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L’adequació de l’assentament romà és obra de l’Estudi d’Arquitectura Toni Gironès

El jaciment de Can Tacó, premiat a 
la Biennal Espanyola d’Arquitectura
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L’obra ha volgut posar en valor les restes arqueològiques i adequar-les a l’espai natural

Montmeló/ Montornès del V.

EL 9 NOU

L’adequació del jaciment 
romà de Can Tacó, situat al 
turó de les Tres Creus entre 
els municipis de Montornès 
i Montmeló, ha obtingut un 
dels 15 premis de la XII Bien-
nal Espanyola d’Arquitectura 
i Urbanisme. Al certamen, 
s’hi havien presentat 583 
propostes, de les quals 42 van 
quedar finalistes. El jaciment 
vallesà ha estat premiat al 
costat d’altres propostes, 
com la restauració i la reha-
bilitació del recinte de curses 
de l’hipòdrom de la Zarzuela 
de Madrid, el Pla d’Ordena-
ció del litoral de Galícia, la 
recuperació del nucli antic 
de Vigo o les oficines que 
s’han fet per a la Junta de 
Castella i Lleó.

L’adequació és obra de 
l’Estudi d’Arquitectura Toni 
Gironès. En la memòria 
presentada, els autors des-
taquen que es tracta d’una 
obra que intenta respondre 
a la necessitat de posar en 
valor les restes arqueolò-
giques d’un antic palau 
romà d’uns 2.500  metres 
quadrats, i, al mateix temps, 
adequar-lo en relació a l’es-
pai natural que l’envolta, 
optimitzant els recursos del 
lloc i proposant un sistema 
constructiu senzill i eficaç. 

S’ha intervingut bàsicament 
a l’extradós de les traces 
romanes reforçant el con-
tingut (l’espai) i posant 
en valor el continent (els 
murs).

En un entorn molt frag-
mentat pels humans, es 
planteja posar en relleu tant 
el patrimoni natural com 
l’arqueològic. Edificat per 
successius amargenaments 
amb pedra llicorella del lloc, 
el que havia estat un impor-

tant assentament previ a la 
construcció de la Via Augus-
ta és actualment un mirador 
natural del Vallès. 

PENDENT D’UN DELS PRE-
MIS FAD D’ARQUITECTURA

Aquest premi arriba pocs 
dies abans que es facin 
públics els premis FAD d’ar-
quitectura, a un dels quals 
també opta l’assentament 
romà de Can Tacó, conegut 

també amb el nom de Mons 
Observans. El dia 11 de juliol 
es farà públic el veredicte. 
L’obra arquitectònica feta en 
aquest espai opta a un premi 
dins l’apartat de “Ciutat i 
Paisatge”, al costat de l’espai 
públic del Teatre La Lira de 
Ripoll, l’edifici perimetral 
i l’adequació de l’entorn 
del temple romà de Diana 
(Mèrida), el passeig Marítim 
de Badalona i l’Escaravox a 
Madrid.

Parets promou 
les últimes 
tendències en 
fotografia

Parets del Vallès

EL 9 NOU

L’entitat Associació Foto-
gràfica Parets (AFParets), 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, ha organitzat 
per aquest cap de setmana el 
FotographicParets2013, amb 
l’objectiu d’acostar les últi-
mes tendències i tecnologies 
en l’àmbit de la fotografia.

El poliesportiu municipal, 
la Sala Cooperativa, el teatre 
Can Rajoler, el restaurant El 
Jardí i la plaça de la Vila són 
els espais del festival, que es 
farà dissabte i diumenge a 
partir de les 10 del matí. S’hi 
faran exposicions, debats i 
ponències de professionals, 
on el retoc d’imatges, el 
fotoperiodisme i la fotogra-
fia especialitzada seran els 
temes destacats. A més, el 
festival també inclourà una 
mostra de nous productes 
dels principals fabricants del 
sector.

Tant se val ser fotògraf 
professional o amateur, el 
FotographicParets2013 és 
obert per a tots els públics 
perquè l’AFParets neix amb 
la il·lusió de promoure la 
fotografia. La gala amb 
motiu del primer aniversari 
de l’entitat se celebrarà el 
dissabte a les 7 de la tarda al 
teatre Can Rajoler, on també 
s’entregaran els premis del 
concurs Fotolliga i del de 
fotografia esportiva.

