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Representants dels tres espectacles que es representaran durant aquest setembre al Teatre de Ponent, dimarts a la tarda, a l’escenari de l’equipament

El Teatre de Granollers vol fer obrir boca al públic de cara a l’octubre

Ponent obre el pròleg de la temporada 
amb dues comèdies i un drama

Granollers

E.M.

El Teatre de Ponent de 
Granollers vol fer obrir boca 
al seu públic amb tres pro-
postes que faran de “pròleg 
de la temporada”, segons 
Frederic Roda, director 
de l’equipament. Els tres 
muntatges, dues comèdies, 
suposen una introducció a 
la inauguració de la tempo-
rada de tardor-hivern, que 

començarà, com és habitual, 
a l’octubre. La primera obra 
que aporta Ponent és Feliç-
ment, jo sóc una dona, ins-
pirada en l’obra homònima 
de Maria Aurèlia Capmany, 
i adaptada i dirigida per la 
dramaturga emergent Mar-
galida Estelrich. L’obra es pot 
veure aquest dissabte a les 9 
del vespre i diumenge, a les 7 
de la tarda. 

La segona proposta que 
arribarà a l’íntim escenari 

de Ponent és Shakespeare 
per a executius, un original 
muntatge creat i dirigit pel 
veterà Pere Planella, amb la 
col·laboració d’Israel Solà. 
Segons Arnau Puig, un dels 
actors del repartiment, es 
tracta  d’una “obra de cre-
ació”. “Es planteja com un 
seminari per a executius, en 
què es mostra com es poden 
afrontar diversos reptes par-
tint de fragments d’obres de 
Shakespeare”. El lideratge, 

els canvis en l’organització 
d’equips i el control de les 
crisis són algunes de les 
situacions en què es recrea la 
companyia Astut Teatre per 
oferir el divertimento. Final-
ment, ponent presentarà 
Quatre dones i el sol de Jordi-
Pere Cerdà, el 23, 24 i 25 de 
setembre. Es tracta d’una 
obra poètica, on la paraula és 
protagonista, que presenta 
quatre dones de muntanya 
d’esperit lluitador.

Rialles de 
Parets enceta 
la programació 
familiar del 
curs, diumenge

Parets del Vallès

EL 9 NOU

L’entitat Rialles de Partes 
enceta aquest diumenge la 
programació d’aquest nou 
curs amb Les trifulgues dels 
germans Garapinyada, a càr-
rec de la Cia. Teatre Mòbil, 
que servirà alhora per inau-
gurar la nova temporada 
d’activitats de l’entitat Ria-
lles Parets. L’espectacle, que  
va obtenir el Premi al Millor 
espectacle de la Mostra d’Es-
pectacles Infantils i Juvenils 
d’Igualada del 2011, es repre-
sentarà a Can Rajoler aquest 
diumenge a les 6 de la tarda.

Rialles, a banda d’aquest 
muntatge, proposa altres 
espectacles d’humor, com 
L’embolic del Marcel Gros o 
un de dansa, Pinocchio, que 
compta amb una posada en 
escena innovadora gràcies a 
la utilització de les últimes 
tecnologies de la imatge. 
També acollirà propostes 
de teatre gestual i visual a 
càrrec de la companyia bas-
ca, Markeliñe, que portarà 
L’illa desconeguda, basada en 
un conte de José Saramago. 
També hi haurà contes amb 
Tanaka Teatre i els Contes 
de la Mediterrània de les 
Germanes Baldufa. La progra-
mació es completa amb un 
espectacle de teatre musical, 
Univers, de la companyia 
Microcosmos.

El 9 NOU convoca el Concurs de 
Disseny de la portada de Nadal 2011
Granollers

EL 9 NOU

EL 9 NOU ha obert la convo-
catòria del Concurs de Dis-
seny de la portada de Nadal 
2011. El premi del concurs 
són 1.000 euros, a banda 
de la reproducció de l’obra 
guanyadora a l’edició extra 
de Nadal, de la qual s’editen 
21.000 exemplars.

