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Com mana la tradició, el dia 
de Sant Esteve el Motoclub 
l’Ametlla organitzava la pu-

jada amb moto a Sant Bartomeu, 
que enguany va reunir més de qua-
tre-centes motocicletes les quals 
varen fer el recorregut que uneix la 

plaça de l’Ajuntament de l 'Ametlla 
fins l’ermita.
Amb la col·laboració de l'Ajunta-
ment de l'Ametlla del Vallès i flan-
quejats per la Policia Local i per 
Protecció Civil, cap a quarts d’onze 
del matí la corrua de motocicletes 

arribava a l’ermita (estava oberta al 
públic i es podia visitar), on hi havia 
unes bones brases perquè, tothom 
que ho desitgés, es pogués fer la 
carn o torrar el pa al seu gust i com-
partir una bona estona amb famili-
ars, amics i veïns.

El passat 18 de desembre la Coral Lo Lliri va cantar el tradicional Concert 
de Nadal a l’Església de Sant Genís. 
Amb l’Església Parroquial pràcticament plena la Coral Lo Lliri vàrem 

estrenar la nova col·locació de les veus, fet que modifica i millora la sonori-
tat del conjunt, i vàrem incorporar nous cantaires que aporten nous matisos. 
Vàrem cantar Nadales, el conegut i no per això menys emocionant Ave Ma-
ria de Schubert, amb la sempre sorprenent veu de la 
Montserrat Casas. El tradicional Nadal, Llum i Misteri 
va comptar amb nous solistes, i al final vàrem interpre-
tar amb tots el presents dues peces significatives del 
llibret. Un goig cantar-hi tots plegats.
Per acabar el concert, i també acompanyats del públic 
que omplia l’Església, vam cantar el Santa Nit, il·lumi-
nats per petites espelmes repartides per a l’ocasió, pro-
piciant un Nadal més compartit, més íntim i més sentit. 
I amb aquest sentiment vam marxar a casa.
El Concert de Nadal va ser l’últim d’aquest any 2016; un any molt trist perquè 
hem perdut 3 amics, i també joiós, perquè el poble de l’Ametlla ens continua 
obsequiant amb la seva assistència incondicional; la Parròquia ens permet can-
tar en un lloc tan significat com l’Església de Sant Genís i Genís, i l’Ajuntament, 
especialment les àrees de Comunicació i Cultura, ens presten ajut i suport en 
tot moment. 
El dia 7 de gener cantem a Santa Eulàlia de Ronçana a la Trobada de la Vall del 
Tenes, i el 12 de gener COMENCEM ELS ASSAJOS. Animeu-vos!

Prop de 400 motos pugen a Sant 
Bartomeu el dia de Sant Esteve

Concert Nadal Lo Lliri

Un nombrós 
públic va 
acompanyar la 
Coral Lo Lliri en 
l’últim concert de 
l’any 2016

Concentració de motos i motoristes a l'Ermita de Sant Bartomeu

El calendari oficial de l'Amet-
lla del Vallès 2017 es va pre-
sentar el passat diumenge 18 

de desembre, en el marc de la Fira 
de Nadal de l'Ametlla del Vallès.
La regidora de Turisme, Teresa 
Bada, acompanyada pels presidents 
dels Artistes de l'Ametlla, Antonio 
Casares, i de l'Associació Fotogràfi-
ca de l'Ametlla, Rafael Sánchez, va 
ser l'encarregada de fer la presenta-
ció i d'agrair a les dues entitats, així 
com al centre comercial Sant Jordi, 
la seva col·laboració.
El calendari, que ja està disponible 
de forma gratuïta a les dependèn-
cies municipals, té com a referent 
la Jornada Modernista que ja fa 
anys que se celebra a la primavera, 
i està il·lustrat amb les fotografies 
dels membres de l'Associació Foto-
gràfica de l'Ametlla (AFA) i amb les 
obres dels Artistes de l'Ametlla. 
Els guanyadors de les fotos del ca-
lendari són José Ramos, M. Àngels 
Juárez, Montserrat Costa i Joan 
Miquel Pascual. I els artistes gua-
nyadors són Joan M. Fernández, 
Pere Parramón, Ralph Garmont, 
Montse Costa i Mercè Vallmitjana.

El calendari 
de l’Ametlla 
ja està 
disponible

Coral Lo Lliri

El #Nadal no seria Nadal a l'#AmetlladelVallès sense la 
pujada amb moto a Sant Bartomeu el dia de Sant Esteve!

@AjAmetllaValles
8 h - 21 dic.2016

d'A VIU EL NADAL
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