
EL CALAIXNOU9EL

G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S

Imma Amills, al fons, respon les preguntes d’Adam Martín durant l’emissió, aquest dijous. Al centre, la taula del programa amb Roger de Gràcia a la dreta

FEU EL VOSTRE DIBUIX
I ENVIEU-LO

1.- Els dibuixos s’han de presentar en folis o cartolines mida 
A-4, en format HORITZONTAL. Cada dibuix ha de portar 
el nom i cognoms del nen/a, edat i població. També el nom 
de l’escola i el telèfon.

2.- La temàtica és: “Una aventura emocionant”. La tècnica 
és lliure i també el material a utilitzar: retoladors, colors, 
aquarel·les...

3.- Cada mes, de novembre a maig, s’escolliran dos dibuixos 
com a finalistes, que es publicaran a les pàgines d’EL 9 
+PETIT. Tots els dibuixos finalistes participaran, a principis 
de juny, a la gran final, on un jurat especialitzat escollirà el 
dibuix guanyador. Hi haurà un premi individual per a 
l’alumne, quatre entrades per anar al Parc d’Atraccions 
Tibidabo i una subscripció a EL 9 NOU i un lot de llibres per 
a l’escola.

4.- Els dibuixos cal fer-los arribar, cada mes, a la redacció 
d’EL 9 NOU (carrer Girona, 34, 1r), en horari d’oficina.

5.- Només podran participar en el concurs les escoles de la 
comarca del Vallès Oriental. 

Al facilitar les vostres dades accepteu expressament la política de
privacitat de Premsa d’Osona, SA, que podeu consultar a www.el9nou.cat
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La ràdio va a la perruqueria

Mollet del Vallès

R.S.

La perruqueria Imma Amills, 
de Mollet, es va convertir en 
plató radiofònic per un dia. 
Aquest dijous l’establiment 
va ser l’escenari de l’emis-
sió en directe del programa 
Estat de Gràcia de Catalunya 
Ràdio, presentat per Roger 
de Gràcia. L’emissora va 
escampar els programes de 
tota la graella per diferents 
punts del país amb motiu 
del Dia Internacional de 
la Ràdio, i Imma Amills va 

ser una dels centenars de 
persones que van demanar 
acollir programes a domicilis 
particulars, locals públics o 
establiments.

“La idea era fer alguna 
cosa diferent, que trenqués 
la rutina”, explica Amills, 
oient fidel de Catalunya 
Ràdio tots els matins. “Un 
dia que m’havia desvetllat 
vaig posar la ràdio i vaig 
escoltar que feien aquesta 
crida. Vaig comentar-ho a 
la perruqueria i una clienta 
em va animar.” La notícia va 
generar expectació i diverses 

clientes van demanar hora 
per aquest dijous entre les 4 i 
les 6 de la tarda per assistir al 
programa. D’altra banda, des 
de l’Estat de gràcia expliquen 
que van triar la perruqueria 
de Mollet perquè era una 
proposta inèdita per ells. 
“Ens va fer gràcia anar a un 
lloc com una perruqueria, on 
nosaltres mai havíem fet un 
programa, i que com a plató 
de ràdio resulta pintoresc.”

El personal del programa 
es va presentar a l’establi-
ment a les 12 del migdia per 
començar el muntatge i a 

les 4 de la tarda va comen-
çar l’emissió, amb Roger 
de Gràcia al capdavant. Van 
intervenir les clientes i tam-
bé les perruqueres –que no 
van aturar la feina en cap 
moment–, i Imma Amills va 
fer una mascareta a diversos 
membres de l’equip. D’altra 
banda, també van passar 
pel programa membres del 
programa L’edat del pavo de 
Ràdio Mollet. Al final, satis-
facció general. “Estic reben-
tada perquè estava molt 
nerviosa, però ens ho hem 
passat molt bé”, deia Amills.

El Carnaval 
escalfa motors a 
Mollet, Granollers 
i Canovelles

Granollers

EL 9 NOU

A set dies per les dates 
potents del Carnestoltes, 
diverses poblacions ja escal-
fen motors aquest cap de 
setmana. Granollers, Mollet 
i Canovelles començaran a 
viure la festa amb balls, tea-
tre i diversos actes de cultura 
popular.

A Granollers, la ballada de 
gitanes de la Porxada, diu-
menge al migdia, donarà el 
tret de sortida al programa 
d’actes del Carnestoltes, 
que seguirà a 2/4 de 6 de la 
tarda al Teatre Auditori de 
Granollers amb el concert El 
carnaval dels animals. L’es-
pectacle es repetirà a les 7 de 
la tarda. El mateix diumenge 
i també al migdia, a la plaça 
de la Joventut de Canovelles 
tindrà lloc la Mascarada, el 
ball de gitanes de la Comis-
sió de Sant Antoni Abat, que 
també donarà inici a la festa. 
Enguany, la celebració incor-
pora dos personatges nous, 
el Bisbe de les Culleres i el 
Coronel, que apareixeran a la 
rua infantil.

A Mollet, aquest diumenge 
a les 2/4 d’1 del migdia a la 
plaça Prat de la Riba hi haurà 
l’Arribada del Carnestoltes 
i el Ball del Barraló, al qual 
es demana que tothom porti 
barret, faldilla o mantó. A 
la 1 la matinal es tancarà 
amb el Vermut del Barraló a 
l’avinguda de la Llibertat.

La perruqueria Imma Amills, de Mollet, es converteix per un dia en un plató radiofònic 
amb l’emissió del programa ‘Estat de Gràcia’ de Catalunya Ràdio


