
Matrícula CAT
Enganxa’t a la campanya, enganxa’t a la matrícula!

Ara tothom, des de cada cotxe, pot difondre un missatge on 

no hi hagi cap dubte:

CATALUNYA NOU ESTAT INDEPENDENT 

D’EUROPA!

Podeu comprar l’adhesiu a les redaccions d’

Vic: plaça de la Catedral, 2

Granollers: carrer Girona, 34, 1r pis

Trobeu-nos a:

Matrícula per la 

independència

@matriculaCAT

Blog: matriculaperlaindependencia.blogspot.com

Preu

2,5

Dilluns, 22 de juliol de 2013

CULTURA 18 NOU9EL

Els premiats en la darrera edició del ral·li fotogràfic Granollers es revela en l’acte d’entrega dels premis

Xerrada amb 

l’actriu libanesa 

Lamia Abi Azar a 

Mollet

Mollet del Vallès

L’actriu i psicòloga libanesa 
Lamia Abi Azar farà una 
xerrada aquest dimecres 
a 2/4 de 7 de la tarda a La 
Marineta de Mollet con-
vidada per CRA’P. L’actriu 
parlarà sobre el seu treball 
al Líban com a membre  de 
Zoukak, un col·lectiu de 
teatre amb base a Beirut 
que busca la manera d’apli-
car el teatre en  diferents 
àmbits: social, psicològic i 
educatiu. Després de la xer-
rada s’obrirà un debat.

Aquesta trobada neix a par-
tir del Seminari Internacio-
nal Artworks & Landmarks 
que CRA’P està desenvo-
lupant aquest estiu entre 
Mollet, Barcelona, Beirut i 
Fara Sabina (Roma), basat en 
la recerca pràctica i teòrica 
d’una aproximació a les pràc-
tiques interdisciplinàries de 
l’art contemporani. L’entrada 
a la xerrada és lliure.

Granollers

EL 9 NOU

El ral·li fotogràfic Granollers 
es revela ja té guanyadors. A 
l’apartat de millor col·lecció, 
el primer premi, dotat amb 

300 euros en material foto-
gràfic, ha estat per a Pau 
Riba, de Barcelona, mentre 
que el segon, dotat amb 
200 euros, se l’ha empor-
tat Montse Traveria, de 
Granollers.

A la categoria adulta de 
millor fotografia, els guardo-
nats han estat els granolle-
rins Núria Sempere, Carles 
Prieto, Xavier Torruella i 
Núria Bigas. El premi consis-
teix en 100 euros en material 

fotogràfic. A la categoria 
infantil, els premiats són 
Queralt Samón, Guadalupe 
Cibeira i Andrea Rodríguez, 
de Granollers; i Virgínia 
Bertran, de Canovelles. Tots 
ells han rebut com a premi 
100 euros en material foto-
gràfic.

Pel que fa al vot popular, 
atorgat dimarts passat pel 
públic assistent a l’acte del 
veredicte celebrat al Cen-
tre Cívic de Palou, ha estat 
per a Paula Saavedra, de 
Granollers, de la categoria 
infantil.  El guanyador del 
concurs #iloeralli d’Insta-
gram, convocat per primer 
cop i dotat amb un sopar 
al restaurant La Gamba, ha 
estat per a Rafa Fernández, 
de Granollers.

Aquest dilluns encara es 
poden veure les fotografi-
es participants al concurs 
exposades al Centre Cívic 
de Palou. Al ral·li, hi van 
participar més d’un centenar 
de persones. El tema era la 
relació de la ciutat amb les 
deixalles, els serveis i els 
equipaments destinats a la 
recollida i el reciclatge.

El jurat estava format per 
Jaume Vila, Ramon Melén-
dez, Maria Ibáñez, Encarna 
de Vicente i Noèlia Lafuente.

El ral·li fotogràfic Granollers es revela ja té guanyadors

Les millors fotografies

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

La darrera intervenció a 
l’aparador del Museu Abelló 
de Mollet, “Esperit salvatge”, 
ha anat a càrrec de Quim Pac-
kard. La inauguració va con-
sistir en una performance i 
cercavila amb tambors i cant 
coral, que va anar del museu 
a Gallecs, on es va represen-
tar la caça del llop. Després 
van portar la pell de l’animal 
al museu, on va acabar l’acte 
amb una costellada popular. 
La pell s’exposa enmig d’un 
diagrama plegat de referèn-
cia a l’entorn de l’estatus 

“que ocupa la part salvatge 
en la societat”. Packard des-
envolupa una narració entre 
l’espai de la racionalitat i 
l’espai on compareix la part 
salvatge de la vida contempo-
rània, fent ús d’elements dels 
ritus ancestrals i del Museu 
de Zoologia. A la presentació 
es diu que “Esperit salvatge” 
articula un espai de simbiosi 
en què la part cultural i la 
salvatge s’encreuen i es con-
fonen en tant que sistema 
d’interpretació.

 La intervenció, dins el cicle 
“De com convertir un museu 
en arena”, es podrà veure fins 
al 10 d’octubre.

G
R

IS
E

L
D

A
 E

S
C

R
IG

A
S

El dia de la inauguració de la nova intervenció es va fer una cercavila amb tambors i cant coral fins a Gallecs

“Esperit salvatge” a 
l’Aparador del Museu Abelló


