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El nou centre ja funciona des de principis de setembre

Obre a Mollet un nou 

espai per a la dansa i 

el teatre
Mollet del Vallès

EL 9 NOU

El centre de dansa ClackArt, 
que va obrir les portes el 
2007 a Mollet, s’ha renovat 
per començar una nova etapa 
sota el nom de La Tramo-
lla. El dia 1 de setembre va 
entrar en funcionament el 
nou centre, que ha ampliat 
l’oferta formativa als camps 
del teatre i les arts escèni-
ques en general per donar un 
ensenyament més integral. 
Més endavant, els seus res-
ponsables, Ferran Jiménez 
i Ana Celdrán, també tenen 
previst fer circ i malabars. De 
moment ja ofereixen tallers 
anuals de dansa i teatre enfo-
cats a totes les edats, des dels 
tres anys en endavant. 

El director del centre i 

coordinador de l’àrea de 
teatre és Ferran Jiménez, un 
educador i actor de Mollet 
especialista en teatre social 
i de l’oprimit, i en tècniques 
teatrals per a la intervenció 
socioeducativa. Ana Celdrán 
coordina l’àrea de dansa. La 
jove de Mollet és ballarina i 
professora de dansa urbana i 
sociòloga amb més de 7 anys 
d’experiència com a forma-
dora de hip-hop. 

L’equip de mestres, amb 
una gran experiència tant en 
el camp de les arts escèni-
ques com en el de l’educació, 
està format, entre d’altres, 
per Mònica Lucchetti, Núria 
Pinto, Sònia Sánchez, Raquel 
Recolons, Estela Prieto i 
Muriel Pascual.

El nom de l’equipament 
s’ha fet a partir de dues 

paraules que reflecteixen 
l’esperit de la nova escola: 
Tramoia, per la feina que 
s’amaga darrere els escena-

ris, i Moll, fent referència  a 
la ciutat de Mollet. La Tra-
molla es vol caracteritzar 
tant per la qualitat de la for-

mació com pel seu compro-
mís amb la ciutat i amb l’ex-
tensió de la cultura a Mollet i 
el seu entorn.

El Cor Infantil amb el seu director Josep Vila en una actuació anterior al Palau

El Cor Infantil Amics de la 
Unió actua al Palau de la 
Música Catalana de Barcelona
Granollers

EL 9 NOU

El Cor Infantil Amics de la 
Unió de Granollers puja-
rà a l’escenari del Palau 
de la Música Catalana de 
Barcelona aquest dissabte 
a partir de les 7 de la tar-
da. La formació actuarà 
al costat de l’Orquestra 
Simfònica del Vallès en la 
interpretació de l’obra Our 

Garden, d’Arvo Pärt, per a 
cor infantil i orquestra. Es 
tracta d’una de les peces 
més populars d’aquest com-
positor estonià, considerat 
un dels principals represen-

tants vius del minimalisme 
musical.

El fet d’actuar al Palau 
de la Música és molt 
il·lusionant per a tots els 
nois i noies que canten en 
la formació granollerina. A 
més, és una nova prova de 
la qualitat cor, reclamat per 
les principals orquestres del 
país, que l’han portat a dife-
rents escenaris.

Amb aquesta actuació, 
l’Orquestra Simfònica del 
Vallès obre la temporada de 
concerts simfònics al Palau 
de la Música Catalana, amb 
el Bolero de Ravel com a obra 
central.

Sant Celoni

EL 9 NOU

La nova temporada escènica de 
Sant Celoni torna a optar per 
la combinació de cultura i gas-
tronomia a través dels packs 
Teatre i Forquilla. L’Ajunta-
ment i el col·lectiu Sant Celoni 
Cuina repeteixen col·laboració 
i ofereixen la possibilitat de 
gaudir d’algun dels espectacles 
i al mateix temps anar a sopar 
a un dels restaurants del col-
lectiu per un preu de 19 euros 
a les pizzeries o 25 euros a la 
resta d’establiments. En el cas 

de la programació familiar, el 
mateix diumenge de l’especta-
cle, per cada menú de migdia 
d’adult es regala un menú 
infantil.

La programació cultural 
del Teatre Municipal Ateneu 
per als mesos de setembre a 
desembre recull una interes-
sant oferta de teatre, música i 
circ. El cartell combina la pro-
gramació professional d’Entre-
festes amb noms com Muchac-
hito y sus Compadres, Green 
Figueres, Trio Lost o Capas de 
la companyia de circ Eia, i  la 
programació familiar iniciada 

l’any passat i que va aconseguir 
consolidar un nombrós públic. 
La programació també inclou 
el sisè Festival de les Veus, que 
se celebrarà el 4 d’octubre, i 
una sortida amb autocar a veu-
re Mar i cel, de Dagoll Dagom, 
a Barcelona.

D’altra banda, els diumen-
ges cada 15 dies a partir del 
5 d’octubre, la Sala Petita 
del Teatre Ateneu acollirà 
un cicle de cinema, amb pel-
lícules com Largo domingo de 

noviazgo, Tierra prometida, 

La vida de Pi o Pequeñas men-

tiras sin importancia.

L’Ajuntament i Sant Celoni Cuina ofereixen els ‘packs’ Teatre i Forquilla

La cultura i la gastronomia es 
tornen a unir a Sant Celoni

“Què ens queda de 
1714?”, al Museu 
Arxiu Tomàs Balvey 
de Cardedeu

Cardedeu

El Museu Arxiu Tomàs Balvey 
de Cardedeu acull fins al 28 
de desembre una instal·lació 
del projecte “Què ens queda 
de 1714?”, en què participen 
una vintena d’equipaments 
de la Xarxa de Museus Locals 
de la Diputació de Barcelona. 
A Cardedeu s’hi presenten 
una pistola i diverses mone-
des de la col·lecció de Tomàs 
Balvey. Aquest projecte vol 
oferir una visió transversal 
dels fons dels museus a par-
tir d’elements patrimonials 
originals del segle XVIII que 
s’hi conserven o que hi estan 
relacionats, de forma directa 
o indirecta.

Mostra sobre la 
literatura i el cinema 
de la I Guerra 
Mundial, a Caldes

Caldes de Montbui

La Biblioteca de Caldes pre-
senta l’exposició “Una guerra 
de trinxeres. Literatura i 
cinema de la Primera Guerra 
Mundial, 1914-1918”, orga-
nitzada per la Diputació de 
Barcelona. La mostra s’estruc-
tura en dos panells que recre-
en l’ambient d’una trinxera 
i on s’explica el context de la 
guerra, els seus efectes en la 
narració literària, que s’im-
pregnà d’un nou realisme, i 
també en un art, el cinema,                                                                            
nascut poc abans del conflicte 
i que va recrear aquell tràgic 
episodi de la Història. Es 
podrà veure fins al 10 d’oc-
tubre.


