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El Teatre de la 
Garriga inaugura 
la temporada  
amb Joan Pera

La Garriga

EL 9 NOU

El Teatre de la Garriga inau-
gura la nova temporada 
aquest dissabte amb l’actor 
Joan Pera. El seu nou xou, 
Joan Pera, Capri, que es 
podrà veure aquest dissabte 
a 2/4 de 9 del vespre, recull 
algun dels monòlegs més 
coneguts del popular actor 
i humorista català Joan 
Capri, com El pobre González, 
Nàufrags, El Matrimoni o El 
maniàtic, entre altres.

La nova programació, 
que s’allargarà fins a finals 
de gener, inclou diferents 
gèneres escènics i grups tant 
professionals com amateurs. 
Una de les actuacions més 
excepcionals serà la que 
oferirà Elliot Murphy el 
dissabte 12  d’octubre, acom-
panyat de la seva banda al 
complet. Aquest novaiorquès 
està considerat per la crítica 
internacional com un dels 
compositors de rock més 
cultes, intel·ligents i apassi-
onats. En 40 anys de carrera 
ha publicat 34 àlbums. 

La programació musical 
també inclourà el concert 
d’Andreu Rifé, el del Cor 
Infantil Amics de la Unió 
amb V-E-U-S! o el de les Divi-
nas amb Cabaret. 

No hi faltarà el teatre amb 
Si n’era un somni, un viatge 
per l’imaginari de Salvador 
Espriu de la companyia 
Alambiq, El país del pa amb 
tomàquet, de la companyia 
del príncep Totilau; els 
Pastorets o Compte amb el 
conte, del grup de teatre Els 
Dofins.

La Garriga

EL 9 NOU

La campanya SOS Alhambra 
que es va engegar a principis 
d’estiu per aconseguir uns 
50.000 euros per fer canvis 
tècnics imprescindibles en 
aquest emblemàtic cinema 
de la Garriga afronta amb 
optimisme la recta final. 
Aquesta setmana, i encara 
per comptabilitzar aportaci-
ons econòmiques de darrera 
hora, des dels responsables 
de la campanya SOS Alham-
bra assenyalen que ja han 
cobert tres quartes parts 
dels diners –uns 40.000 
euros– que permetran canvi-
ar la màquina actual per un 
projector digital, així com 
la pantalla d’aquest cinema 
situat en una sala que jus-

tament ara celebra els 100 
anys. I encara falta sumar-hi 
l’aportació que hi faci l’Ajun-
tament i fer el recompte 
de les guardioles que s’han 
instal·lat en molts punts de 
la Garriga.

Tot i que l’objectiu final 
està molt a l’abast, els res-
ponsables de la campanya 
continuen actius per acabar 
d’aconseguir els diners que 
falten. De moment, durant 
tot aquest mes d’octubre 
mantindran la paradeta 
dels dissabtes al mercat i 
organitzaran més actes fins 
a arribar al tancament de la 
campanya, previst pel mes 
de novembre. Per exemple, 
està programada una mati-
nal amb xocolatada i la pro-
jecció del grup de cançons 
infantils Mainasons, una 

castanyada amb vetllada de 
terror i dues activitats per 
al mes de novembre: una 
en col·laboració amb la fun-
dació Fornells Pla–Conxa 
Sisquella i la inauguració 
d’una exposició commemo-
rativa del centenari de l’Al-
hambra.

Durant l’estiu, i per acon-
seguir diners, a més de les 
aportacions que hi han fet 
persones i empreses, s’ha 
comptat, entre d’altres, amb 
col·laboracions com el con-
cert que hi va fer La Troba 
Kung-Fú, del garriguenc 
Joan Garriga, o la projecció 
de Tango libre, amb la pre-
sència de l’actor Sergi López, 
el director J.A. Bayona i l’es-
pecialista en efectes infor-
màtics Lluís Castells, de la 
Garriga.
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La campanya ja ha aconseguit tres quartes parts dels diners que calen

SOS Alhambra afronta amb 
optimisme la recta final 

Un dels actes de suport amb Josep Maria Miró al mig, i J. A. Bayona (a la dreta) i Sergi López (a l’esquerra)

El Musik N Viu del 2103, en 
fotografies al Gra

Granollers

El Gra de Granollers mostra des de dimarts la 
primera exposició fotogràfica del festival Musik 
N Viu, celebrat aquest estiu al Parc Firal per 
novè any. Les fotografies han estat fetes per 
Daniel García Crespo, veí de la Roca de 18 anys, 

aficionat a la fotografia i estudiant de mecànica 
aviònica. García Crespo ja va fer fotografies de 
la darrera edició, l’abril passat, del concurs I 
(és) Música que convoca el Gra entre els joves 
músics dels instituts granollerins. Vist el seu 
bon treball, des del Servei de Joventut se’l va 
animar a fer fotos del Musik N Viu, enguany 
amb grups com Els Catarres, Bongo Botrako, 
Pastorets Rock, Bitty MacLean o Mushow.
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Música sacra a Mollet i Granollers
Granollers

El Cor de Cambra de Granollers i el Pasaia Abesbatza de 
Donosti van ser els protagonistes aquest cap de setmana de 
dos concerts a Mollet, dissabte al vespre, i a Granollers, diu-
menge a la tarda. Les dues formacions van oferir un repertori 
de música sacra d’alguns dels compositors més destacats dels 
segles XX i XXI, entre ells Britten, Pau Casals o Blancafort, 
que va ser molt aplaudit pel públic de les dues poblacions.
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La MAU de Roca 
Umbert presentarà 
cinc treballs

Granollers

EL 9 NOU

La segona edició de la Mos-
tra d’Art Urbà-MAU a Roca 
Umbert de Granollers ja té 
seleccionats cinc projectes 
artístics, que es podran visi-
tar el dissabte 19 d’octubre 
de les 5 de la tarda a les 8 del 
vespre en diferents indrets 
de l’espai. Es tracta d’El jardí 
de les flors lletges, de Montse 
Martí i Anna Rubio; Vapors del 
temps. Un viatge al passat de 
Roca Umbert, d’Eli Plana i Sara 
Mundó; Nosaltres, de Miquel 
Garcia; Re-evolució industrial, 
de Carles Azcón, Meri Farnell i 
Angel Gama, i Prevaricació del 
fil per randa o desaparició en 
cinc moviments d’una màquina 
de cosir més enllà del punt de 
fuga, de Dina Jiménez i Margo 
Baucollin. A la tarda, a més de 
poder visitar les instal·lacions i 
performances, s’oferiran dues 
visites dinamitzades a La Tèr-
mica i a l’exposició “Cecic n’est 
pas una sculpture”, d’Efraïm 
Rodríguez a l’Espai d’Arts, amb 
l’artista resident Pau Farell.

Aquesta mostra artística 
acollirà també durant dissab-
te al matí la jornada de treball 
A les Places! Ciutat, Cultura, 
Comunitat. És un projecte 
municipal transversal i artís-
tic que vol promoure accions 
socioculturals a l’espai públic, 
per vincular-hi els infants i 
adolescents, i promoure’n 
la participació activa. Els 
ponents seran l’artista Pau 
Farell, i l’educador social i 
doctor en pedagogia Segun-
do Moyano. També es faran 
tallers i una presentació de 
conclusions a càrrec de Pep 
Guasch, Òscar Martínez i 
Carolina Marcos.


