest divendres
amb el pregó, a les 8 del vespre, a la sala de plens. L’encarregat, el meteoròleg local
Joan Fradera, que de ben
segur podrà fer una previsió
de si la pluja farà la guitza
durant les festes.
Per dissabte s’ha convocat
un torneig popular de tennis
taula, al matí, i a la tarda el
CTT Roda disputarà el seu
partit de Lliga. A la nit arribarà la novetat d’enguany,
un sopar de festa major, que
substitueix l’habitual dinar
que tancava les festes. En
aquest cas es deixen de banda els habituals entrepans de
botifarra, però es manté el
porc de protagonista, acompanyant una fideuà. La nit
acabarà amb teatre, amb una
representació de l’obra Un
vol diferent, del grup Gottic
Teatre, de Taradell. Tot plegat tindrà lloc a la sala polivalent estrenada l’any passat.
El diumenge arrencarà
amb un esmorzar popular,
amb xocolata desfeta i coca, i
amb l’arribada dels capgrossos de les Masies, al ritme de
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Susanna Batalla guanya el premi
literari Miquel Arimany de 2016
La barcelonina
Susanna Batalla, amb la narració El superheroi esguerrat, es va proclamar guanyadora
dissabte passat del premi literari Miquel
Arimany, dotat amb 1.200 euros, que convoca l’Ajuntament de les Masies de Roda.
El veredicte del jurat es va donar a conèixer
al monestir de Sant Pere de Casserres, en
el mateix acte en què es van entregar els
premis i es va presentar el llibre editat que
Les Masies de Roda

la batukada que hi posaran
els Drums d’Esplugues. La
matinal inclou una actuació
dels pallassos Makutu i Trinxeta i un campionat d’escacs.
A 2/4 d’1 del migdia hi haurà
el concert de festa major, de

Estabanell i
Cavallera també fan
festa, a Camprodon
Les antigues
empreses Matabosch primer
i Estabanell i Pahissa més
tard van ajudar a la construcció de la colònia tèxtil
que hi ha a l’entrada sud de
Camprodon. Aquest nucli i el
veí de Cavallera, a l’extrem
sud-est de la serra que li
dóna nom, celebren conjuntament la seva festa major.
Un sopar popular a l’escola
de la colònia i un ball de nit
que protagonitzarà Carles
Xandri seran les activitats
de dissabte a la nit. L’endemà es portarà la festa a tres
quilòmetres d’allà. L’església
de Sant Miquel de Cavallera
reviurà l’activitat amb un
servei religiós que s’iniciarà
al migdia. J.R.
Camprodon

recull l’obra guanyadora i les de 14 finalistes, entre els quals hi ha els osonencs
Xavier Tornafoch, Aida Oca i Teresa Saborit, i el santjoaní Salvador Vergés. Abans
d’entregar el premi, el filòleg Jordi Dorca
va parlar de la figura de Miquel Arimany,
escriptor, traductor i gramàtic vinculat al
poble, que dóna nom al premi. Els clarinetistes Gil Codina, Oriol Codina i Ricard
Fontserè van posar-hi la part musical. A la
fotografia, Susanna Batalla és la quarta per
l’esquerra, a primera fila.

la mà del grup Taxi’s –amb
el taxista del poble, Sebastià
Povedano, a la bateria–. Tancarà el programa un vermut
de festa major, gratuït per a
tots els assistents, que precisament substitueix el dinar

Divendres, 30 de setembre de 2016

Per tercera vegada el Cicle
de Cinema de Muntanya es
podrà veure a Setcases en
el marc de la festa major.
Aquesta mostra audiovisual,
centrada en l’entorn rural,
compta amb tres projeccions
produïdes per TV3. La sessió
començarà dissabte a 2/4 de
8 de vespre amb Un batlle
dels Pirineus, i seguirà diumenge, 2 d’octubre, a 2/4 de
7 amb Tocant el cel i Es busca
pastor. La festa major de
Setcases va començar aquest
dijous amb un cercavila amb
la Cobla Costa Brava, que
va conduir a l’església per
celebrar l’ofici d’inici de festa. Seguidament, la mateixa
cobla va oferir una audició
de sardanes a la plaça Major,
que es va repetir a les 5 de la
tarda. Per acabar la primera
jornada es va celebrar el ball
de festa major amb la Cobla
Orquestra Costa Brava a la
Sala dels Estudis.
Les sardanes seguiran
presents divendres al matí i
a la tarda, i a la nit hi haurà
un espectacle de màgia amb
Raul Black. Per dissabte s’ha
organitzat el tradicional
campionat de truc i comença
la festa del jovent, que com
cada any es mou i participa
a la festa amb el concert
d’S’fumatto, la proclamació
de l’hereu i la pubilla de
Setcases, i qui vulgui allargar
podrà acabar la nit al pub JB.
L’últim dia de festa major
serà dilluns, amb el gran
dinar de germanor. El menú
consta d’amanida, arròs de
mar i muntanya, vedella amb
guarnició i postres.

que es feia els últims anys.
El servei de bar de les festes
estarà atès per la delegació
de Roda i les Masies d’Osona
contra el Càncer; els beneficis que es facin aniran destinats a aquesta entitat.

