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Com cada any, el nostre esbart organitza la Festa de la Santa Creu ¡

DÉBORA SALES ¡ BATLLES

l'arbre de Maig des de la seva recuperació l'any 1985. Any rere any
aquesta festa es va celebrar ininterrompudament Oms l'any 2019 en

La Débora ha estat vinculada a Ca n'Aureli i a la cultura popular terrassenca
gran part de la seva vida. Per a ella la Festa de la Santa Creu i Varbre Maig es
especial ja que fha viscuda desde la tradició familiar perqué primer el seu avi
i ara el seu pare fa eis plats amb que s'obsequia els padrins.

qué es va haver de aturar com a conseqüéncia de la covid-19.
És per aixó que aquest any reprenem aquesta tradició própia del

Va estudiar a l'Escoia El Cim, que participa activament cada any en aquesta
festa, i des de fa aiguns anys com a mare de lAPA coordina el Curs de Reiats
Natália Sallés impartit per l'escriptorjosep Górriz.

nostre barri.

El programa d'aquest any será el següent:

A les 10:15 del matí:

......................................................................

Concentració amb els grups de cultura popular, Gegants, Esbarts,
grup musical Musikária, etc. al carrer Faraday davant l'Església de la
Sagrada Familia.

Va començar a bailar a i'Esbart ais 14 anys i i'any 1992 va participar a
l'espectacle El Laberint d'Arcádia creat com a activitat compiementária deis
Jocs Olímpics, va bailar el "ball de cintes" essent la más jove del grup.
Vint-i-cinc anys després de les ohmpíades cuiturais va tornar a bailar aquella
cansa amo i'Esbart par celebrar-ne i'aniversari.
La Débora va passar uns anys a i'estranger i des que l'any 2007 va tornar al
barri amb la seva familia, forma parc de la colla deis Geganters de Terrassa
com a gegantera i grailera.

• A les 10:30 del matí:

Quan eijoan Molina Ii va proposar de bailar el "ball de la coca" no he va dubtar
ni un segon, i des d'aieshores gaudeix cada any baflant-lo com si fos la primera
vegada.

ACTUACIÓ DELS GRUPS DE CULTURA POPULAR.
Música a cárrec del grup Musikária.

'Ales 12 del migdia . ........................................ ......................
HOMENATGE ALS PADRINS DE LA FESTA

ANIOL GALÍ ¡ CLOSA
.........

Débora Sales i Batlles

L'Anioi va néixer el 9 de maig de i'any 1984 a Terrassa, ha viscut tota la vida a
Ca N'Aurefl, durant moits anys a casa deis seus pares, Marc i Ángeis, al carrer
d'Antoni Torreila i de fa poc al carrer Antoninus Pius.
De petit va anar a i'escoia bressoi Piançons, va cursar la primária a i'escola
Lanaspa quan encara estava al carrer Martí Diez i la secundária a l'Escoia Pia.

Aniol Galí i Closa

També va formar parc de i'escoltisme a i'Agrupament Escolta Pau Casals.

TRADICIONAL BALL DE LA COCA DE CA NAURELL
HOMENATGE A L'ARBRE MAIG
BENEDICCIÓ DE LA CREU DE TERME
Pel rector de la parróquia, mossén Joan Lázaro.
Per acabar la festa, l'Estapera deTerrassa, pertothom qui vulgui
bailar, tots acompanyats pel grup Musikária.

• A les 12:30 del migdia

................................................................

CELEBRACIÓ DE L'EUCARISTIA
Bali deis Gegants delerrassa ¡ Benedicció deis
PANS DE LA SANTA CREU, dina de i'esgiésia.

A l'ofertori,

Professionaiment s'ha dedicat a la jardineria treballant al Parc de Vaflparadis.
La saya principal afició
següents entitats:

es la cultura popular i les festes, i ha format part de les
Ball d'en Serrailonga
Bastoners de Terrassa
Bitxo del Torrent Mitger
Geganters de Terrassa
Minyons de Terrassa
Nana de Terrassa
Pájara de Terrassa
Papaliona de Sant Pare

Ha coliaborat amb moites aitres entitats i en la preparació i reaátzació de
femes com el Carnestoites i eis Tres Tombs.
Actuaiment és el President de la Coordinadora de Grups de Cultura Popular i
Tradicional de Terrassa i en el primer mandat va ser vocal.

