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24 NOU9 CULTURA EL

Una de les novetats és la instal·lació d’un projector digital

La Garriga

EL 9 NOU

La Garriga ja té a punt la cele-
bració de la primera edició 
del Mercat de la Cultura, que 
durant dissabte i diumenge 
omplirà amb una cinquantena 
d’espectacles les places, car-
rers, sales d’exposicions i el 
Teatre del municipi. El Mer-
cat, que pretén atraure públic 
d’arreu de Catalunya, es con-
vertirà en el punt de trobada 
de prop de 200 artistes locals. 
La inauguració serà dissabte a 
2/4 de 6 de la tarda a la plaça 
de Can Dachs.

La programació del Mer-
cat de la Cultura és dividirà 
en diferents espais, segons 
la tipologia de les arts que 
s’hi exposin. La plaça de Can 
Dachs, per exemple, serà l’es-
cenari de les arts musicals, 
mentre que la placeta de Santa 
Isabel acollirà la festa de les 

arts literàries, i el Teatre de la 
Garriga, les arts escèniques. 
D’altra banda, la plaça de l’Es-
glésia acollirà les arts tradici-
onals; l’Auditori de l’Escola de 
Música, les arts audiovisuals, 
i la Sala d’Exposicions Andreu 
Dameson, les arts plàstiques. 
Entre les diferents propostes, 
el públic en podrà conèixer de 
ja consolidades, al costat d’al-
tres a càrrec d’artistes emer-
gents i de nous talents.

El Mercat vol ser 
una plataforma 
de visualització de 
l’art de la Garriga

El Mercat de la Cultura 
vol ser una plataforma per 
a la visualització de tot l’art 
que existeix a la Garriga, 
oferint als artistes i creadors 
l’oportunitat de donar-se a 

conèixer i d’establir relaci-
ons amb la gent del sector. 
Un dels principals objectius 
de la Mostra és promoure 
la interacció i les relacions 
entre totes aquelles persones 
que, d’una manera o d’una 
altra, es dediquen al món de 
la cultura. 

En cas de pluja, les activi-
tats musicals de dissabte es 
farien a l’Auditori, i les de 
l’Auditori, a la sala de plens. 
Els de la placeta Santa Isabel 
passarien a Can Raspall

Una altra de les iniciatives 
emmarcades dins la mostra 
és el reconeixement a una 
persona de la Garriga per la 
seva tasca en el món de la 
cultura. En aquesta ocasió, 
l’homenatjat serà el realitza-
dor Lluís Castells, guanyador 
de dos premis Goya pels 
efectes especials de les pel-
lícules El Orfanato (2007) i 
Eva (2011). 

La Mostra Internacional d’Art 
Urbà de Caldes presenta projectes 
al voltant del termalisme
Caldes de Montbui

EL 9 NOU

Caldes celebrarà dissabte 
una nova edició de la Mostra 
Internacional d’Art Urbà 
(MIAU), que enguany es 
dedica al termalisme, amb 
projectes que hi fan referèn-
cia ja sigui de manera con-
ceptual o simbòlica, i en què 
fomenten l’ús dels safarejos i 
els seus entorns.

Les propostes aniran a 
càrrec de diferents artistes i 
col·lectius com Dondecaben-
tres amb Hi ha aigua estesa al 
Safareig de Santa esperança; 
Lawu (Montse Martí i Anna 
Rubio) amb L’hort als peus, 
a les Hortes de Baix; Anto-
nio Vera amb Aigua i foc, al 
Safareig de la Portalera, o 
Ombelico del mondo, amb 
Veig una veu, entre altres. 

Dins la mateixa Mostra, 
el Consell d’Infants i Pas a 
Pas han organitzat l’activitat 
Mulla’t per la mobilitat, de 

sensibilització sobre la mobi-
litat sostenible al poble. La 
intervenció forma part del 
projecte de Participació Ciuta-
dana infantil Consell d’infants 
de l’Ajuntament, que durant 
el curs 2011/12 s’ha dedicat a 
l’estudi i al foment de la mobi-
litat sostenible dins el muni-
cipi, amb l’assessorament i la 
col·laboració de Pas a Pas.

