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Glòria Ortega i el seu fill, Luà Aligué, amb la seva obra. L’escultura es titula ‘Vessants’, en referència al punt on es troba, entre el Corredor i el Montseny

L’obra de Glòria Ortega i Luà Aligué és a la rotonda d’entrada al poble, venint de Dosrius

Cardedeu estrena una escultura 
al·legòrica del Corredor i el Montseny

Cardedeu

Joan B. Mauri

Des de finals d’any la roton-
da d’entrada a Cardedeu 
per la carretera de Dosrius 
exhibeix una escultura que 
l’artista Glòria Ortega ha fet 
amb el seu fill Luà Aligué, 
que s’ha encarregat de la 
part tècnica. L’obra va ser un 
encàrrec de l’Ajuntament i 
ja estava enllestida des de 
fa un any, però per diverses 
raons no s’ha pogut instal·lar 
fins ara. La rotonda està en 

una carretera propietat de la 
Diputació de Barcelona que 
no ho ha posat fàcil. A més 
hi ha fet posar unes tanques 
metàl·liques de protecció, tot 
i que les ha pintat de color 
marró, i els senyals a força 
alçada. Ortega considera 
que “la tanca metàl·lica i els 
senyals espatllen una mica 
l’escultura”. 

L’escultura es titula Ves-
sants, en referència al punt 
on es troba, entre el Corre-
dor i el Montseny. Glòria 
Ortega diu que “el nom ve 

del que l’escultura vol sig-
nificar, la força i la unitat 
dels pobles veïns” i que “és 
el llindar entre el Corredor i 
el Montseny”. Quatre barres 
gruixudes de ferro corbades 
envolten un perfil d’una 
carena i representen la for-
ça “de les dues muntanyes. 
És una de les entrades de 
Cardedeu i volia que això 
es reflectís en l’escultura”, 
explica la mateixa artista. 
L’escultura és molt simple, 
en la línia dels treballs de 
Glòria Ortega. Però aquesta 

simplicitat no la priva de 
força i contingut. Aquesta és 
la tercera obra pública que 
en dos anys han inaugurat 
Glòria Ortega i Luà Aligué. 
El setembre de 2013 va 
inaugurar una escultura a la 
plaça Onze de setembre de 
Sant Antoni de Vilamajor i 
el setembre d’aquest 2014, 
una escultura al·legòrica en 
homenatge al president Lluís 
Companys i al Tricentenari 
que es va instal·lar a la plaça 
de l’Ajuntament de Sant Pere 
de Vilamajor.  

Prop de 600 persones  
al concert de Cap d’Any 
de Sant Celoni

Sant Celoni

El Teatre Ateneu de Sant 
Celoni es va omplir de gom 
a gom diumenge a la tarda, 
amb prop de 600 persones, 
amb motiu de la celebració 
del Concert de Cap d’Any, 
protagonitzat per l’Orques-
tra Simfònica del Vallès, que 
va estar dirigida de forma 
magistral per Rubén Gime-
no. El concert va acabar amb 
el públic dret aplaudint i 
amb la formació fent tres 
bisos davant la insistència 
dels espectadors. Els últims 
temes que van interpretar 
van ser El danubi blau i Mar-
xa Radetzky. El concert esta-
va organitzat per la Societat 
Ateneu, que, precisament fa 
pocs dies ha rebut un dels 
Premis Ateneus convocats 
per la Federació d’Ateneus 
de Catalunya

El Teatre de Ponent 

presenta una 

comèdia absurda  

i irreverent

Granollers

EL 9 NOU

La companyia Topich Theatri-
cal, amb el granollerí Bertus 
Compañó, presenta aquest 
cap de setmana al Teatre de 
Ponent de Granollers !Por 
aquí! !Por allá!, una comèdia 
irreverent, absurda i realista 
que mostra les vivències dels 
López, reflex del moment 
actual en què la crisi, no 
només econòmica, sinó tam-
bé de valors, afecta la soci-
etat. Es tracta d’una família                                                                   
que viu còmodament a 
Pedralbes fins que un dia 
Hisenda truca a la porta. El 
senyor López, president de 
la destil·leria López-López, 
SA, és imputat per desfalc i 
per fer factures falses, i els 
seus béns són embargats 
en espera del judici. Des 
d’aquest moment la família 
es veu obligada a canviar de 
vida i trasllada la seva resi-
dència a un pis d’un barri de 
l’Hospitalet. 

L’obra, la quarta de la com-
panyia Topich Theatrical, es 
va estrenar el novembre pas-
sat a la sala barcelonina Por-
ta 4. Al Teatre de Ponent es 
podrà veure aquest dissabte 
a les 9 del vespre i diumenge 
a les 7 de la tarda. 

Bertus Compañó és direc-
tor de l’obra juntament 
amb Alain Chipot, i un dels 
intèrprets al costat de Susa-
na Calvera, Raquel Vistué, 
Siram Úbeda, Alain Chipot i 
Andrés Vicente (veu en off).

El llibre 
‘Una història 
granollerina’ ja 
és al carrer
Granollers

El llibre Una història gra-
nollerina, escrit per Diego 
Sola i il·lustrat per Pau Farell 
amb l’impuls de l’Associació 
Semproniana, ja ha sortit 
publicat. Aquest divendres 
s’entregarà als mecenes 
que van fer una aportació 
de 25 euros o més a través 
de la campanya a Verkami 
en un acte que es farà a les 
8 del vespre al Casino de 
Granollers. Aquest acte se 
celebra un mes després del 
que tenia previst l’entitat a 
causa d’un procés complex 
de maquetació i impressió 
per la gran quantitat d’il-
lustracions que presenta. A 
partir d’aquí, l’entitat esta-
blirà els diferents terminis 
per completar les recompen-
ses que van decidir adquirir 
els mecenes, entre les quals 
una litografia de la portada.


