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El certamen va rebre 261 treballs d’autors de 19 poblacions

Mans Unides reparteix 12 premis del 
Concurs de Narracions Solidàries

Els guanyadors del certamen acompanyats de Roser Capdevila, l’alcalde de Granollers, membres del jurat i patrocinadors

Granollers

EL 9 NOU

Mans Unides del Vallès 
Oriental ha repartit un total 
de 12 premis entre els 261 
treballs presentats en les 
diferents categories del vui-
tè Concurs de Narracions 
Solidàries. Les redaccions 
procedien de nois i noies de 
19 poblacions de la comarca 
i d’11 escoles i instituts, a 
més de particulars. L’en-
trega dels premis es va fer 
dissabte en un acte en què 
va participar la il·lustradora 
Roser Capdevila, mare de les 
populars Tres Bessones, que 

va respondre les preguntes 
que li van fer alguns dels 
assistents. Capdevila es va 
mostrar molt contenta de 
trobar-se davant un públic 
que segurament serà la seva 
competència. “D’aquí sor-
tiran cracs, se us nota a la 
cara”, els va dir convençuda. 

En la categoria de 10 i 11 
anys, el primer premi va ser 
per a Spring, de Mercè Martí 
López, alumna del col·legi 
Cor de Maria de Sant Celoni; 
el segon se’l va emportar 
Clara Muñoz, de l’escola 
Pia de Granollers, per El 
lloro dormilega, mentre que 
el tercer premi va ser per a 
Clàudia Alié, de Vallromanes 
i alumna del col·legi Jardí de 
Granollers, per l’obra CAS 8.

En la categoria de 12 i 13 
anys, els tres primers premis 
van ser per a Júlia Duboi, del 
Cor de Maria de Sant Celoni, 
amb Tulipe; Marta Masip, 
també del Cor de Maria de 
Sant Celoni amb Tona, i 

Mariona Ayguasanosa, de 
l’escola Pia de Granollers, 
amb Cuca. 

El primer premi en la cate-
goria de 14 i 15 anys se’l va 
emportar Anna M. Soley de 
l’escola Pia de Caldes amb 
Caterina; el segon, Helena 
Castellón, de l’escola Cer-
vetó de Granollers amb La 
rosa verda, i el tercer, Núria 
Gratacós, també del Cervetó, 
amb Mandarina.

En darrera categoria, de 
16 a 18 anys, es van premiar 
tres treballs més: Caledonia, 
de Connie Badrines, de la 
Garriga i alumna del Celestí 
Bellera de Granollers; Pitufa, 
d’Ana Oliveras, de l’escola 
Cervetó de Granollers, i El 
blau del mar, de Laura Sego-
via, també del Cervetó. 

El jurat era format per 
Montserrat Mas, promotora 
cultural; Lambert Botey, 
poeta i cineasta, i Joan Sala 
Vila, escriptor i comentarista 
d’art.

Ponent presenta 
un muntatge 
sobre ‘El poble’, 
de Martí i Pol

Granollers

EL 9 NOU

El grup de teatre Essela 
presenta aquest cap de set-
mana  al Teatre de Ponent 
de Granollers, El poble, basat 
en l’obra del mateix nom de 
Miquel Martí i Pol. Cacu Prat 
i Pep Tines dirigeixen aquest 
espectacle revisen aquesta 
obra amb una posada en 
escena en què des de la con-
temporaneïtat, veu, música i 
imatges serveixen per apro-
par l’essència d’un poble, vist 
com a referent universal del 
país. Durant una hora, dos 
actors, un músic i uns visuals 
projectats sobre una pantalla 
de grans dimensions propo-
sen un viatge a través dels 
anys amb aquells personat-
ges, situacions, estructures, 
jerarquies... que configuren 
l’estructura humana i social 
d’un poble. El poble es podrà 
veure aquest divendres i dis-
sabte a les 9 del vespre, i diu-
menge a les 7 de la tarda.

Víctor Otero exposa 
a Canovelles
Canovelles

Víctor Otero, veí de 
Montornès, presenta a la 
sala Arimany de Can Palots, 
a Canovelles, l’exposició “De 
lo oscuro del alma”. Són un 
seguit de teles de la Serie azul 
en què mostra el seu treball 
més recent amb obres que 
encara no han estat exposades.

Concert 
d’harmònium a la 
parròquia Santa 
Maria del Jaire
La Roca del Vallès

El cicle La Música dels 
Vitralls es trasllada aquest 
diumenge a les 6 de la tarda 
a l’església de Santa Maria 
del Jaire, a la Torreta, que 
enguany celebra el 25è ani-
versari. En aquesta ocasió, i 
sota el títol H d’Harmònium, 
no s’escoltarà l’orgue, sinó 
l’harmònium, que és un ins-
trument parent de l’orgue, 
tot i que té un funcionament 
i unes prestacions molt dife-
rents. Els intèrprets seran 
les sopranos Montserrat 
Peidró i Sílvia López, i Josep 
Josep Gutiérrez, a l’harmò-
nium. El repertori abasta 
des de la música renaixen-
tista fins al romanticisme. 
En aquest concert es podrà 
redescobrir un dels instru-
ments més estesos a totes 
les esglésies occidentals, 
grans o petites, i d’una sono-
ritat molt bella.

Concert solidari 
del Cor Femení 
de Granollers, 
aquest dissabte
Granollers

El Cor Femení de Granollers 
actuarà aquest dissabte a 
2/4 de 10 del vespre a la 
parròquia de Sant Esteve 
de Granollers per presentar 
l’espectacle El so del món 
amb un repertori d’arreu del 
món. L’actuació serà total-
ment solidària i el que s’ob-
tingui anirà a benefici de la 
delegació del Vallès Oriental 
de Mans Unides. El preu de 
l’entrada, de 5 euros, anirà 
destinat al projecte d’aquest 
any a Chaqui, una població 
del departament de Potosí, 
a Bolívia. L’ajuda servirà 
per millorar la producció de 
fruita en aquesta comunitat 
rural. El Cor Femení actua-
rà sota la direcció de Marc 
Dosaiguas.

Vetllada de música i 
poesia a Can Rius de 
Caldes de Montbui

Caldes de Montbui

Rafel Sala, amb la seva 
guitarra romàntica, va pro-
tagonitzar el concert Cinc 
guitarristes catalans dels 
segle XIX, aquest dimecres 
al vespre a l’Espai de Can 
Rius de Caldes de Montbui. 
En el concert també hi van 
participar Martí Doñate, 
clarinet, i Jordi Valls, rapso-
de. El professor de l’Escola 
Municipal de Música Joan 
Valls de Caldes va interpre-
tar peces dels guitarristes 
Ferran Sor, Josep Ferrer, 
Josep Brocà, Jaume Bosch i 
Josep Viñas.R
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