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Plantes aromàtiques per a un jardí
El parc de les Olors de Riells, líder d’una xarxa catalana, celebra la Festa de Primavera

Mostres de bestiari
de foc a Llinars
i Canovelles
Llinars del Vallès

Diables la Piula de Llinars
ha organitzat per a dissabte
la cinquena mostra de bestiari de foc. Hi participaran
el Corb Borni de Llinars, la
Godra Quimera de Caldes de
Montbui, el Voltor de la Bisbal
d’Empordà, el Cuc de Molins
de Rei i la Pàjara de Terrassa.
A partir de les 5 de la tarda les
colles participants plantaran
les seves bèsties de foc a la
plaça dels Països Catalans. A
2/4 de 9 del vespre començarà
una cercavila que acabarà amb
un ball a la plaça dels Països
Catalans. D’altra banda, a
Canovelles, divendres es farà
una mostra de bestiari a partir
de les 7 de la tarda a la plaça
Joventut. Després faran una
cercavila fins a El Local. La
colla convidada són els Bous
de Granollers. J.B.M.

Figaró celebra la
Festa del Pi

Un grup de visitants al parc de les Olors de vall de Ros, a Riells del Fai

Figaró
Bigues i Riells
EL 9 NOU

El parc de les Olors de vall
de Ros, a Riells del Fai, que
encapçala una xarxa d’aquest
tipus de parcs a Catalunya,
celebrarà diumenge la Festa
de Primavera. A les 10 del
matí i a les 12 es faran dues
visites guiades, que permetran al públic conèixer una
gran diversitat de plantes
aromàtiques, culinàries i
medicinals de cultiu ecològic. La jornada es completarà
amb música a càrrec del grup
Combo del Celleret de la
Rosa i un dinar degustació, al
preu de 10 euros.
Pilar Comes, que va crear el parc al costat de casa

seva ara fa quatre anys, el
defineix com “una iniciativa
de desenvolupament rural.
És com un jardí visitable de
plantes aromàtiques, culinàries i medicinals”. Molt aficionada als jardins, Comes, que
és professora de Geografia
a la UAB, va decidir crear el
parc en vistes a convertir-se
en el seu hobby quan es jubilés.
Però aquella iniciativa
local ja s’ha estès a diferents
poblacions del país a través
del que ella anomena “franquícies socials”. En aquests
moments en funcionen vuit,
però n’hi ha tres més en
construcció i una desena més
en cartera que podrien ser
una realitat d’aquí a finals

d’any. “Creiem que d’aquí a
un parell d’anys ja haurem
aconseguit crear una xarxa
amb una cinquantena de
parcs a totes les comarques
catalanes”. Al Vallès Oriental
en funciona un altre a Sant
Esteve de Palautordera. També n’hi ha al Berguedà, a la
Conca de Barberà, al Segrià,
al Gironès o al Priorat. “En
moltes ocasions són una
bona sortida per als pagesos
o com a complement d’una
casa rural”, assenyala Pilar
Comes. A totes les persones
que hi estan interessades,
els fan el projecte i els donen
tot el suport. Cada parc té la
seva especialitat.
Comes explica que aquests
parcs són multifuncionals.

D’una banda, són jardins
visitables i, de l’altra, s’hi fan
tallers, cursos i s’elaboren
productes amb les plantes que hi ha. “Amb el que
collim podem fer infusions,
cosmètics... És una xarxa en
tots els sentits”, comenta.
La impulsora del projecte
considera que és una forma
d’aixecar la planta aromàtica
a Catalunya.
Al parc de Riells del Fai,
cada dia, des que comença
la temporada el dia 1 d’abril
i fins que acaba el 30 d’octubre, s’hi fan activitats
concertades amb grups que
poden ser d’escolars, avis,
d’excursionistes i de gent
relacionada amb centres
cívics, per exemple.

Figaró ja ho té tot a punt per
celebrar la Festa del Pi i dels
Sants Patrons. Diumenge al
matí es farà la sortida per
recollir la llenya i talar el pi.
Després d’esmorzar, a les 11
del matí, s’anirà fins al parc
de Dolors Riera, on es farà
l’alçament del pi, previst cap
a la 1 del migdia. Els actes
continuaran a les 5 de la tarda
amb la projecció d’un audiovisual de la Festa del Pi, mentre que a les 9 del vespre es
farà la cremada del pi amb la
tradicional trabucada. A 3/4
de 10 del vespre començarà la
cercavila fins a la plaça Anna
Bosch, i a les 10 del vespre
es presentarà un espectacle
musical i es farà un sopar. La
festa continuarà dilluns.

Festa i mostra d’entitats, aquest
cap de setmana a Lliçà de Vall
Diumenge s’entregaran els premis dels XXIX Jocs Florals
Lliçà de Vall
M.G.B.

Lliçà de Vall celebra aquest
cap de setmana la Festa de
la Primavera, la festa de les
entitats locals. Aquest any,
la Festa comptarà amb una
Mostra d’Entitats al pavelló
municipal. Hi haurà representades una trentena d’entitats
esportives, culturals, juvenils,
associacions de veïns, comercials, de salut, de medi ambient, educatives i de benestar
social en diversos estands. La
mostra obrirà dissabte a les
5 de la tarda fins a 2/4 de 9, i
diumenge obrirà de les 5 a les

9 del vespre. Durant aquestes
hores hi haurà inflables per
als menuts a l’aparcament
del costat de l’institut i els
gegants faran una rua. Dissabte es farà un sopar al pavelló exclusiu per a membres de
les entitats, que reunirà unes
200 persones. A continuació
hi haurà música de DJ.
Els actes de la Festa de la
Primavera comencen aquest
divendres amb el Lliçà de
Vall, un Llibre Obert a la
biblioteca. Enguany es basa
en Una història de la lectura,
d’Alberto Manguel. El muntatge és obra de Pilar Collado
i Julieta Sunyol, a partir d’una

col·lecció particular. Dissabte
al migdia es farà l’homenatge
a la gent gran amb missa a la
parròquia i, tot seguit, dinar
al pavelló. Abans hi haurà un
torneig de petanca i una pedalada infantil. Diumenge, les
entitats proposen una classe
oberta de tai-txi i observació
solar. Al migdia es lliuraran
els premis dels XXIX Jocs Florals, organitzats per l’Agrupació Sardanista i d’Esbarjo Les
Llisses, a Can Coll. La Festa
es tanca dilluns dia 2, festiu
local a Lliçà de Vall, amb
missa, arrossada i sardanes a
l’ermita de la Mare de Déu de
Montserrat, al Mirador.
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Antics escoltes, a Ginebra
Granollers

Tres dirigents escoltes dels anys 50, Josep Cardús, Josep Gurri i
Salvador Estany, han visitat el Buró de l’Organització Mundial del
Moviment Escolta a Ginebra (WOSM). Van ser rebuts pel secretari general Luc Panissod –en possessió del Llop de Bronze, el guardó més prestigiós de l’escoltisme internacional– i pel director de
Relacions Exteriors Paolo Fiora. Els dos van rebre dos exemplars
del llibre Escoltisme a Granollers, 1958-1969, i un llibret commemoratiu de les Medalles de la Ciutat 2010 editat per l’Ajuntament. El llibre tenia una dedicatòria de Joan Castellsagué i Planas,
el primer Cap de l’Agrupament Sant Esteve de Granollers.