El cinema de la Garriga projecta un documental sobre Comediants

Sessió documental i bingo de 
bandes sonores per a l’Alhambra

La Garriga

EL 9 NOU

La campanya SOS Alhambra, 
per salvar l’històric cinema 
de la Garriga, presenta aquest 
divendres dues noves propos-
tes. D’una banda, es projecta-
rà la pel·lícula Amb el Sol a la 
maleta, basada en la història 
de la companyia de teatre 
Comediants, amb la presència 
dels seus directors, Elisenda 
Dalmau i Héctor Muniente, a 
més d’altres personalitats del 
món del teatre, en particular, 
i de la cultura, en general, 
per mostrar el seu suport a la 
campanya. 

Tot seguit, es farà una acti-
vitat que ja s’ha convertit en 
un clàssic de les últimes Mos-
tres de Cinema organitzades 
pel Cineclub la Garriga: el bin-

go de bandes sonores originals 
de pel·lícules, amb premis per 
a tots els guanyadors. A tots 
els assistents, amb cada entra-
da de cinema, se’ls entregarà 
un cartró de bingo. Els socis 
del Cineclub en tindran dues. 
Abans de començar, es podran 
adquirir els cartrons que es 
vulguin a 1 euro. Només es 
podrà assistir al bingo un cop 
acabi la pel·lícula. 

NovES CoL·LAboRACIoNS

La companyia Artristras 
i Crispetes s’han unit per 
col·laborar en la campanya. 
Dijous que ve, a les 7 de la 
tarda, es projectarà la pel-
lícula Crispetes, amb un 
acompanyament especial. Els 
guanys de taquilla aniran a 
parar a la campanya per salvar 

el cinema. D’altra banda, el 
premi de 1.000 euros que va 
rebre l’escola Giroi i l’Ampa 
per la pel·lícula Crispetes als 
Premis CAC a l’Escola, el juny 
passat, els destinaran íntegra-
ment a la campanya.

L’assemblea de CUP de la 
Garriga també insta tothom 
a participar en les activitats 
i iniciatives proposades per 
aconseguir salvar el cinema 
Alhambra, al mateix temps 
que subscriu el manifest de la 
campanya. 

Pel que fa a les col-
laboracions, n’hi ha de 10 
euros (menció a la web), 20 
euros (samarreta Cineclub), 
30 euros (socis del Cineclub 
per un any), 50 euros (soci 
i entrades a preu de dia de 
l’espectador per un any) i 100 
euros (apadrinar una butaca).

Granollers

EL 9 NOU

La companyia Clotiatre, 
nascuda de Vainilla Lila i 
dirigida per Bertus Com-
pañó, presenta aquest cap de 
setmana a la comarca el seu 
segon muntatge, Insomni6. 
Dissabte a les 9 del vespre, 
la representaran al Teatre de 
Ponent de Granollers, men-
tre que diumenge a 2/4 de 8 
del vespre ho faran a l’Espai 
Cultural Montbarri, al costat 
de l’església, a Montornès 
del Vallès.

Segons el seu director, 
Insomni6 és un espectacle 
divertit, colorista, refrescant, 
amb humor, drama, clown, 
erotisme i crítica social. Tam-
bé hi és present l’absurd, el 
joc de l’amor i el desamor, i 
la morbositat d’aquest món 
que es complau veient defor-

mitats, tristors o d’altres 
penalitats per compensar 
el seu equilibri. Compañó 
afirma que es tracta d’una 
obra curiosa i que se’n sent 
orgullós.

L’obra gira al voltant de 
sis germans bessons, els 
Flora, que van néixer al circ 
i que des de petits tenen una 
malaltia: insomnisis. Segons 
el cap de pista de circ, aques-
ta malaltia consisteix en una 
malformació específica en la 
seva persona i sis insomnis 
en què deixen anar la seva 
veritat.

Els intèrprets d’aquesta 
obra són Sergi Príncep, Alba 
Balsells, Joan Boter, Bego 
Blanes, Ferran Pericas i 
Júlia Molero. Aquesta és la 
segona obra del grup, des-
prés que el 2011 portessin a 
escena Morir (o no), de Sergi 
Belbel.  

Bertus Compañó presenta 
‘Insomni6’ amb Clotiatre, a 
Granollers i Montornès