A més, els organitzadors 
de la Mostra han organitzat 
un ral·li fotogràfic, obert 
a les persones que vulguin 
immortalitzar algunes de les 
seqüències efímeres de la 
Mostra Internacional d’Art 
Urbà. Les imatges seleccio-
nades s’exposaran al Museu 
Thermalia del 16 al 28 d’oc-
tubre, il·lustraran el catàleg 
MIAU 2011/13 i la portada 
del web de la Mostra de l’any 
que ve. A més, l’autor de la 
foto que els organitzadors 
triïn per identificar el catàleg 
rebrà un val per a dues perso-
nes per rebre un bany termal.

La Tardoral de 
l’Ametlla torna 
amb deu obres 
més

L’Ametlla del Vallès

EL 9 NOU

La Mostra d’Arts Escèniques 
Tardoral de l’Ametlla del 
Vallès s’inaugura aquest dis-
sabte amb la representació 
de l’espectacle Hi havia una 
vegada, del grup de teatre del 
Casal de la Gent Gran, a par-
tir de 2/4 de 12 del migdia. 
Després es farà la inaugura-
ció de la programació. Fins al 
2 de desembre es represen-
taran nou muntatges més. 
El Grup de Joves dels Tallers 
de Teatre Nyoca presentaran 
Límits aquest diumenge a 
les 7 de la tarda, mentre que 
els Grup Nyoca farà dues 
representacions d’Hem de 
purgar el tete, els dies 6 i 7 
d’octubre.

La programació conti-
nuarà el 21 d’octubre amb 
Vides, del grup Filagarsa de 
Molins de Rei. Per al 27 s’ha 
preparat un espectacle lite-
rari-musical amb Miqui Puig 
i Marc Botey, Releyendo rom-
pepistas, basat en la novel·la 
de Kiko Amat. Sabine van 
Waesbergue & The Black-
birds actuarà el 28 d’octubre, 
i el grup Acte Quatre de 
Granollers, el 4 de novembre 
amb La moral de la senyora 
Dulska. També actuaran 
Emfapatir de Tarragona, Mag 
Dodó i Las Divinas.

Cardedeu

EL 9 NOU

El cinema Esbarjo Verdi de 
Cardedeu obre divendres 
la nova temporada amb la 
incorporació de diverses 
novetats que han d’ajudar 
a millorar el servei. La 
inauguració es farà aquest 
divendres amb una sessió 
especial en què s’estrenarà 
Una vida mejor (Une vie 
meilleure), de Cèdric Kahn, 
que acaba d’arribar a les 
sales de cinema. En la pro-
jecció de les 8 del vespre 
s’hi han convidat personali-
tats i entitats del poble. La 
segona projecció es farà a 
les 11 del vespre i per assis-
tir-hi també es necessita 
invitació. D’altra banda, dis-
sabte i diumenge es projec-
tarà la pel·lícula Amor bajo 
el espino blanco, de Zhang 
Yimou, en sessions obertes 
a tot el públic.

Un dels aspectes en què 
s’ha estat treballant aquests 
darrers mesos ha estat la 
digitalització del sistema, 
amb la instal·lació d’un pro-
jector digital que permetrà 
oferir més estrenes i pel-
lícules més actuals. Aquest 
canvi era totalment neces-
sari per continuar oferint 

programació Verdi, ja que la 
gran majoria de pel·lícules es 
distribueixen actualment en 
format digital.

MILLOR SO

D’altra banda, la sala s’ha 
dotat d’un sistema d’àudio 
digital surround, que millo-
rarà considerablement el 
sistema sonor de les projec-
cions. Aquests canvis han 

suposat una inversió munici-
pal de 69.500 euros.

Les novetats, però, no 
només són estructurals. A 
partir d’ara, els dissabtes hi 
haurà sessió doble, a les 8 i 
a les 11 del vespre, mentre 
que la resta de dies amb pro-
gramació els horaris seran 
dijous a les 9 del vespre, 
divendres a les 10 del vespre 
i diumenge a les 7 de la tar-
da.

Tot i aquestes millores els 
preus es mantindran com 
fins ara. L’entrada normal 
costa 5 euros; amb Carnet 
Jove, 4, i per als majors de 65 
anys i pel TR3SC, 3 euros. A 
més, es posarà a la venda un 
abonament trimestral que 
donarà dret a una sessió cada 
cap de setmana fins al 31 de 
desembre. L’abonament no 
és nominal i té un cost de 42 
euros.

El cinema de Cardedeu posa a la venda un abonament trimestral per 42 euros

L’Esbarjo Verdi inaugura temporada 
amb la digitalització de la sala

Uns 200 artistes locals participaran en el Mercat

La Garriga celebra el primer Mercat 
de la Cultura amb uns 50 espectacles


