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L’Estudi d’Art Jordi Aligué 
presenta una capsa de poesia 
i gravats a l’Alguer
Cardedeu

EL 9 NOU

L’Estudi d’Art Jordi Aligué-
Anna Bellvehí de Cardedeu 
ha editat una nova capsa 
d’art que es presentarà 
dissabte a la seu de l’Obra 
Cultural de l’Alguer (Sar-
denya). Dring de mars és 
una capsa de poesia i gravat 
de la qual se n’han fet 35 
exemplars numerats i que 
inclouen 10 poemes d’autors 
algueresos com Antoni Canu, 
Antoni Coronzu, Maria Lai 
o Rafael Sari, i 13 gravats 

fets per diferents artistes 
de diferents poblacions de 
la comarca com Cardedeu, 
Llinars, Vilanova del Vallès, 
la Roca, Granollers o la Gar-
riga. Entre aquests gravadors 
hi ha Anna Bellvehí, Mercè 
Bubarè, Montserrat Cardona, 
Teresa Feliu, Montse Forns, 
Rosa Mamblona, Anna Oli-
ver, Montserrat Oller, Loren 
Ramos, Pilar Soria, Rosi Val-
verde, Lluïsa Ventura i Roger 
Vilà. La capsa també inclou 
un disc compacte de música 
del compositor i guitarrista 
Arturo Blasco, amb una com-

Poemes i gravats conformen aquesta nova capsa

posició titulada L’Alguer. 
En el pròleg, Carles Sechi, 

de l’Obra Cultural de l’Al-
guer, defineix aquesta petita 

obra, àgil i senzilla, com un 
autèntic acte d’afecte de 
l’Alguer per Catalunya i de 
Catalunya per l’Alguer. 

Els fills del pintor Vila Arrufat, Joan i Teresa, impulsen la recuperació d’aquesta parròquia de Caldes

Caldes de Montbui

Dàmaris Moreno

El proper dimarts 1 de maig, 
coincidint amb el tradicio-
nal Aplec a Sant Sebastià de 
Montmajor, s’engegarà una 
campanya per apadrinar, 
per un valor de tres o quatre 
euros, les teules de la teulada 
de l’ermita de la pedania. 
Amb aquesta iniciativa es 
volen aconseguir els diners 
necessaris per acabar de 
restaurar l’edifici. “Posarem 
una parada per continuar 
recaptant diners. Ja se n’han 
recaptat molts, però no són 
suficients per pagar tota la 
teulada. Esperem que la gent 
pugi i col·labori”, reclamava 
el nét del pintor Antoni Vila 
Arrufat, Antoni Vila. 

De fet, les obres per reha-
bilitar l’absis de l’església 

romànica de la pedania calde-
rina van començar fa poques 
setmanes gràcies a la inicia-
tiva de la família del pintor, 
que van aconseguir més de 
4.000 euros venent gravats 
de l’artista el mes de febrer 
passat en una exposició a la 
Sala Delger. Amb aquests 
diners han pogut engegar 
la primera fase del projecte 
de recuperació, un import 
al qual cal afegir l’aportació 
de 1.000 euros del consistori 
amb la compra de dos gra-
vats, de 1.000 més per part de 
la parròquia de Santa Maria 
de Caldes i la donació d’una 
joia de la col·lecció Masriera 
per subhastar per part de la 
família Oliveras Bagués. “Es 
una iniciativa privada però 
que té un impacte públic i 
per tant un interès col·lectiu 
per evitar que es degradi un 

patrimoni. Per aquest ressò, 
evidentment l’Ajuntament 
no en podia quedar al mar-
ge”, assegurava l’alcalde 
Jordi Solé. 

Amb tot això, però, no 
tenen prou diners per dur 
a terme l’obra de la teulada 
i altres accions necessàri-
es per la conservació de la 
parròquia com la reparació 
de les humitats i la creació 
d’un sistema de ventilació, 
obres necessàries per evitar 
el deteriorament de l’edifici, 
del retaule renaixentista de 
Sant Silvestre i del fresc pin-
tat per Vila Arrufat. “Fa molt 
temps que s’estava parlant 
de la teulada perquè hi ha 
unes entrades d’aigua molt 
fortes i s’estaven deteriorant 
els frescos”, comentava Anna 
Moreno, alcaldessa pedània 
de Sant Sebastià.

