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Edmon Colomer 
no dirigirà 
l’Orquestra 
de Cambra de 
Granollers

Granollers

EL 9 NOU

Edmon Colomer ha hagut 
de suspendre la seva par-
ticipació en el concert de 
l’Orquestra de Cambra de 
Granollers, aquest diumenge 
a la tarda al Teatre Audito-
ri, a causa d’uns problemes 
oculars. El concert, en què 
s’interpretarà la V Simfonia 
de Schubert, estarà dirigit 
pel director titular de l’Or-
questra, Corrado Bolsi. La 
cinquena Simfonia, encara 
que és considerada pels 
musicòlegs una obra juvenil, 
representa un avenç signifi-
catiu en originalitat i estil, 
i és plena de bon humor i 
bona música.

A la primera part del con-
cert, i fruit del concurs entre 
els alumnes de composició 
del Conservatori Superior 
del Liceu, es podran escoltar 
els millors arranjaments 
orquestrals d’obres com 
Sport et divertissment suit, 
de Satie, i dues sardanes de 
Josep Maria Ruera, A l’en-
torn de la Porxada i Tocs de 
festa.

El concert tancarà la Set-
mana sobre Música i Esport 
que ha organitzat l’Escola 
Municipal de Música Josep 
Maria Ruera de Granollers. 
Com a activitats paral·leles, 
a 2/4 de 6 de la tarda es farà 
una sessió familiar del con-
cert La música i l’esport, a 
càrrec de David Puertas i de 
l’OCGr. A les 6 de la tarda, a 
la sala petita, començarà una 
xerrada amb el musicòleg, 
professor i crític musical 
Jorge de Persia.

El circ de 
Los Galindos 
s’instal·la tres 
dies a Cardedeu
Cardedeu

La companyia de circ Los 
Galindos s’instal·larà des 
d’aquest divendres i fins 
diumenge a la plaça Sant 
Corneli de Cardedeu amb 
la seva iurta (petita carpa). 
Les actuacions seran diven-
dres a les 9 del vespre, dis-
sabte de les 6 de la tarda a 
les 8 del vespre, i diumenge 
de les 12 del migdia a les 
5 de la tarda. Los Galindos 
presenten un clàssic espec-
tacle familiar de genuïna 
tradició i caràcter contem-
porani, protagonitzat per 
Martí Soler, Bet Garrell, 
Bruna Escolano, Berta Esco-
lano i Marcel Escolano.

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

Dins la gira que Paul Fuster 
està fent per tot Catalunya 
en bicicleta per presentar el 
seu quart àlbum, Repte (Che-
sapik, 2012), aquest cap de 
setmana oferirà tres concerts 
al Vallès Oriental. El primer 
serà aquest divendres a les 
11 del vespre al Centre Cívic 
de Sant Feliu de Codines 
dins el cicle de cantautors 
Arautors, i que també inclou-

rà l’actuació de Maria Rodés. 
Diumenge a 3/4 de 12 del 

migdia farà una aturada al 
cafè cultural i gastronòmic 
Tarambana de Cardedeu, on 
oferirà l’única actuació de 
la gira en format vermut. El 
mateix diumenge, però, a les 
8 del vespre actuarà a la sala 
Gato Jazz de Mollet.

En aquesta gira de dos 
mesos, Fuster cobreix la dis-
tància dels municipis portant 
els instruments en una bicicle-
ta que ell mateix ha construït.

Exposició d’artistes 
de l’Ametlla per 
Càritas Parroquial

L’Ametlla del Vallès

L’Associació d’Artistes i 
l’Ajuntament de l’Ametlla 
inauguren aquest divendres 
una exposició col·lectiva 
d’obres que es vendran en 
benefici de Càritas Parro-
quial, que ara mateix atén 
una seixantena de famílies 
a través de l’assistent social 
de l’Ajuntament. L’exposició 
obrirà cada tarda de 6 a 9 del 
vespre a la sala Carles Sin-
dreu i estarà oberta fins al 12 
de maig.

Granollers i Mollet celebren diversos actes amb molta implicació ciutadana

La dansa surt al carrer

Granollers / Mollet

EL 9 NOU

La celebració del Dia Inter-
nacional de la Dansa fa que 
aquesta art escènica surti 
al carrer en diversos actes 
públics en diferents poblaci-
ons de la comarca. 

