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El muntatge ja s’ha representat durant tres temporades

La companyia busca la implicació dels veïns per participar en el muntatge

Milnotes portarà els Pastorets 
musicals a Lliçà d’Amunt

Jordi Dalmau obre un nou 
espai a la Roca

la Roca del Vallès

El dissenyador Jordi Dalmau ha obert 
un nou espai dedicat a les núvies, 
a la Roca del Vallès, sota el nom de 

Jordi Dalmau Exclusive. En aquest 
show-room, que s’afegeix al taller 
nupcial que té a Granollers, hi haurà 
els models d’alta costura per a les 
núvies especials a les quals ell dedica 
els seus dissenys amb una acurada 
selecció dels millors teixits. 
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Dos vallesans premiats en un 
concurs fotogràfic de gegants

Sant antoni de Vilamajor

Dos veïns de Sant Antoni de 
Vilamajor han estat premiats en el 
certamen dels Premis Nacionals de 

Fotografies del Món Geganter, orga-
nitzat pel grup cultural Garrigues 
de Lleida. Els premiats són Jaume 
Rodés, amb la fotografia Ballant al so 
del tambor, presa a la plaça de Sant 
Antoni, i Lourdes Medina, amb Gra-
llers.

lliçà d’amunt

El 9 NOU

L’espectacle musical Do, re, 
mi Els Pastorets, de la com-
panyia Milnotes de les Fran-
queses del Vallès, tornarà 
als escenaris aquest Nadal. 
Enguany, serà Lliçà d’Amunt 
la població que acollirà 
aquest espectacular muntat-
ge del clàssic conte nadalenc 
de Folch i Torras en versió 
musical.

La companyia està especi-
alment il·lusionada amb la 
representació de l’obra en 
aquesta població vallesana, 
ja que significa el retorn 
dels Pastorets després d’un 
any sense representar-se i la 
recuperació d’un dels sím-
bols nadalencs catalans.

La presentació de l’es-
pectacle ja s’ha fet a Lliçà 
d’Amunt, amb la presèn-
cia del director escènic, 
Joan Garrido, i el director 
i compositor musical de 
l’espectacle, Daniel Pérez. 
Durant l’acte es va projectar 
un vídeo del muntatge i els 
seus responsables van fer 
una crida a la participació 
dels veïns: “Necessitem la 
implicació de tot el poble 
perquè l’espectacle sigui un 
èxit”, van dir. Sobretot es va 
demanar la participació dels 
més petits per fer de dimo-
niets, angelets i pastorets. 
Per integrar nens i nenes a 

l’espectacle, la companyia ja 
ha començat a fer una cam-
panya a les escoles. 

AMB ORQUESTRA EN 
DIRECTE

Daniel Pérez va remarcar que 
“la rellevància i el tret distin-
tiu de Do, re, mi. Els Pastorets 
és, sens dubte, que són uns 
Pastorets musicals però que 
han estat pensats perquè 

gent sense experiència musi-
cal pugui gaudir cantant i 
participant de l’espectacle”. 
La representació d’aquests 
particulars Pastorets es fa 
amb orquestra en directe, 
amb cantants professionals 
en els papers principals i 
cors d’adults, i nens fent de 
pastors, fures, dimoniets o 
angelets.

Els assajos van començar 
el passat 15 d’octubre, a 2/4 

de 10 del vespre a la sala 
polivalent dels Galliners. Les 
funcions es faran a l’Ateneu 
l’Aliança els dies 2 i 3 de 
gener a les 7 de la tarda.

Els anys 2005, 2006 i 2007, 
Milnotes va representar 
aquests Pastorets al Teatre 
Auditori de Bellavista. L’any 
passat, però, no es va arribar 
a cap acord amb el govern 
municipal de les Franqueses 
i no es van poder fer.

L@ Cova de 
Bigues celebra el 
vuitè aniversari

Bigues i Riells

L’espai de L@ Cova de 
Bigues i Riells celebrarà 
aquest divendres al llarg de 
la tarda el seu vuitè aniver-
sari. A partir de les 4 de la 
tarda i fins a les 8 del vespre, 
a la plaça Miquel Bosch es 
faran diverses activitats com 
futbol 3x3, tir amb arc, un 
taller de bijuteria creativa, 
bàsquet i circuit de tàndem. 
La festa acabarà amb una 
botifarrada.

Xerrada dedicada a 
l’Extrem Orient, a 
Santa Eulàlia

Santa Eulàlia de Ronçana

El col·lectiu de promoció cul-
tural El Ganxo de Santa Eulà-
lia de Ronçana ha organitzat 
la segona xerrada del cicle de 
tres conferències Més enllà 
dels Urals, dedicat a l’Extrem 
Orient. La xerrada es titula 
“Les lletres xineses del segle 
XX: entre la tradició i la 
modernitat” i anirà a càrrec 
del professor d’historia i cul-
tura xinesa de la Universitat 
Pompeu Fabra, Manel Ollé. 
La cita és aquest divendres a 
l’Espai Polivalent de La Fàbri-
ca a les 8 del vespre. P.N.

Carnada a 
Canovelles
Canovelles

La Comissió de Sant Antoni 
Abat de Canovelles celebrarà 
diumenge una carnada dins 
les festes de Sant Galderic. 
La celebració es farà al camp 
de futbol de Can Duran.


