
BASES

1.- Els dibuixos s’han de presentar en folis o cartolines de 
mida A-4, en format horitzontal, dins d’un sobre i amb les 
dades del nen/a: nom, cognoms, població, telèfon i edat.
2.- El tema és lliure i el material que s’utilitzi també 
(retoladors, llapis, colors, aquarel·la...).
3- De tots els dibuixos que arribin, un jurat n’escollirà dos 
cada mes que es publicaran a les pàgines infantils que el 
diari editarà mensualment. Els dos dibuixos publicats 
passaran a ser �nalistes. Tots els dibuixos �nalistes 
participaran a la gran �nal, que se celebrarà a �nals de 
juny del 2013.
Un jurat especialitzat escollirà el dibuix guanyador.
4.- El concurs es començarà el mes de novembre del 2012 i 
acabarà el juny del 2013.
6.- Lliurament. Els dibuixos s’han de fer arribar a la redacció 
d’EL 9 NOU a Granollers, c. Girona, 34, 1r. Els horaris 
d’o�cina són de 9 a 1 del migdia i de 4 a 7 de la tarda.

Voleu guanyar
quatre entrades
gratuïtes
per anar al
participeu al

Envieu els vostres
dibuixos abans del

27 de maig

Els dibuixos
guanyadors sortiran

publicats en
l’edició del
divendres

31 de maig

Divendres, 3 de maig de 2013
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Una de les propostes d’aquest mes és una gala de dames màgiques

El Teatre de Ponent de 
Granollers s’alia amb la màgia
Granollers

EL 9 NOU

El Teatre de Ponent de 
Granollers dedica tres caps 
de setmana del mes de maig 
a la màgia, tant amb protago-
nistes novells com veterans, 
que presentaran les seves 
propostes singulars i diver-
ses.

El Mag Pota, de Tona, 
serà l’encarregat d’obrir la 
programació aquest cap de 
setmana amb ImproMàgia, 
un espectacle en què com-
bina les facetes de la màgia 
i la improvisació amb la de 
clown. És una nova manera 
de veure i de fer la màgia, 
amb jocs que van des dels 
jocs escènics fins a les grans 
il·lusions.

El cap de setmana del 10, 
11 i 12 de maig es presenta-
ran dues propostes diferents.  
Divendres i dissabte a les 9 
del vespre serà el torn del 
Mag Edgard, de Sant Esteve 

de Palautordera, que porta-
rà Instants, “un espectacle 
sense grans pretensions i 
interactiu, buscant sempre el 
contacte i la resposta de l’es-
pectador”. És un muntatge de 
màgia molt visual, que també 
inclou números musicals 
amb una posada en escena 
molt ben tractada, sempre en 
clau d’humor.

Diumenge a les 6 de la tar-
da serà l’única oportunitat 
per veure Dames màgiques 
en gala, protagonitzada per 
les millors il·lusionistes del 
país, entre elles Teia Moner, 
que també s’encarrega de 
la direcció. “Mostrem dife-
rents tècniques i maneres 
de veure la màgia”, comenta 
Moner. La seva màgia unida 
a titelles es complementa 
amb la màgia teatralitzada de 
Silvana, la màgia i la dansa 
d’Addaura Magic Dansa, i la 
màgia general de May Closa.

La darrera proposta màgica 
arribarà amb Sergi Buka i 

L’impossibilista, que ja va ser 
a Ponent l’octubre del 2009. 
“És un espectacle que va sor-
tir de la necessitat de crear 
un espai proper a l’especta-
dor, buscant l’emoció de la 
sorpresa”.

Ponent tancarà el maig 

amb Acorar, l’exitós monòleg 
de Toni Gomila, que es va 
haver de suspendre al gener 
per la malaltia de l’actor. “És 
un muntatge que parla de la 
matança del porc, “però no és 
gens gore, i no té ni sang ni 
fetge. Al contrari, hi ha mol-

ta poesia. Em serveix per fer 
una reflexió sobre la vida i la 
mort dels animals”, explica 
Gomila. L’obra ha estat tot 
un fenomen a Mallorca, d’on 
és la companyia, Produccions 
de Ferro, i també arreu on 
s’ha representat.

Els guanyadors del certamen amb els membres del jurat i l’alcalde de Granollers

Mans Unides entrega            
els premis del X Concurs     
de Narracions Solidàries
Granollers

EL 9 NOU

Mans Unides ha entregat 
els premis del X Concurs de 
Narracions Solidàries, al qual 
es van presentar 297 treballs. 
En la categoria de 16 a 18 
anys, els tres primers premis 
van ser per a Anna Maria 
Soley Masats, de l’escola Pia 
de Caldes; Mireia Alarcón 
Ferrer, del col·legi Educem 
de Granollers, i Carol-Anna 
Orduña, de l’Institut Lauro 
de les Franqueses.

En la categoria de 14 i 15 
anys, el primer premi se’l va 
emportar Júlia Dubois Aule-
da, de l’escola Cor de Maria 
de Sant Celoni; el segon per 

a Laura Giménez Adsuar, de 
l’escola Pia de Caldes, i el 
tercer per a Robert Guinart, 
de l’escola Pia de Caldes. 

Els tres primers premis de la 
categoria de 12 i 13 anys van 
ser per a Agnès Gibert Lajun-
ta, de l’escola Pia de Caldes, 
Mercè Martí Clopés, del Cor 
de Maria de Sant Celoni, i 
Maria Just Pérez, de l’Institut  
Celestí Bellera de Granollers.

En la categoria de 10 i 11 
anys, els tres primers premis 
van ser per a tres alumnes 
de l’escola Pia de Granollers: 
Juan Alcalde, Ariadna Pascua 
i Marina Castaño Rius.

El jurat estava format per 
Montserrat Mas, Lambert 
Botey i Joan Sala.


