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Un dels documents restaurats

Gualba restaura tres 
documents del fons     
de l’Arxiu Municipal
Gualba

EL 9 NOU

L’Arxiu Municipal de Gualba  
ha acabat els treballs de 
restauració de diversos docu-
ments del seu fons. Es tracta 
de dos quaderns del segle 
XVIII, Relació del reparti-
ment fet per la Justícia i Regi-
dors de la Parròquia de Sant 
Vicens de Gualba del Corre-
giment de Mataró i Llibre de 
revista de montes i d’instruc-
ció dels zeladores de montes, 
i un altre del segle XIX, 
Repartimiento por menor de 

todas la fincas rústicas, con 
sus (....) todos los individuos y 
terratenientes del pueblo de 
Gualba com consta (....) nueva 
recanación. Tota aquesta 
documentació representa un 
acostament als masos i cases 
de Gualba, a la seva gent 
(terratinents, pagesos, jorna-
lers...) i també a l’economia, 
a l’entorn natural i al paisat-
ge d’aquell temps.

Aquesta actuació s’ha fet 
dins el Programa de Restau-
ració que es porta a terme a 
la Xarxa d’Arxius Municipals 
de la Diputació de Barcelona. 

Aquesta xarxa està formada 
actualment per 200 arxius 
municipals i està coordinada 

per l’Oficina de Patrimoni 
Cultural de la Diputació de 
Barcelona.

Trobada de contacontes en 
els 30 anys de la biblioteca 
infantil Can Butjosa de Parets

Carmelo Gómez protagonitza 
‘Elling’ al Teatre Auditori      
de Granollers

Acaba el Festival 
dels Amateurs de les 
Franqueses amb Pep 
Tosar
Les Franqueses del Vallès

La sisena Mostra d’Arts 
Escèniques Festival dels 
Amateurs de les Franqueses 
del Vallès es tancarà aquest 
dissabte al vespre amb l’es-
pectacle Tots aquests dois!, 
dirigit i interpretat per Pep 
Tosar. És un espectacle bio-
gràfic on Tosar interpreta la 
vida, els poemes i les cançons 
d’en Guille d’Efak, acompa-
nyat de la formació musical 
que lidera David Mengual, 
Maitia Trio. Un cop acabat 
l’espectacle es farà l’entrega 
dels premis de Participació 
i el premi Votació de l’Es-
pectador. A la mostra hi han 
participat sis companyies, 
tres de les quals de la comar-
ca. L’organització va a càrrec 
del Patronat Municipal de 
Cultura, Educació, Infància 
i Joventut, amb l’objectiu 
de donar suport a la creació 
artística amateur.

Màrius Serra presenta 
‘Plans de futur’ a 
L’Espolsada de les 
Franqueses
Les Franqueses del Vallès

La llibreria L’Espolsada de 
les Franqueses comença el 
mes d’abril amb la presència 
de l’escriptor Màrius Serra, 
guanyador del Premi Sant 
Jordi 2012 amb l’obra Plans 
de futur. La presentació del 
llibre, que començarà a les 
8 del vespre, la farà Jordi 
Puntí. “A través de la con-
versa provarem de trobar la 
incògnita del llibre (un pare 
escàpol?) i demostrar que en 
literatura no sempre dos i 
dos són quatre. 

Granollers

EL 9 NOU

El reconegut actor Carmelo 
Gómez encapçala el repar-
timent del muntatge tea-
tral Elling, que es presenta 
aquest divendres a les 9 del 
vespre al Teatre Auditori 
de Granollers convertint-se 
en estrena a Catalunya. Es 
tracta d’una proposta de 
l’autor noruec contemporani 
Ingvar Ambjornsen (1956), 
autor d’obres de gran èxit 
caracteritzades pel seu rea-
lisme elevat, i que han estat 
publicades en més de 20 paï-
sos i adaptades al cinema i al 
teatre. Elling és una història 
sobre com cultivar valors 
com l’amistat, l’amor i la con-
fiança. És un relat entranya-

ble sobre com créixer, fer-se 
adult i tenir la sort immensa 
de comptar amb un bon amic. 
Els protagonistes són dos 
homes que viuen en un hos-
pital psiquiàtric noruec, fins 
que un dia el govern decideix 
tancar-los en un pis d’adapta-
ció des d’on podran preparar-
se per la vida normal. No obs-
tant això, la jungla urbana els 
absorbirà.

