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El centre Shyndia, dedicat al bollywood i la cultura oriental, va participar en l’acte al centre de Granollers amb una demostració dels seus balls 

Granollers i la Garriga celebren el Dia Internacional de la Dansa

La dansa pren el carrer
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Al final de la desfilada de Granollers es va fer una coreografia grupal amb la participació del públic
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Alumnes de l’escola de dansa Tukupracum durant la seva actuació a la plaça de l’Església de la Garriga

Granollers / la Garriga

T.T.

Amb uns dies de retard però 
amb més animació que mai, 
Granollers i la Garriga van 
celebrar aquest cap de setma-
na el Dia Internacional de la 
Dansa amb diverses activitats 
al carrer per acostar aquesta 
art escènica al major nombre 
de gent possible.

A Granollers, l’ambient, el 
ball i la música van ser els pro-
tagonistes dissabte a la tarda, 
des de la plaça de la Corona 
fins a la plaça Perpinyà. En 
diferents punts d’aquest 
recorregut, diverses escoles 
i grups de dansa van fer les 
seves demostracions envoltats 
sempre d’un nombrós públic 
que seguia amb atenció tots 
els tipus de balls represen-
tants. Per exemple, el de les 
parelles de l’escola Partenaire, 
que van oferir cinc balls llatins 
de competició, o el d’alumnes 
de 10 i 11 anys de l’escola 
Àgueda Murillo, que van fer 
la seva demostració amb unes 
barres simples instal·lades al 
costat del quiosc de la plaça 
Maluquer i Salvador, o el petit 
espectacle de dansa clàssica 
i contemporània de l’estudi 
de ballet Sylvia, entre molts 
altres. Al final es van ajuntar a 
la plaça Perpinyà, on es va fer 
una coreografia grupal realit-
zada per Marta Carrasco. Diu-
menge es va posar punt i final 
a la celebració amb la repre-
sentació al Teatre Auditori de 
l’espectacle Grans moments de 
la dansa.

A la Garriga, la celebració 
es va fer diumenge també 
amb la participació de diver-
ses escoles, entitats i centres 

El Concurs de 

Relat Breu de 

Santa Eulàlia ja té 

guanyadors

Santa Eulàlia de Ronçana

P.N.

El tercer certamen de Relat 
Breu de Sant Jordi de San-
ta Eulàlia de Ronçana ja té 
veredicte. Anna Coll s’ha 
endut el primer premi (400 
euros) per l’obra Washa, 
segons el jurat, un relat 
literàriament ben construït, 
amb ritme i emoció. El segon 
premi (200 euros) ha estat 
per al vencedor de la segona 
edició, Arnau Queralt per La 
petita oreneta de Matafaluga 
de Vall-Llobrega, mentre que 
Josep Margenat ha aconse-
guit el tercer (100 euros) per 
Els reis passen per totes les 
cases. En la categoria juvenil, 
de 12 a 18 anys, Adrià Ciu-
rans, segon l’any passat, ha 
repetit la primera posició del 
2010 amb Bona col·laboració, 
que ha destacat per la cons-
trucció i la imaginació del 
text. 

El segon premi se l’ha 
endut la guanyadora de la 
passada edició, Laia Iglésias, 
pel relat Amor entre melodies 
i el tercer ha estat pel tre-
ball Tota una vida, de Sílvia 
Garell. Els premiats han 
aconseguit vals de compra de 
Ronçana Comerç Actiu, de 
200, 100 i 50 euros respecti-
vament. En total, 21 originals 
han competit en aquest cer-
tamen el tema del qual eren 
les històries de cooperació. 
El veredicte es va donar a 
conèixer el 21 d’abril, el 
mateix dia que també es va 
fer el lliurament de premis 
del 1r Concurs de Punts de 
Llibre de la Biblioteca, que 
commemorava el primer 
aniversari del centre. Es van 
repartir 16 premis en quatre 
categories entre les 521 pro-
postes que es van presentar.

Maria Barbal visita la 

Roca, i Teresa Solana, 

Mollet

La Roca del Vallès / Mollet 

L’escriptora Maria Barbal 
oferirà una xerrada aquest 
dilluns a les 7 de la tarda a 
la Biblioteca Municipal de 
la Roca. L’autora parlarà als 
oients sobre la seva devoció 
per la literatura i el sentit 
que li troba a l’escriptura 
de ficció. D’altra banda, la 
La Biblioteca Can Mulà , 
la Institució de les Lletres 
Catalanes i el Servei Local de 
Català de Mollet han orga-
nitzat per a aquest dimecres 
a les 3 de la tarda, la presen-
tació de la novel·la de Teresa 
Solana Un crim imperfecte, a 
la Biblioteca Can Mulà.

de dansa del municipi, que 
van oferir les seves actuaci-
ons a la plaça de l’Església. 
Hi van participar les escoles 

de dansa Tukupracum, Inter-
dansa i Disset; les escoles 
Tagamanent, Pinetons, Giroi 
i Puiggraciós, i dels grups 

Ball a la Carta, Passaltpas, 
Arbolag, Activitats esportives 
l’Ametlla i The impresenta-
bles Hoopers la Garriga.


