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Divendres es va inaugurar la Botiga d’Art amb la presència d’alguns artistes participants en aquesta primera edició

El Museu de Caldes obre el nou espai amb la participació de 16 artistes locals

Thermalia estrena botiga d’art

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

El Museu Thermalia de Cal-
des de Montbui ha obert les 
portes de la Botiga d’Art, un 
espai destinat a l’exposició i 
venda d’obres d’art d’artistes 
de la vila, amb l’objectiu de 
posar-los en valor. Cadascun 
d’ells tindrà un espai fix on 
tindran la possibilitat de 
vendre les seves peces de 
forma senzilla, a més d’oferir 
als ciutadans la possibilitat 
de comprar art a bon preu 
durant tot l’any. La botiga 

vol ser un lloc on es posin 
en comú varietat d’artistes, 
estils i tècniques, sobretot 
centrades en pintura i escul-
tura, i amb preus assequi-
bles.

La Botiga es va inaugurar 
divendres amb 300 obres de 
diferents formats. Els pri-
mers artistes que hi partici-
pen, fins al setembre de l’any 
que ve, són Adrià Goula, 
Marga-lef, Rosa Permanyer, 
Cristina Arañó, M. Teresa 
Torras, Antoni Font, Núria 
González, Núria Corbera, 
Maria Anfilla, Cristina Masa-

na, Carles Canals, José Tos-
toneone, Ferran Fontanals, 
Judith Garriga, Quico Ventu-
ra i Rosa Ferreres.

La botiga funcionarà per 
edicions i en cadascuna 
s’obrirà un període perquè 
els artistes que ho desitgin 
sol·licitin un espai. La selec-
ció d’autors anirà a càrrec 
d’un comissari extern i ate-
nent la voluntat d’exposar 
diversitat d’estils i tècniques. 
En cada edició hi participen 
16 artistes.

Per tirar endavant el pro-
jecte, el Museu ha elaborat 

unes bases i uns estàndards 
de producció de les obres 
perquè es puguin exposar a 
l’entrada de l’equipament. 
Per encabir l’obra pictòrica, 
cada artista disposa d’un 
calaix on guardar les seves 
obres protegides i encapça-
lat pel seu currículum i per 
una obra emmarcada que el 
representa. Per a les escultu-
res es destinen unes vitrines. 
Es demana als autors que 
presentin obres d’entre 15 i 
30 centímetres d’alçada.

Les obres s’han vendre a 
un preu d’entre 30 i 45 euros.

La Troba Kung-
Fú i Circ Cric 
actuen plegats a 
Barcelona

La Garriga

EL 9 NOU

El grup La Troba Kung-Fú, de 
la Garriga, i el Circ Cric, de 
Sant Esteve de Palautordera,  
actuaran aquest dimarts a 
les 8 del vespre a la plaça 
Catalunya de Barcelona 
com a cloenda de la Mos-
tra d’Associacions. La seva 
proposta, que ja s’ha pogut 
veure a la seu del Circ Cric a 
Sant Esteve, és molt simple 
i eficaç. Un trobador i un 
pallasso, acompanyat de les 
seves companyies, omplen de 
poesia l’escena. Joan Garriga 
i Tortell Poltrona, ànimes 
de La Troba i el Circ, es van 
posar a treballar una propos-
ta per il·lustrar les cançons 
de La Troba amb diferents 
tècniques de circ. D’aquesta 
manera, l’art del risc s’acom-
panya de rumba, cúmbia, 
merengue, reggae o ballena-
to amb l’objectiu d’oferir un 
espectacle total. Al final, les 
arts i la música es fonen i es 
posa en escena i en directe 
un clip en què la música por-
ta la seva pròpia imatge.

S’amplia el termini 
per presentar els 
treballs d’Òmnium

Granollers

Fins al 30 de setembre es 
poden presentar els treballs 
de la 24a Festa de les Lletres 
Catalanes del Vallès Orien-
tal, que organitza Òmnium 
Cultural. L’entrega de premis 
es farà el 29 de novembre a 
l’Hotel Ciutat de Granollers

Nit de llegendes 
de Sant Miquel 
del Fai

Bigues i Riells

Sant Miquel del Fai va acollir 
dissabte al vespre la repre-
sentació de Les llegendes del 
Castell de Montbui i de Sant 
Miquel del Fai, que va acabar 
amb el ball dels capgrossos 
acompanyats dels Grallers i 
Timbalers del Bigues i Riells. 
La interpretació del muntat-
ge va a càrrec de l’Associació 
Fem BiR, mentre que els 
números de dansa anaven a 
càrrec d’Ona Juan i el Grup 
de Dansa de Bigues i Riells. 
Martí Torras és l’encarregat 
d’adaptar el text original 
de Fàtima González, María 
Barrasa, Imma Domènech, 
Miquel Mas, Ana Vela i Pau 
Joan Hernández. Abans de la 
representació hi va haver un 
concert coral. 

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

Lluís Estopiñan (Mollet, 
1958) inaugura aquest dijous 
a les 7 de la tarda l’exposició  
“Temporal_ment” a la galeria 
Alex Telese, del carrer de 
la Palla de Barcelona. Amb 
aquest títol, Estopiñan englo-
ba el seu treball fotogràfic 
sobre el tema del temps que 
va començar a “Temporal” i 
que ha continuat treballant 
des d’aquell moment.

A banda de peces de la 
sèrie “Cronos vs. Cronos” i 
“Periple perible”, hi haurà 
peces d’“Intemporal”, la dar-
rera sèrie sobre el tema. En 
aquests treballs, l’artista es 

Lluís Estopiñan exposa 
“Temporal_ment” a la galeria 
Alex Telese de Barcelona
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L’artista Lluís Estopiñan

fonamenta en l’exploració 
del temps com a element 
vertebrador de la seqüència 
vital de l’ésser humà.