SEGONA SESSIÓ                   
D’‘EL NOM’

El Teatre Auditori ha obert 
una segona sessió d’El nom 
per dissabte a les 7 de la tar-
da després que s’exhaurissin 
les entrades per a la sessió 
del mateix dia a les 10 del 
vespre.

Parets del Vallès

EL 9 NOU

Dins la celebració del 30è 
aniversari de la Biblioteca 
Infantil i Juvenil Can Butjosa 
de Parets, aquest dissabte a 
partir de les 11 del matí es 
farà una trobada de conta-
contes per oferir un espai de 
trobada i reflexió al voltant 
dels contes i del fet de contar. 
L’activitat començarà a les 11 
del matí a la biblioteca amb 
una reflexió conjunta amb 
contacontes professionals. De 
les 5 a les 7 de la tarda, d’altra 
banda, es farà una hora del 
conte especial per a totes les 
orelles a càrrec de contacon-
tes Amics dels Follets. Serà 
una oportunitat única per 
compartir aquesta reflexió 

amb professionals d’arreu 
de l’Estat espanyol i de més 
enllà. En les darreres edicions 
de la trobada, els contacontes 
eren alumnes dels diferents 
cursos de Parets.

Des de Can Butjosa cre-
uen que el conte és una eina 
de creixement personal i 
saben, per experiència, que 
són molt importants per als 
infants, ja que els ajuden a 
experimentar i reconèixer 
les seves emocions, a més 
d’ajudar a fer vincles amb els 
adults que tenen més a prop i 
amb els del seu entorn.

La Biblioteca prepara 
diferents actes per celebrar 
el 30è aniversari juntament 
amb totes les persones que 
els han acompanyat aquests 
anys.

La companyia de dansa disputarà la final a Brighton

Step by Step de Caldes obté la 
medalla de bronze en un campionat

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

La companyia de dansa Step 
by Step de Caldes, dirigida 
per la coreògrafa Montse 
Estrada, ha guanyat la meda-
lla de bronze en la categoria 
Junior de l’estil de dansa jazz 
al campionat Dance World 
Cup Spain, que va tenir lloc 
al Barcelona Teatre Musical. 
Aquest guardó els dóna pas a 
la final mundial de la DWC 
que se celebrarà a Brighton 
(Regne Unit). La Dance 
World Cup és un esdeve-
niment de la dansa sense 
precedents i molt complet, ja 
que engloba la majoria de les Les components de la companyia

disciplines de la dansa.
La companyia va presentar 

dues coreografies grupals, 
una de jazz i una altra de con-
temporani. Hi van participar 
les ballarines Queralt Parada, 
Raquel Paredes, Maria Rebe-
llón, Clàudia Soler, Shesica 
Paez, Maria Garcia, Maria 
Oliveras, Marta Viaplana, 
Joana Alexandrescoff, Aida 
López, Sara Quiñones, Paula 
Garcia, Mariona Clotet i Lau-
ra Nomdedeu. La companyia 
es va emportar el premi amb 
la coreografia de jazz Appea-
rance. 

Les altres dues coreogra-
fies les van presentar Paula 
Parada, que va participar amb 
un solo de jazz anomenat 
Seducció, i per Xavier Ferrer i 
Montserrat Estrada, amb un 
pas de deux anomenat Last 
Date. La companyia assaja a 
l’escola Stage (Escola d’Arts 
Escèniques) de Caldes, que 
li dóna tot el suport possi-
ble.

El concert de Motis i 
Chamorro es passa a la 
sala gran de l’Ateneu 
de Sant Celoni
Sant Celoni

El concert d’Andrea Motis, 
Joan Chamorro i Josep Tra-
ver es farà finalment a la 
sala gran de l’Ateneu, i no a 
la petita, a causa de la gran 
demanda d’entrades anticipa-
des. El concert es farà dissab-
te a les 8 del vespre dins la 
programació estable A l’Ate-
neu 2013. Motis (veus, saxos 
alt i soprano i trompeta) i 
Chamorro (contrabaix i saxo) 
són considerats la revelació 
del jazz català. La jove artista 
canta amb una personalitat 
que no es veia en anys, tot 
i que també toca el saxo i la 
trompeta. El seu mentor és 
el mateix Chamorro, un vete-
rà músic del jazz català. En 
aquesta ocasió estaran acom-
panyats per Josep Traver.