Les obres, fetes per perso-
nes nascudes o residents al 
Vallès Oriental o a Osona o el 
Ripollès, a partir de 16 anys, 
hauran de ser originals i no 
premiades en cap altre con-
curs. El tema de la portada és 
lliure i cada participant podrà 
concursar amb una sola obra 
de format 31,5 cm d’alt i 24,5 
cm d’ample, muntada sobre 
bastidors o suport rígid.

Les obres es presentaran 

sense signar. A més, hauran 
de dur un lema escrit al dors,  
que també constarà a l’exte-
rior d’un sobre clos, a l’inte-
rior del qual figurarà el nom, 
cognoms, adreça, telèfon i 
edat de l’autor de l’obra. A 
cada participant se li lliurarà 
un resguard que exhibirà en 
el moment de retirar la seva 
obra si aquesta no ha estat 
seleccionada per ser expo-
sada. Les obres exposades 
es podran recollir a finals 
de març de 2012. Més enllà 
d’aquest termini, PREMSA 
D’OSONA SA considerarà 
que les obres no retirades 
queden en la seva propietat.

El termini d’admissió de 
les obres acabarà el dia 11 
de novembre de 2011, a les 7 
de la tarda. Caldrà lliurar-les 
a les oficines d’EL 9 NOU, 
els dies feiners, al matí, de 

9 a 1, i a la tarda, de 4 a 7. 
Les obres també podran ser 
trameses a ports pagats, a les 
mateixes adreces. Els autors 
s’hauran de fer responsables 
de la reexpedició de les obres

Pel que fa al veredicte de 
l’obra guanyadora, es farà 
públic el dia 18 de novembre 
de 2011 i el premi es lliurarà 
durant el mes de gener de 
2012.

L’any passat, el trentè 
Concurs de Disseny el va 
guanyar Laura Vilarrasa For-
tuny, de 25 anys i veïna de 
Granollers, amb l’obra titula-
da Producte de Nadal. El jurat 
va escollir aquest cartell de 
Vilarrasa entre les 127 obres 
presentades pel seu concepte 
arriscat. Vilarrasa va plasmar 
un pessebre fet manualment 
dins una safata de menjar de 
porexpan.

La Fonteta de 
Sant Feliu estrena 
un cicle de jazz 
de tardor
Sant Feliu de Codines

El Centre Cívic La Fonteta de 
Sant Feliu organitza un cicle 
de jazz de tardor que comen-
ça aquest divendres 9 de 
setembre i s’estén fins al 25 
de novembre. El primer con-
cert anirà a càrrec de Rafa 
Madagascar, pianista colom-
bià que es caracteritza per la 
gran originalitat melòdica de 
la seva música i per la perso-
nalitat de les composicions. 
El 8 d’octubre serà el torn 
de Them, Vilaseca i Díaz; 
el 28 d’octubre actuarà Jazz 
Pretenders i divendres 11 
de novembre, A Marte Otra 
Vez. El cicle el clourà Bridges 
Trio, format per els vallesans 
Alfons Bertran, Guillem 
Callejón i Dimas Corbera. 
Tots els concerts tindran lloc 
a la sala de la discoteca del 
Centre Cívic La Fonteta  a 
2/4 d’11 del vespre. 

La Sala d’Art Carles 
Sindreu de l’Ametlla 
inaugura la mostra 
“Mirades”
L’Ametlla del Vallès

La Sala d’Art Carles Sindreu 
de l’Ametlla inaugura aquest 
divendres l’exposició de 
pintures de Jesús Costa que 
porta per títol “Mirades”. 
L’estrena de la mostra tindrà 
lloc a les 8 del vespre i comp-
tarà amb un vernissatge. La 
Sala d’Art Carles Sindreu és 
al carrer Torregassa, 8. La 
mostra es podrà visitar fins 
al 25 de setembre. Els horaris 
de visita són, els divendres, 
de les 5 de la tarda a les 8 del 
vespre i dissabtes, diumen-
ges i festius, de les 11 del 
matí a les 2 del migdia i de 
les 5 de la tarda a les 8 del 
vespre. L’exposició “Mirades” 
és impulsada per l’Associació 
Artistes de l’Ametlla, que 
promou la difusió de l’art al 
municipi a través d’artistes 
de diferents estils i obres, a 
la seva sala.