CRA’P de Mollet 
celebra un any 
amb el Dia 
Internacional de 
la Dansa

Mollet del Vallès

JL. Rodríguez Beltrán

L’associació que impulsa i 
potencia la pràctica i refle-
xió de les arts escèniques a 
Mollet, CRA’P (Pràctiques 
de Creació i Recerca Artísti-
ca), celebra aquests dies el 
primer aniversari coincidint 
amb el Dia Internacional de 
la Dansa. La seu de l’entitat, 
que és al número 67 del car-
rer Anselm Clavé en una sala 
de 115 metres quadrats, ha 
organitzat diferents actes pel 
municipi.  

La primera activitat serà 
aquest divendres a 2/4 de 7 
de la tarda al Parc de Les Pru-
neres amb un taller de pràcti-
ca del moviment. Dissabte es 
faran més tallers des de les 
10 del matí, fins que a les 8 
del vespre es farà la jornada 
de portes obertes. D’altra 
banda, diumenge es farà un 
altre taller. Aquestes activi-
tats tenen l’objectiu de donar 
a conèixer aquest espai d’art. 
“Nosaltres som un espai 
d’intercanvi cultural. Fem la 
recerca de l’art i la reflexió, 
no la producció de l’especta-
cle”, remarca l’artista i cor-
responsable de CRA’P, Esther 
Freixa, que forma equip amb 
Judith Martin, Ana S. Couso 
i Toni Cots. 

L’activitat de CRA’P se cen-
tra a l’organització de tallers, 
seminaris, residències (llo-
guer de la sala), laboratoris 
(projectes conjunts sobre 
l’art) i presentacions públi-
ques. “Per cada residència, i 
ja en portem unes vuit, fem 
presentacions públiques on 
l’artista pot mostrar el seu 
treball davant el públic. Però 
un cop acaba el seu assaig, es 
pot comentar el treball fet 
amb l’artista”, remarca Frei-
xa. “Som una entitat sense 
afany de lucre. Tots nosaltres 
tenim altres feines i això ho 
fem per reflexionar sobre el 
cos i l’art”, diu Toni Cots. 

Alumnes de Mollet 
actuen a Barcelona en 
el Dia de la Dansa

Mollet del Vallès

Alumnes de l’Escola Munici-
pal de Dansa de Mollet par-
ticiparan diumenge en una 
acció multitudinària a la pla-
ça de la Catedral de Barcelona 
per celebrar el Dia Interna-
cional de la Dansa. L’acte, 
que començarà a 2/4 de 6 de 
la tarda, està organitzat per 
l’Associació de Professionals 
de la Dansa de Catalunya.

Les obres ja han començat però falta finançament per reparar la teulada

Comença una nova campanya per 
restaurar l’església de Sant Sebastià

Roca Umbert 
acollirà la 1a 
Mostra d’Art Urbà

Granollers

Roca Umbert Fàbrica de les 
Arts de Granollers celebrarà 
els dies 8 i 9 de juny la prime-
ra edició de la Mostra d’Art 
Urbà (MAU), promoguda per 
l’Espai d’Arts amb la finalitat 
de dinamitzar i potenciar la 
creació artística en espais 
públics. Els artistes interes-
sats a participar-hi hauran 
de presentar un projecte i 
omplir un formulari fins al 
30 d’abril a través de la pàgi-
na web www.rocaumbert.
cat/espaidarts, a l’apartat de 
convocatòries, sala expositi-
va. Seguidament entraran en 
el procés de selecció en què 
s’escollirà un màxim de sis 
projectes de qualsevol dis-
ciplina artística relacionada 
amb les arts visuals i el patri-
moni industrial conceptual o 
simbòlicament. Tots els pro-
jectes hauran de fomentar un 
art d’acció i dinàmiques de 
participació creativa i de col-
laboració entre els usuaris de 
l’espai, entitats ciutadanes i 
els mateixos artistes.

El 2046 proposa 
diferents 
concerts per al 
cap de setmana
Granollers

La sala 2046 de Granollers ha 
programat un cap de setma-
na ple de música amb diver-
sos concerts que començaran 
divendres. El primer serà 
protagonitzat per Roe Delga-
do i Raska, que oferiran una 
nit de reggae i ska. Després 
del concert continuarà la fes-
ta amb el DJ Spike, mentre 
que a la sala B actuarà el DJ 
Albània. La nit de dissabte 
estarà dedicada al rock amb 
els grups Suite, Bipolar i Dra-
ma de Enero. Les tres bandes 
oferiran la seva música pop i 
rock melòdic.


