
El teu racó ‘chill out’

sota la llum de les estrelles

Obert cada dia
de 19.00 a 02.00h
Carta grill, còctels i molt més...

Informeu-vos al tel. 93 860 56 00
info@balnearioblancafort.com

Coctail & Grill Restaurant

Dilluns, 15 de juliol de 2013
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Diferents grups de música del Baix Montseny van participar a la fira, dissabte a la tarda, al centre de Sant Celoni

Ple a la segona sessió de ‘Cinema fresh’ 
al parc Torras Villa de Granollers

Granollers

La segona sessió del cicle “Cinema fresh” 
al parc Torras Villà de Granollers va repetir 
l’èxit de la primera. En aquesta darrera oca-
sió, més de 500 persones es van reunir al parc 
per presenciar la pel·lícula Pulp fiction, de 

Quentin Tarantino (a la fotografia). Però a 
més, de mirar la pel·lícula, van poder escoltar 
música o fer un mos. 

El cicle de cinema a la fresca que organitza 
l’Associació Cultural de Granollers continu-
arà aquest dimarts al vespre amb la projecció 
de Super 8, de JJ. Abrams, en versió original 
subtitulada. La projecció començarà a les 10 
del vespre.

Dimarts s’entrega 

el premi del 

ral·li fotogràfic 

Granollers es revela

Granollers

El 9 NOU

Aquest dimarts es farà 
públic el veredicte i l’entre-
ga dels premis de la quinze-
na edició del ral·li fotogràfic 
Granollers es revela. L’acte 
es farà al Centre Cívic de 
Palou, on s’exposen les 
fotografies participants en 
aquest certamen. El tema 
comú era la relació de la 
ciutat amb les deixalles, els 
serveis i els equipaments de 
recollida, el reciclatge i la 
reutilització de residus. Hi 
van participar més d’un cen-
tenar de persones. A més, 
tant les persones inscrites 
com les no inscrites van 
poder participar al concurs 
#iloverrali Instagram, amb 
un total de 107 fotografies 
participants.

 L’entrega de premis el farà 
un jurat integrat per perso-
nes reconegudes i assignades 
per la Federació Catalana 
de Fotografia. Es donaran el 
nom dels guanyadors en dues 
categories, infantil i adults, 
juntament amb el lliurament 
dels premis, material foto-
gràfic valorat entre 100 i 300  
euros. El públic entregarà 
un premi simbòlic a la millor 
fotografia exposada. 

L’exposició amb les foto-
grafies participants al ral·li 
es podran veure fins al dia 22 
de juliol.

La Fira Sound Celoni va omplir de música i de gent dissabte el centre de la vila

Assaig de músics al carrer

Sant Celoni

EL 9 NOU

Tot l’espai que va des de la 
plaça de la Vila fins al carrer 
Major de Dalt de Sant Celoni 
es va convertir dissabte a la 

tarda en un gran escenari 
per als grups de música del 
Baix Montseny que partici-
paven a la quarta edició de la 
Fira Sound Celoni. “És com 
un assaig al carrer, en què 
donem als músics un espai i 

corrent elèctric”, va comen-
tar Joaquim Draper, un dels 
membres de l’organització. 
Tots els 14 grups participants  
–hi va haver dues baixes d’úl-
tima hora– tenien en comú 
que eren amateurs i de la 
zona del Baix Montseny. Els 
seus estils, però, eren molt 
diversos i podien anar des 
del pop al funky passant pel 
country, el rock o el metal. El 
Centre Municipal d’Expres-
sió també hi va tenir el seu 
protagonisme amb l’actuació 
de diferents formacions i 

amb la cloenda de la Jazz 
Banda de Sant Celoni.  

La novetat d’aquest any 
va ser la possibilitat que els 
participants poguessin enre-
gistrar un vídeo d’un tema 
acústic a l’estudi de gravació 
que es va instal·lar al claustre 
de l’Hospital Vell. “Fins ara, 
els grups gravaven un tema 
per fer un CD de record, però 
ara hem apostat per una cosa 
més multimèdia, i estem 
molt contents de com ha 
anat. Ha estat un plus més”, 
va explicar Draper.


