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Parets del Vallès

EL 9 NOU

La nova programació d’es-
pectacles a Can Rajoler de 
Parets, que va començar el 
dijous 1 de gener amb el con-
cert de gospel i soul del quar-
tet The Gourmets, inclou sis 
espectacles de música, cinc 
de teatre i tres del cicle Cafè 
Teatre, a més de la programa-
ció infantil de Rialles Parets.

Un dels reclams de la nova 
temporada, que va de gener 
a maig d’aquest any, és l’obra 
Don Juan Tenorio, una versió 
del clàssic de José Zorrilla 
portada a escena per Joan 
Pera i Lloll Bertran. També 
destaca L’última trobada, 
que arribarà a Parets el dia 
1 de febrer, dirigida i inter-
pretada per Abel Folk, i que 
va representar el retorn als 
escenaris de l’actriu Rosa 
Novell després d’una malal-
tia. Altres representacions 
teatrals són La pols, amb la 
companyia Arcadia (1 de 
març), Idiota amb Ramon  
Madaula (3 de maig) o La 
Pepeta no és morta, amb el 
grup de teatre local Som i 
Serem (24 de maig).

Pel que fa a la música, Can 
Rajoler ha programat els con-
certs de David Txes (24 de 
gener), Jazzmaica amb The 
Gramophone Allstars Big 
Band (15 de febrer), Vivoz 
amb la veu d’Argentina (15 
de març), la Polifònica de 

Abel Folk, en una representació de ‘L’última trobada’, l’obra que portarà a Can Rajoler l’1 de febrer

Granollers (19 d’abril) i Lluís 
Cartes i Els Fluxes (17 de 
maig). D’altra banda, Marcel 
Tomàs, Godoy i Pep Plaza 
conformen l’oferta del cicle 
Cafè Teatre a la Sala Basart 
de la Cooperativa.

tRes opCions           
d’ABonAMents

Coincidint amb l’inici de 
la nova programació d’es-
pectacles a Can Rajoler i la 
Cooperativa, es posen a la 
venda tres modalitats d’abo-
naments: aniversari, musical 

i teatral. El d’aniversari costa 
25 euros i inclou l’entrada 
per als espectacles Don Juan 
Tenorio i Punt i seguit. L’abo-
nament musical, de 43 euros, 
permet assistir als concerts 
Punt i seguit, Jazzmaica, 
Vivoz, Llunyania i Carenant 
l’absurd. El teatral costa 52 
euros i inclou les represen-
tacions de Don Juan Tenorio, 
L’ultima troballa, La Pols, Idi-
ota i La Pepeta no és morta.

També es manté la promo-
ció 2x1 per a determinats 
espectacles i el Carnet Amic. 
En aquest cas, per 125 euros 

hi ha la possibilitat de dispo-
sar d’entrada amb el mateix 
seient a tots els espectacles 
del 2015. El carnet també 
dóna prioritat en l’adquisi-
ció d’entrades addicionals. 
A més, tots els joves que 
compleixin 18 anys podran 
gaudir gratuïtament de la 
programació de Can Rajoler.

Els abonaments i el Carnet 
Amics de Parets es poden 
adquirir fins al 14 de gener. 
A partir del 15 es podran 
adquirir els abonaments, el 
Carnet Amic i les entrades 
per separat.
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La presentació del premi va tenir lloc al Centre Cultural. el guanyador de la categoria de grans s’endurà 2.500 euros

Amics de la Ciutat de 
Granollers convoca el segon 
premi d’escultura Manel Batlle

Granollers

EL 9 NOU

Després de l’èxit de la prime-
ra edició, Amics de la Ciutat 
de Granollers ha convocat 
el segon Premi d’Escultura 
Manel Batlle, de periodicitat 
biennal. “Estem molt con-
tents de com va anar, tant 
per la participació com per la 
qualitat de les obres presen-
tades”, comenta la presidenta 
de l’entitat, Carme Batlle, 
que considera que aquest 
premi és una bona manera de 
recordar l’artista granollerí i 
la seva passió per l’art i l’es-
cultura. “Mentre el recordem 
estarà entre nosaltres”, apun-
ta la presidenta.

El guardó, obert tant a 
persones individuals com a 

col·lectius, estableix dues 
categories: una a partir de 
19 anys i una altra entre 14 
i 18. Tant la temàtica com 
la tècnica són lliures i les 
dimensions no poden sobre-
passar els 50 centímetres en 
el costat més llarg ni els 150 
d’alçada. Les imatges de les 
obres que vulguin concursar 
s’han de presentar per correu 
electrònic abans del 20 de 
novembre d’aquest any 2015. 
El veredicte es donarà a 
conèixer el dia de la inaugu-
ració de l’exposició amb les 
obres seleccionades, el 18 de 
desembre a la sala Ciutat del 
Centre Cultural.

En la categoria a partir 
de 19 anys es concedirà un 
premi de 2.500 euros, i en la 
de 14 a 18, la dotació serà de 

600. En la primera categoria 
el jurat estarà format per 
l’escultor Ramon Aumedes; 
el president del Reial Cercle 

Artístic, Fèlix Bentz; l’artista 
plàstic Lluís Estopiñán; la 
historiadora de l’art Glòria 
Fusté, un representant del 

Museu de Granollers, i la 
professora de belles arts de 
l’institut Celestí Bellera, 
Lluïsa Permisan.

El programa de música i teatre del centre cultural de Parets s’allargarà fins al maig 

Pera, Folk i Madaula actuaran a  
la nova temporada de Can Rajoler

La fundació 
Martí l’Humà 
reprèn el cicle 
de sopars amb 
música

La Garriga

R.S.

La Fundació Universitària 
Martí l’Humà (FUMH) 
reprendrà, el divendres 16 de 
gener, el cicle de sopars amb 
música Posem la Nota, que 
ja havia organitzat els anys 
2003 i 2004. Els àpats –asso-
ciats amb la proposta musi-
cal del dia– es faran a Can 
Ramos un divendres al mes i, 
en principi, fins al juliol. 

El primer serà l’espectacle 
divulgatiu Tempesta musi-
cal, a càrrec del meteoròleg 
Alfred Rodríguez Picó, que 
presentarà peces de música 
clàssica relacionades amb 
fenòmens atmosfèrics; pel 
que fa al sopar metereològic, 
constarà d’amanida amb 
formatge de cabra, sublima-
ció de gerds i pluja àcida de 
cítrics i llobarret amb turbu-
lències d’espàrrecs bladers i 
aire de llimona, entre altres 
delicatessen. El preu per 
assistir a tots els actes del 
cicle són 27 euros, i cal reser-
var prèviament al 93 860 50 
60 o al correu info@fumh.cat 
(fins al 13 de gener).

Les properes propostes del 
cicle Posem la Nota passen 
per música catalana del segle 
XVIII (amb sopar de la bur-
gesia catalana de l’època), 
el 13 de febrer, o el fado de 
Maria João Moreno, amb un 
sopar típic portuguès, el 13 
de març.


