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A la instal·lació de “Cal Titella” el públic hi té una participació activa

La companyia de Mollet serà al festival Bisóntere, a Santillana del Mar

Galiot Teatre porta “Cal Titella” 
a un festival de Cantàbria

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

La companyia Galiot Teatre, 
de Mollet, participarà aquest 
cap de setmana al prestigiós 
Festival de Titelles Bisón-
tere, a la població càntabra 
de Santillana del Mar. Els 
organitzadors ja els havien 
convidat a ser-hi l’any passat, 
però no va poder ser per pro-
blemes de dates.

En aquesta ocasió, Galiot 
Teatre serà el plat fort del 
festival, un dels més repre-
sentatius del nord de l’Estat 
espanyol, amb la instal·lació 

“Cal Titella”, que estarà 
muntada durant els tres dies 
que duri el festival. El diven-
dres serà el dia dedicat a les 
escoles, mentre que dissabte 
i diumenge estarà oberta al 
públic en general. La instal-
lació al complet, amb 17 
estructures i 150 titelles, 
estarà situada a la gran carpa 
al pati de les escoles.

Amb la nova sortida, Galiot 
Teatre celebrarà l’actua-
ció número 150 d’aquesta 
emblemàtica instal·lació 
dedicada al món del titella, 
que segons Jordi Monserdà 
és única al món.

“Cal Titella” es va estrenar 
fa dos anys a la Mostra Inter-
nacional de Titelles de Mollet 
(MITMO) en una coproduc-
ció amb la Fira Mediterrània 
de Manresa. Actualment han 
participat en els principals 
festivals internacionals de 
titelles de tot l’Estat. També 
va ser present a la darrera 
edició de la Mostra de Tite-
lles de Mollet. A Catalunya 
ha format part dels grans 
esdeveniments culturals. Fa 
poc va estar muntat al Macba-
CCCB de Barcelona. El públic 
pot aprendre les diferents 
tècniques i fer d’actors.

Concert de les 
Orquestres del 
Conservatori de 
Granollers a la Roca

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

El cicle Filharmonia de la 
Roca del Vallès continua 
aquest cap de setmana amb 
el concert que faran diu-
menge a les 12 del migdia 
les Orquestres del Conserva-
tori de Granollers i el Duet 
Aurea. Amb aquesta actua-
ció es donarà a conèixer el 
treball dels joves músics en 
les agrupacions de cambra i 
orquestrals del Conservatori 
Professional de Música de 
Granollers, així com també 
joves músics que han conti-
nuat els seus estudis a l’Es-
cola Superior de Música de 
Catalunya.

En el concert, que es farà al 
Centre Cultural, interpreta-
ran compositors com Vivaldi, 
Bach o Haydn. Destaca, però, 
la interpretació de l’obra A la 
recerca del més enllà, escri-
ta per un dels alumnes del 
Conservatori de Granollers, 
Martín Díaz Freiría, dedi-
cada expressament a les 
orquestres, i que s’ha estre-
nat enguany.

També s’estrenarà l’obra 
Coral i aria, del compositor 
Jaume Pahissa, per part del 
Duet Aurea, format per 
Núria Martín (violí) i Júlia 
Carrasco (violoncel), estu-
diants de l’Escola Superior 
de Música de Catalunya. Les 
orquestres del Conservatori 
estaran dirigides per Eduard 
Herrero, Toni Perramón i 
Josep Maria Sauret.

Entrega de premis  
del Concurs Literari 
de Can Pedrals
Granollers

L’entrega de premis del LVI 
Concurs Literari de la bibli-
oteca de Can Pedrals es farà 
aquest divendres a les 6 de 
la tarda a la sala Tarafa de 
Granollers. Aquest any hi 
han participat 267 alumnes 
del cicle superior de Pri-
mària i Secundària d’una 
vintena d’escoles, que han 
realitzat els seus microrelats 
sobre els temes “Granollers, 
viu la música” –amb 91 tex-
tos– i “Els valors en l’esport”, 
amb 156 textos presentats. El 
jurat està format per Eulàlia 
Canal, Pruden Panadès, Libo 
Luna i Imma Bueno. Els gua-
nyadors de les tres categories 
del concurs tindran com a 
premis vals de compra de 
100, 60 i 40 euros (primer, 
segon i tercer premi respecti-
vament), que es podran can-
viar per llibres o documents 
multimèdia.

Teatre social 
amb Artescena           
a Cardedeu

Cardedeu

La companyia Artescena 
Social de Cardedeu portarà 
aquest dissabte al Centre 
Cultural R-existir. És un 
espectacle teatral de creació 
col·lectiva, lliurement inspi-
rat en obres com Aquí no paga 
ni Déu, de Darío Fo; Indigneu-
vos!!!, de Stéphane Hessael, 
o De teves a meves, de Pere 
Calders. D’una manera lúdi-
ca i compromesa intentaran 
resistir, reinventar, reiniciar 
i reexistir. La direcció del 
projecte és d’Olga Vinyals i 
Noemí Rodríguez.
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La nova entitat es va presentar amb una xerrada del professor Àngel Castiñeira

L’Associació Cultural El Pou 
Calent es presenta a la Garriga 
amb el professor Castiñeira
La Garriga

EL 9 NOU

Aquest dimecres, amb 
l’assistència d’un centenar 
de persones al Patronat de 
la Garriga, es va presentar 
l’Associació Cultural El Pou 
Calent, una nova entitat 
formada majoritàriament 
per persones que ja han 
arribat a l’edat de jubilació, 
però que volen organitzar 
tota mena d’actes relacionats 
amb la cultura, la ciència, 
l’art i el coneixement del 
país. El seu president és 
Jordi Valls, el secretari, 
Manel Vilar, i el tresorer, 
Jaume Puig.

El convidat en l’acte de 
presentació pública de 
l’entitat va ser el professor 
garriguenc Àngel Castiñeira, 

director del Departament 
de Ciències Socials d’ESA-
DE i membre del Consell 
Assessor per a la Transició 
Nacional, que va parlar de 
“Crisi i lideratge: actituds 
i respostes”. Castiñeira va 
posar molt èmfasi en la 
importància de l’actitud 
dels ciutadans davant d’una 
situació tan desfavorable 
com l’actual, així com en la 
necessitat d’acceptar que la 
sortida d’aquesta crisi segur 
que no representarà tornar 
a una situació com la dels 
anys anteriors. El professor 
va afegir que si el país vol 
sortir airós d’aquest tràngol 
tothom s’haurà d’adaptar 
amb rapidesa als reptes que 
es vagin presentant.

Castiñeira va advertir que 
com a component del Consell 

Assessor per a la Transició 
Nacional no podia entrar en 
el detall del que treballen en 
el dia a dia, però tot i això va 

afirmar que el camí cap a la 
sobirania nacional serà possi-
ble si hi ha voluntat, actituds 
correctes i bon lideratge.

L’Associació Cultural El 
Pou Calent ja està preparant 
altres actes per seguir amb la 
seva tasca.


