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NOU9 CULTURA EL 15

El Petit Cineclub proposa quatre sessions per als infants de 6 a 10 anys

El Cineclub de Granollers 
impulsa un cicle per als més petits

G
R

IS
E

L
D

A
 E

S
C

R
IG

A
S

Montse Homs, Martí Pujadas i Lambert Botey amb els cartells de les quatre primeres propostes del cicle

Granollers

T.T.

Rememorant els anys 70, 
en què un grup de persones 
organitzava sessions de 
cinema per als més petits a 
la parròquia de Granollers, 
el Cineclub de l’Associació 
Cultural ha impulsat una 
nova iniciativa, el Petit Cine-
club. De moment, han pro-
gramat quatre sessions que 
començaran el diumenge 23 
de març, i que continuaran 
els dies 6 i 27 d’abril, i 18 de 
maig, adreçades bàsicament 
a nens i nenes de 6 a 10 anys.

Els membres del Cineclub 
creuen que és molt neces-
sària una oferta d’aquest 
tipus a la ciutat, diferent a la 
que programen els cinemes 
comercial. “Dins les Activi-
tats per a les escoles, ja ofe-
rim cinema, però quan s’ha 
de retallar sempre es priorit-
za el teatre, perquè es pensen 
que els nens ja veuen prou 
cinema. Nosaltres creiem, 
però, que els infants  van poc 
al cinema i en veuen poc de 
qualitat, per això pensem 
que és una oferta que s’ha de 
fer”, comenta Montse Homs.

Les pel·lícules seran dobla-
des al català o en versió ori-
ginal. “Segons la pel·lícula 
podem optar per fer-la sub-
titulada o no, però hem de 
tenir molt en compte l’edat 
del públic, perquè amb cinc 
o sis anys no llegeixen amb 
tanta fluïdesa com amb deu 
o onze”, afegeix. En aquesta 
primera programació, només 
seran en versió original els 
curts que es passin dins El 

Meu Primer Festival, que 
tindrà lloc el 18 de maig. 
“Aquí és fàcil, però, perquè 
generalment són curts amb 
molt poc text”, remarca 
Pujadas.

La programació que s’ha 
preparat per a aquests pri-
mers mesos s’ha combinat 
amb les representacions de la 
Roda d’Espectacles Infantils, 
que també organitza l’Asso-
ciació Cultural els diumen-
ges a la tarda, i amb la pro-
gramació familiar del Teatre 
Auditori. “Tot i això, hi ha 
algunes pel·lícules que no es 
trepitgen amb altres actes 
perquè van adreçades a nens 
d’edats diferents”, explica 
Martí Pujadas. 

Música i ball     

a l’escenari

Granollers

La nova companyia Musicà-
nima es va estrenar aquest 
dissabte amb dues sessions 
de l’espectacle musical L’en-
velat. Músics, ballarins i 
actors van omplir l’escenari 
del Centre Cultural Musical 
de Granollers amb molt de 
ritme, color i emotivitat per 
escenificar una història sor-
gida al final de la festa major 
d’un poble anomenat Cam-
pirans, i altres històries del 
passat. L’obra ha estat escrita 
per Alexis Maldiney, Jordi 
Sánchez i Marta Torrent, 
impulsors de la companyia, 
que pretén entretenir, emo-
cionar i fer passar una bona 
estona al públic, tal com va 
passar en aquestes primeres 
funcions. R
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Una pel·lícula nominada als 
Oscars per obrir el cicle
Granollers

EL 9 NOU

El cicle començarà diumenge 
que ve amb Ernest&Célestine, 
una producció francesa 
doblada al català que esta-
va nominada a l’Oscar a la 
Millor Pel·lícula d’Animació.
La pel·lícula explica l’amis-
tat entre un ós que no vol 
convertir-se en notari i una 
ratolina força distreta que no 
té ganes de ser dentista. 

El cicle continuarà el 6 
d’abril amb Zarafa, un altre 

film francès sobre els nens 
d’un poblat que es reuneixen 
sota el gran baobab, i on l’an-
cià els explica l’amistat entre 
un nen i una girafa. El 27 
d’abril serà el torn d’Un peix 
fora del mar (Seefood, 2011), 
també doblada al català.

Aquesta primera part del 
cicle acabarà el 18 de maig 
amb El Meu Primer Festi-
val, que inclourà animació 
en stop-motion, dibuixos 
animats en 3D, i altres curts 
il·lustrats de manera més 
artesanal.

Sergi Pons 
presenta la seva 
primera novel·la  
a Parets
Parets del Vallès

Sergi Pons presentarà a 
Parets, la població on viu, la 
seva primera novel·la Mars 
del Carib (Edicions de 1984), 
aquest dimecres a 2/4 de 9 
del vespre al restaurant El 
Jardí durant la tertúlia lite-
rària que organitza l’entitat 
Niu d’Art Poètic. Nascut el 
1979, el 2012 va començar 
a escriure i el fruit va ser 
Mars del Carib, que ha tingut 
una excel·lent acollida per 
part de la crítica. La novel·la 
té com a escenari un bar de 
mala mort situat al barri de 
Sant Andreu de Barcelona, 
del mateix nom del títol del 
llibre, on es reuneix una colla 
d’amics amb molt poques 
ganes de treballar i mol-
tes ganes de vici i de viure 
sempre al límit. Pons ja ha 
fet diverses presentacions a 
poblacions com Barcelona o 
Granollers.

Dimarts es fa públic 
el guanyador de la 
beca documental ‘Vist 
per...’
Granollers

Aquest dimarts es donarà a 
conèixer el guanyador de la 
primera convocatòria de la 
beca de cinema documental 
Vist per..., convocada per l’As-
sociació Cultural, Granollers 
Audiovisual, SL, Vallès 
Oriental Televisió i l’Arxiu 
Municipal. En aquesta edició 
hi han participat 19 projec-
tes. En el decurs de l’acte, 
que es farà a les 8 del vespre 
al Centre Cultural, es projec-
tarà el curtmetratge docu-
mental Minerita, de Raúl de 
la Fuente, premiat amb el 
Goya a millor curtmetratge 
documental.


