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Una trentena de persones han cedit documents personals a l’Arxiu des de finals dels 2005 fins a finals del 2008

Granollers

T.T.

En aquests darrers tres 
anys, l’Arxiu Municipal de 
Granollers ha rebut un total 
de 54 donacions de 28 perso-
nes diferents. Aquesta xifra 
fa referència a les petites 
donacions de documents 
icònics o textuals, de gran 
interès cultural i referents 
a la ciutat. L’Ajuntament, 
convençut que totes aquestes 
aportacions contribueixen a 
l’enriquiment del patrimoni 
documental de la ciutat, va 

voler agrair públicament 
aquest gest en un acte 
“modest, sincer i fet amb el 
cor”, en paraules de l’alcalde 
Josep Mayoral, que va omplir 
la sala de plens, dimecres a la 
tarda. 

Totes les donacions s’han 
incorporat a l’Arxiu Muni-
cipal de Granollers, algunes 
com una part de col·leccions 
o de fons ja existents, i d’al-
tres com a fons i col·leccions 
de nova creació. L’objectiu 
principal és que aquests 
documents no es malmetin, 
segons va explicar Roser 

Rodríguez. Per això, els 
responsables de l’Arxiu s’en-
carreguen de classificar els 
documents, tractar-los i con-
servar-los de la forma més 
adequada, a més de posar-los 
a l’abast de la ciutadania. 
“Hem de saber explicar que 
l’arxiu està obert a tothom i 
que es poden consultar tots 
els documents”, va afegir 
Rodríguez.

Per l’alcalde de Granollers, 
“l’aportació que fa cada ciu-
tadà és el que serveix per 
escriure la vida i la història 
de la ciutat. La història la 

construeix la gent i la ciutat 
és un fenomen col·lectiu”. 
Mayoral va assegurar que 
tots els que han fet aportaci-
ons ajuden a fer la ciutat un 
pèl més rica. 

En l’acte de dimecres no es 
van incloure les grans dona-
cions, que es regeixen per un 
contracte, com les de Ferran 
Salamero, Salvador Llobet, 
o Josep Espaulella, entre 
altres. Les petites donaci-
ons inclouen des d’una foto 
aèria de Granollers dels anys 
50 (Pere Font) fins a docu-
ments relatius a la partici-

pació política de Josep Saurí 
de Granollers de 1977 a 
1982, passant pels quaderns 
Músics granollerins d’Enric 
Pey o documents personals, 
correspondència, anotaci-
ons, impresos i publicacions 
relacionades amb l’artista 
Paco Merino, donades per 
Pedro Merino. També han 
fet donacions Josep Comas 
Castellsagué, Francesc Sala 
Pascual, família Arriza-
balaga Montagud, família 
Garrell Traveria, Eustaqui 
Casals, Siqui Sánchez, 
Montserrat Bellot, Josep 
Moreno, Marcel·lí Camats, 
Joan Llongueras, Jordi Pla-
nas, Jaume Guàrdia, Josep 
Sampera, Víctor Busquet, 
Martí Sunyol, Josep Estapé 
Guàrdia, Maria Elisa Medi-
na, Miquel Falgà, Francesc 
Roma, Francesc Forniers, 
Elena Martínez, Joaquima 
Folch, Manolo Guerrero i 
Rosa Piqué.

La nova programació comença dissabte amb l’obra de teatre ‘Míting’

Les produccions locals de dansa 
centren la temporada de Cardedeu

Cardedeu

Norma Levrero

La difusió de la dansa de 
producció local centrarà 
la nova programació del 
Centre Cultural de Cardedeu, 
que engega dissabte amb 
l’obra de teatre Míting, dels 
actors Albert Casanovas i 
Santi Ibàñez. L’aposta és 
en els quatre espectacles 
de dansa en què participen 
ballarins de Cardedeu i 
que es promouran amb una 
oferta de dues entrades al 
preu d’una. “La creativitat 
de la dansa local era un dels 
aspectes que havíem de 
destacar i hem concentrat 
totes les produccions en un 
semestre, tant les que són 
100% de Cardedeu com altres 

de més professionals però 
amb participació d’artistes de 
Cardedeu”, explica el regidor 
de Cultura, Miquel Pujadas. 

La primera d’aquestes 
actuacions serà dissabte 31 
de gener amb la ballarina 
de Cardedeu Sonia Sánchez, 
que presentarà l’espectacle 
de flamenc Rincones y claros 
de bosque. També passarà per 
l’escenari del Centre Cultural 
la també cardedeuenca Maria 
Montseny amb l’espectacle 
Break Fast, i el director local 
Elies Miralpeix portarà el seu 
espectacle Seràmic. La com-
panyia MOM Produccions, en 
què hi participa la ballarina 
de Cardedeu Roser López, 
presentarà l’espectacle de 
dansa contemporània Mozart-
Nu. A banda d’aquest especial 

dedicat a la dansa, també 
s’ha programat la Primera 
Mostra de Cinema Local, amb 
una primera projecció de 
Fi, de Guillem Rodri, vídeo 
premiat al concurs NU2’s.  El 
Patronat de Cultura ha obert 
aquest certamen a tots els 
cineastes locals que vulguin 
projectar els seus curts el 27 
de febrer. L’associació Artes-
cena farà la preestrena de la 
docusèrie Veïns, i la Coral ha 
organitzat, dins el Festival de 
Música de Cardedeu, diverses 
actuacions, entre les quals 
un concert conjunt amb la 
Coral Briançó de Sant Celoni. 
L’adaptació al teatre de La 
Maternitat d’Elna, de l’au-
tora de Cardedeu Assumpta 
Montellà, arribarà el 18 
d’abril.  

Ponent proposa una celebració 
de Cap d’Any amb sorpresa a 
‘La gran nit de Lurdes G.’
Granollers

EL 9 NOU

La gran nit de Lurdes G., de 
Didascàlia Produccions, 
arriba aquest cap de set-
mana al Teatre de Ponent 
de Granollers després que 
2.000 espectadors hagin 
passat pel Versus Teatre 
durant tres mesos per veure 
el muntatge escrit i dirigit 
per Cristina Clemente i 
Josep Maria Miró, sorgit 
de l’Institut de Teatre de 
Barcelona. 

La història transcorre 
durant una nit de Cap 
d’Any en què vuit amics es 
reuneixen en una casa a la 
muntanya per celebrar les 
campanades. Sis d’aquests 
amics havien estat vinculats 
per haver format part de la 
Paradise Band, una orques-

tra que anava pels pobles de 
festa en festa. Les dues cares 
noves que s’han incorporat a 
la tradicional trobada són la 
Lurdes i l’Ahmed, que acom-
panyaran la Núria, que fa 
d’exquisida amfitriona, Men-
ke, que va acompanyada de 
l’Ahmed, la Mònica, ànima 
de tota festa i sempre dispo-
sada a ser el centre d’atenció, 
en Jofre i en Diego, col-
legues inseparables d’amors, 
aventures i desenganys, i en 
Blai, una mica introvertit i 
reservat.

 El públic del Teatre de 
Ponent podrà descobrir les 
sorpreses que oferirà aquesta 
vetllada en les tres represen-
tacions que es faran aquest 
divendres i dissabte a dos 
quarts de deu del vespre i 
diumenge a les set de la tar-
da.

L’Ajuntament dóna les gràcies públicament a les persones que han fet aportacions

L’Arxiu Municipal de Granollers 
ha rebut 54 donacions en tres anys


