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CULTURA Obre el nou Gra32 NOU9EL

‘La gàbia’ serà la primera producció pròpia de l’equipament

El Centre Cultural de Cardedeu 
estrena companyia resident
Cardedeu

Norma Levrero

El Centre Cultural de 
Cardedeu acull aquesta 
temporada la primera com-
panyia resident. L’actriu de 
Cardedeu Txu Morillas i 
l’actor de Breda Pepo Blasco 
estrenaran La Gàbia amb l’ob-
jectiu que la producció entri 
a formar part de l’Oficina de 
Difusió Artística de la Dipu-
tació de Barcelona, i faci de la 
seva representació una obra 
itinerant.

 “A la nostra companyia, 
actors, directors i tots els que 
estem implicats en l’obra, 
som creadors del projecte”, 
explica Txu Morillas. L’es-

cenògraf de Cardedeu Jordi 
Castells participarà en la 
creació del decorat. “Estem 
buscant una manera alterna-
tiva de fer teatre, amb pocs 
recursos econòmics però amb 
molts de creació”, afegeix 
l’actriu. Aquesta és la primera 
producció del Centre Cultu-
ral de Cardedeu per fomentar 
nous creadors i l’estrena serà 
el dia 11 d’octubre, amb una 
obra dirigida per Àlex D. Cap, 
amb què la companyia vol 
aconseguir que l’espectador 
“es faci sempre preguntes i 
sigui un espectador actiu”. 

Hi haurà altres grups locals 
que, de manera amateur, 
actuaran aquesta tempora-
da al Centre Cultural. Els 

R
A

M
O

N
 F

ER
R

A
N

D
IS

La façana del nou equipament està revestit amb peces de ceràmica de Toni Cumella

El Gra integra tots els recursos i serveis destinats a la joventut de Granollers i la comarca

Un equipament molt esperat

Granollers

EL 9 NOU

Amb l’obertura del nou equi-
pament del Gra a la plaça de 
l’Església, Granollers cobreix 
una vella demanda mani-
festada pels joves en més 
d’una ocasió, arran del poc 
espai de la vella seu del Gra, 
al carrer Corró, que havia 
quedat petita. El nou edifici 

torna ara a l’emplaçament 
on estava instal·lat el primer 
equipament juvenil, el Casal 
del Jove, que després es va 
batejar com a Gra, als anys 
vuitanta. L’equipament serà 
un punt de referència per a 
les persones joves. Donarà 
servei personalitzat a 12.383 
joves de Granollers i en un 
futur pròxim integrarà tots 
els recursos i serveis per 

a joves del Vallès Oriental 
com borsa jove d’habitatge, 
oficina jove de treball, punt 
d’informació juvenil i asses-
sorament sobre salut i sexu-
alitat. L’equipament, que 
disposa de wifi, vol donar 
molt protagonisme als grups 
de joves, les entitats juvenils 
i als joves artistes per tal 
que puguin desenvolupar els 
seus projectes.

A partir d’aquest dissabte, 
els usuaris disposaran d’un 
espai de 960 metres qua-
drats a la plaça de l’Església, 
repartits en tres plantes, 
on s’ha respectat la muralla 
medieval. A la planta baixa 
hi ha un bar i un escenari on 
es desenvoluparan activitats 
d’oci nocturn de petit for-
mat, entre d’altres propostes 
artístiques. La primera plan-

ta acull la zona d’informació 
juvenil, mentre que a la sego-
na se situen dues aules taller, 
l’espai multimèdia i l’aula 
polivalent.

La planta soterrània, serà 
visible des de la plaça de 
l’Església a través d’un tanca-
ment de vidre que permetrà 
veure les troballes arqueo-
lògiques descobertes en els 
darrers mesos en aquesta 
zona. Aquest Centre d’Inter-
pretació Medieval inclourà 
les restes de l’antiga adobe-
ria, que es va utilitzar fins 
a principis del segle XIX i 
que utilitzava les estructures 
d’una casa gòtica dels segles 
XV-XVI, a més de part d’una 
muralla, un espai expositiu 
i una sala polivalent. Preci-
sament, per tirar endavant 
aquest centre, l’Ajuntament 
ha rebut del Ministeri de 
Foment una subvenció de 
466.712 euros, corresponent 
a l’1% cultural. L’objectiu és 
que el centre estigui enllestit 
al llarg de l’any que ve. 

INAUGURACIÓ OBERTA

La inauguració del Gra es 
farà aquest dissabte a les dot-
ze del migdia amb una visita 
guiada i la presentació de la 
nova pàgina web. Hi assistirà 
la consellera d’Acció Social i 
Ciutadania, Carme Capdevi-
la, i el secretari de Joventut 
del Departament, Eugeni 
Villabí. Els actes continuaran 
a les sis de la tarda amb una 
cercavila del Gra actual fins 
al nou Gra, i a les set amb 
diverses activitats i actuaci-
ons de breakdance, hip-hop, 
grafits, concerts, discjòqueis, 
videoprojeccions, espectacles 
artístics, actuacions de dia-
bles o un mercat d’art jove, 
entre altres.
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Txu Morillas i Pepo Blasco, els dos actors residents

següents de pujar a l’escenari 
seran Sklà k Sí teatre, amb 
l’obra Pols Oposats. El grup 
de joves actrius de Cardedeu, 
Tàlia Teatre, presentarà la 
comèdia dramàtica Matem els 
homes, mentre que 10 de Deu 
Teatre interpretarà Farro, 
una adaptació de La cuina, 
d’Arnold Wesker. Una altra 
proposta nova dins la progra-
mació i nascuda d’una inicia-
tiva de Cardedeu és el primer 
Cicle de Cultura Solidària i 
Ambiental, organitzada per 
l’associació Letras Compro-
metidas. Durant el primer 
cap de setmana de novembre 
es projectaran pel·lícules i 
es faran xerrades i col·loquis 
sobre el consum, el canvi cli-
màtic i la globalització. 

La gran actuació estrella 
de la temporada serà El lli-
bertí, amb Montse Guallar 
i Ramon Madaula, el 22 de 
novembre. L’1 de novembre, 
Pere Arquillué, Eduard Farelo 
i Montserrat Carulla presen-
taran l’obra de poesia Coral 
romput, de Vicent Andrés 
Estellés.  


