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Nova incorporació
de documents
a l’Arxiu de
Montornès
Montornès del Vallès
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L’Ajuntament de Granollers va agrair les donacions fetes l’últim any en un acte celebrat dimecres a la tarda

L’Arxiu Municipal de Granollers
creix amb 33 donacions més
L’Ajuntament fa un acte públic per agrair les donacions de l’any 2011
Granollers
EL 9 NOU

L’Arxiu Municipal de
Granollers va créixer durant
el 2011 amb 33 donacions
més, que representen 4,63
metres lineals de documents
impresos (llibres, revistes,
fullets i cartells) i de manuscrits; 243 imatges digitalitzades; 37 postals i 2.319
fotografies (1.332 en suport
paper, 953 negatius i 34 dia-

positives).
Aquestes aportacions les
han fet 26 persones, vuit de
les quals ja fa anys que fan
possible l’increment del fons
de l’Arxiu Municipal, amb
donacions diverses. Durant
el darrer any també s’hi
han sumat altres persones,
una entitat i una institució.
Dimecres a la tarda, l’Ajuntament va fer un acte per agrair aquestes donacions.
Les donacions particulars

L’Esquerda aconsegueix els
500 euros per als Versos
Lliures en una setmana
Granollers
EL 9 NOU

El Casal Popular L’Esquerda
de Granollers ha aconseguit
en només una setmana els
500 euros que buscava per
finançar una part del cicle de
poesia exponencial Versos
Lliures, a través de la plataforma de micromecenatge
Verkami. Aquests diners els
van aportar un total de 39
persones. Dimarts d’aquesta
setmana, quan encara quedaven 14 dies per fer aportacions, ja s’havien recollit
570 euros. La campanya de
microfinançament continuarà, ja que el cicle té un

pressupost més elevat. Tots
els diners que es recullin es
destinaran al mateix cicle.
El tret de sortida de la nova
edició dels Versos Lliures
serà aquest diumenge a les
5 de la tarda a la plaça de la
Corona i davant del Museu,
on tindrà lloc una acció poètica de carrer que consistirà a
pintar versos dels poetes de
l’edició d’enguany.
D’altra banda, el local de
L’Esquerda torna a obrir
aquest divendres després
d’estar tancat per obres, per
celebrar el Dia Internacional
de la Dona Treballadora amb
una exposició, un cinefòrum
i un sopar.

corresponen a Dolors Riera,
Èlia Montagud, Eva Casals,
Marta Artigas, Maria Teresa
Arqué, Nicolau Guanyabens, Eustaqui Casals, Núria
Llobet, Pere Cornellas,
Jordi Saurí, Joan Espuña,
Esteve Velilla, Sílvia Herrera, Víctor Busquet, Joan
Mundet, Maria Permanyer
i Francesc Payàs. D’altra
banda, les persones que
han cedit documents per
reproduir-los són Victòria

Duran, Francesc Roma,
Pilar Falgàs, Fèlix Rodrigo,
Lambert Botey i Antonio
Bujaldon. Els particulars
que han donat fotografies
vinculades a la pràctica de
l’esport a la ciutat són Josep
Cladellas, Antoni Palau i
Genís Tura. L’entitat que ha
aportat material a l’Arxiu el
darrer any ha estat Amics
dels Pastorets, i la institució, l’Arxiu Municipal de la
Roca del Vallès.

Marta Carrasco porta el seu
darrer muntatge al Teatre
Auditori de Granollers
Granollers
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Després de l’estrena al Festival Temporada Alta de
Girona, la prestigiosa ballarina i coreògrafa vallesana
Marta Carrasco torna al Teatre Auditori de Granollers
per presentar No sé si..., un
muntatge que porta dalt de
l’escenari dues germanes
bessones que es faran tota
mena de preguntes sobre la
seva relació tan intensa. El
nou muntatge és un intens
espectacle que combina dansa, teatre, gest i música, i en
què la ballarina de Cardedeu
comparteix escenari amb

Divendres, 9 de març de 2012

Alberto Velasco.
L’obra-dansa, de 70 minuts
de durada, es presenta
aquest divendres a les 9
del vespre a la sala gran. El
públic es podrà endinsar en
el viatge emocional de dues
bessones, de 120 i 56 quilos
respectivament, que protagonitzen un passeig per la
vida, intens i lúdic.
La coreògrafa i ballarina ha
acumulat més de 20 premis
o mencions al llarg de la seva
trajectòria, entre ells el Premi Nacional de Dansa de la
Generalitat (2005), el Premi
Ciutat de Barcelona (2007) o
el Premi Serra d’Or de la Crítica teatral (2007).

L’Arxiu Municipal de
Montornès ha incorporat en
format digital un conjunt
de cartes escrites i rebudes
entre els anys 1937 i 1939
per Joan Viñallonga Mas,
un veí del municipi que va
estar al front de guerra com
a soldat republicà. La cessió l’han feta els seus fills,
Joan i Maria Viñallonga
Blanchart.
Aquests documents són
testimoni de les vivències,
angoixes i il·lusions del
Viñallonga i la seva família, al mateix temps que
reflecteixen aspectes de la
vida quotidiana i les relacions socials de Montornès
d’aquells anys.
Joan Viñallonga va escriure i rebre les cartes entre
el 1937 i el 1939 mentre va
fer de soldat al front en el
bàndol republicà i també
en els primers mesos de la
postguerra quan va estar en
un camp de concentració
de Zamora i en una caserna
de Cáceres. El seu fill s’ha
encarregat de la digitalització dels documents i ha
començat la feina de transcripció dels textos. Juntament amb la seva germana
Maria ha cedit la còpia digital, que ha quedat integrada
en el fons documental de
l’Arxiu Municipal. Els documents poden ser consultats
pels usuaris i investigadors
que ho sol·licitin.

Dick Them
presenta el nou
projecte al Casino
de Granollers
Granollers

El 36è Cicle de Jazz al Casino
de Granollers porta aquest
divendres a les 11 del vespre
a Dick Them Trio. Acompanyat de Jaume Vilaseca al
piano i al sitar, i Ramon Díaz,
a la bateria, el contrabaixista
Dick Them presentarà el seu
nou projecte, Beatles and
other hits, que inclou clàssics
del pop de tots els temps,
estàndards i els millors
temes de la mítica banda de
Liverpool arranjats en clau
de jazz, amb grans dosis
d’improvisació i ambients
sonors. El llenguatge jazzístic flueix sobre l’escenari a
mans d’aquests tres músics
que toquen junts des de
fa molt temps, en bandes i
ensembles diversos. El 36è
Cicle de Jazz acabarà el 16 de
març amb Jerome La Voix.