Els carrers de Granollers, 
per exemple, es convertiran 
dissabte a partir de 2/4 de 6 
de la tarda en una pista de 
ball on es mostraran dife-
rents estils de dansa: clàssi-
ca, contemporània, tradicio-
nal catalana o flamenc, entre 
altres. El recorregut comen-
çarà al carrer Torras i Bages i 
acabarà a la plaça de la Coro-
na, passant per les places 
Perpinyà i Maluquer i Salva-
dor, i el carrer Anselm Clavé. 
Els centres i escoles partici-
pants són Centro Cultural 
Andaluz de Granollers, Klass 

Estudi de Dansa, Arsènic, 
Partenaire Escola de Ball de 
Saló, Centre Chindia-Centre 
de Bollywood i Cultura Ori-
ental, Undergroundnollers 
i Ombú, Escola de Dansa 
Àgueda Murillo, Tribu Urba-
na Center, Estudi de Ballet 
Sylvia, Escola de Dansa i 
Arts Corporals Swing, Escola 
de dansa Núria Ventura, Pas-
saltpas i Esbart Dansaire de 
Granollers. 

Al final del recorregut es 
farà una coreografia grupal, 
que ja es pot aprendre a tra-
vés de la pàgina web www.
teatreauditoridegranollers.
cat. Coincidint amb el 
mateix Dia Internacional de 
la Dansa, diumenge es farà 
el segon concert del cicle 
Música a la Fresca a l’escola 
Pereanton. Actuaran l’Es-
cola de Dansa Class i tots 
els alumnes de l’escola, que 

interpretaran temes de Josep 
M. Riera sota la direcció de 
Carme Nájera.

IMPLICACIÓ DE LES  
ESCOLES A MOLLET

A Mollet del Vallès, aprofi-
tant aquesta commemoració, 
s’ha creat un projecte de 
col·laboració que ha impli-
cat 13 escoles de primària, 
l’Escola d’Educació Especial 
Can Vila, totes les escoles de 
dansa i entitats culturals tan 
emblemàtiques com l’Esbart 
Dansaire i Tradicions i Cos-
tums. El resultat és un tre-
ball conjunt entre els mes-
tres especialistes de música 
de 14 escoles per crear un 
espectacle de dansa titulat 
Les escoles dansen, que es 
podrà veure dilluns al matí 
al parc de Can Mulà. Cada 
una de les classes de quart 

de Primària (un total de 650 
nens i nenes) dansaran una 
música escollida per ells, 
i acabaran l’actuació amb 
una ballada conjunta d’una 
sardana.

L’entitat Tradicions i Cos-
tums ha participat en el pro-
jecte presentant la dansa de 
la sardana i els compositors 
molletans a totes les escoles. 
Per fer la ballada conjunta 
s’ha escollit la sardana I 
ara, Festa Major!, del músic 
molletà Josep Solà.

El primer acte del Dia 
Internacional de la Dansa a 
Mollet, però, es farà aquest 
divendres al Mercat Vell 
amb l’espectacle La vida 
que bailo, de la companyia 
3endansa. Dilluns a la tarda, 
al parc de les Pruneres, es 
llegirà el manifest i actua-
ran set escoles de dansa del 
municipi.

Nova orquestra d’Amics de la Unió
Granollers

Dins la XXVII Mostra Coral d’Amics de la Unió de Granollers 
es va presentar la nova Orquestra de Cambra de l’entitat, 
nascuda amb la voluntat d’oferir un espai per a les persones 
que toquen un instrument a un nivell avançat però que no 
s’hi dediquen professionalment. El conjunt està format per 
estudiants de Grau Mitjà provinents de diverses escoles de 
Granollers, instrumentistes aficionats de diferents edats i 
també professors de l’Escola de Música Amics de la Unió de 
Granollers.
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Música coral a la sala Tarafa amb Art-9
Granollers

La sala Tarafa de Granollers va acollir diumenge passat a la 
tarda la quarta edició de la Trobada de Joves Músics, organit-
zada per la Coral Art-9. El Grup Vocal Jove d’aquesta entitat 
de Granollers (a la fotografia superior) van compartir escenari 
amb les formacions corals Cor Juvenil Divisi de Valls, Cor Jove 
del Temple de la Sagrada Família de Barcelona i el Combo 
Girls de l’Art-9. D’altra banda, aquest diumenge la coral Art-
9 actuarà a Teià en la 46a Trobada del Secretariat de Corals 
Infantils de Catalunya.
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Paul Fuster ofereix tres 
concerts a la comarca

S’inaugura la 
Biblioteca de Sant 
Antoni de Vilamajor

Sant Antoni de Vilamajor

Aquest dissabte s’inaugu-
rarà la Biblioteca de Sant 
Antoni de Vilamajor. A les 
11 del matí començaran els 
actes amb activitats lúdiques 
per a la mainada  a la plaça 
de la Vila i a l’interior del 
Casal Sociocultural Escoles 
Velles, i a les 12 les entitats 
culturals del municipi faran 
diferents actuacions, i a 2/4 
d’1 es farà l’acte institucional 
de la inauguració de l’equi-
pament.


