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L’exposició es va inaugurar dimecres al migdia a l’institut Bellera de Granollers

Granollers

EL 9 NOU

Sobirania i crisi són els 
motius principals de les por-
tades de Nadal exposades des 
d’aquest dimecres a l’institut 
Celestí Bellera de Granollers. 
A la mostra, una tria dels 185 
treballs presentats a concurs 
–67 dels quals provinents de 
la comarca del Vallès Orien-
tal– s’hi pot veure el treball 
d’Ariadna Fitó que va gua-
nyar i va ser portada tant a 
EL 9 NOU del Vallès Oriental 
com al d’Osona en l’edició 
especial del diari de mitjan 
desembre. El motiu que va 
fer servir la guanyadora va 
ser un arbre de Nadal amb 
una estrella independentista 
coronant-lo, un motiu polític 
d’actualitat que el jurat va 
valorar. 

De les altres dues porta-
des finalistes, una era la de 
Noemí Vacas, del Celestí 
Bellera, l’únic centre que 
fa Batxillerat artístic de 
Granollers. L’obra de Vacas 
era més conceptual i repre-

sentava gràficament l’espec-
tre sonor de la paraula Nadal 
dita en diferents idiomes.

El guanyador de la portada 
de Nadal, que surt publicada 

en els vint-mil exemplars 
del dia, té un premi de 1.000 
euros. L’institut Celestí 
Bellera té integrada la par-
ticipació en el concurs de 

portades d’EL 9 NOU en la 
seva programació de Batxille-
rat. I són molts els alumnes 
d’aquest centre que hi parti-
cipen any rere any.

Vicenç  Vacca presenta 
‘Gran Hall’ a Roca Umbert

Granollers

L’artista Vicenç Vacca, de 
Granollers, juntament amb el 
compositor Àlex Martínez, de 
Cardedeu, va presentar a l’Es-
pai d’Arts de Roca Umbert de 
Granollers “Gran Hall (domès-
tic)”. És una peça formada fins 
ara per 10 versions diferents 
realitzades al llarg de 15 anys, 
de 1997 a 2012. Consisteix en 
32 pistes de so que es repro-
dueixen de forma aleatòria 
en tres equips de so indepen-
dents. Totes són apreciacions 
musicals que es construeixen 
com un collage. A  la foto, tam-
bé amb Denys Sanz. G
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Òmnium Cultural obre 
la secció del Baix Vallès

Mollet del Vallès

Òmnium Cultural va pre-
sentar divendres la secció 
del Baix Vallès, que comprèn 
Mollet, Lliçà de Vall, Parets, 
Montmeló, la Llagosta i 
Montornès, i que encapçala 
Teresa Pons. En la presenta-
ció hi va assistir la presidenta 
d’Òmnium, Muriel Casals, 
i el periodista i historiador 
Jaume Barberà, que va par-
lar sobre la implicació i la 
motivació del caràcter humà 
en situacions especials, fent 
referència a la situació actual. G
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Comença la 
campanya de 
teatre a les escoles 
de Mollet
Mollet del Vallès

La Campanya de Teatre a 
les Escoles, que organitza 
l’Ajuntament de Mollet, 
comença aquest divendres 
amb l’objectiu d’apropar la 
cultura del teatre a l’alum-
nat d’Educació Infantil, 
Primària i Secundària, així 
com de l’Escola d’Educació 
Especial Can Vila. La primera 
representació serà aquest 
divendres a 2/4 de 10 del 
matí al teatre de Can Gomà, 
amb l’espectacle de teatre 
i dansa Sopa de pedres, de 
la companyia Teatre Nu. 
L’espectacle va adreçat a 
nens i nenes del cicle inici-
al d’Educació Primària. Al 
llarg del curs es faran dos 
espectacles més, Minuts, de 
la companyia Marcel Gros al 
març, i La camisa de l’home 
feliç, de Zum-Zum Teatre, a 
l’abril. L’activitat l’organitza 
cada any l’Ajuntament de 
Mollet en col·laboració amb 
la Diputació de Barcelona 
amb l’objectiu d’apropar, des 
de les escoles, el teatre i la 
música a tots els nens i nenes 
de la ciutat.

Concert familiar 

a la Nau B1 amb 

Riu i Els Laietans

Granollers

La sala Nau B1 de Granollers 
proposa per a aquest dissabte 
a les 6 de la tarda un concert 
familiar amb els grups Riu i 
Els Laietans, en una demos-
tració de música popular o 
instruments populars. Els 
Laietans es declaren el pri-
mer grup de gralles 2.0 amb 
l’objectiu de renovar l’àmbit 
graller català i difondre’l més 
enllà de la música tradicio-
nal. Els Riu també prediquen 
la música popular dels Països 
Catalans. Els dos grups han 
guanyat el concurs Sons de la 
Mediterrània.

Nou muntatge de la 
Sala Trono a Ponent, 
de Granollers

Granollers

La companyia Sala Trono 
torna aquest cap de setmana 
al Teatre de Ponent, amb la 
comèdia Bildelberg. És un 
cabaret basat en fets reals ple 
d’humor, i amb tots els seus 
ingredients: cançons, ball, 
màgia, poesia, ventrilòquia, 
esquetxos, còmics, fegolisme, 
improvisacions, mentalisme, 
striptease i molt més. Els 
tres protagonistes són Oriol 
Grau, Paloma Arza i Fermí 
Fernàndez. Es faran dues 
representacions dissabte a 
les 9 del vespre i diumenge a 
les 6 de la tarda.

La portada guanyadora i 25 finalistes s’exposen a l’institut Celestí Bellera de Granollers

Sobirania i crisi a les portades 
de Nadal que exposa EL 9 NOU


