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La formació es va imposar als finalistes Codex i Pas de Zebra

Kaire, de Figaró, guanya el 
Concurs de Rock a l’Ascensió

El grup Kaire es va formar fa més d’un any i mig

Granollers

EL 9 NOU

El grup Kaire, de Figaró, ha 
estat el guanyador de l’edi-
ció d’aquest any del concurs 
Rock a l’Ascensió, després 
de la final celebrada dissabte 
a la nit a la plaça Barangé 
de Granollers. La formació 
es va imposar a les altres 
dues finalistes, Codex i Pas 
de Zebra. El jurat, format 
per Jos Garcia (professor de 
combo i assessor de la dis-
cogràfica EMI), Xavi Marí 
(professor i periodista), 
Ferran Amado (periodista 
de la publicació Enderrock i 
coordinador del concurs de 
maquetes Sona 9) i Sònia 

Suárez (tècnica de Joventut) 
va atorgar la millor puntua-
ció a Kaire, tenint en compte 
els criteris de composició 
musical, interpretació i 
posada en escena. El premi 
consisteix en l’enregistra-
ment i masterització d’un 
disc compacte a l’estudi de 
gravació del CUB. Espai d’As-
saig Musical, l’actuació al 
Premi Especial Denominació 
d’Origen de Catalunya, a 
Tarragona, i la presentació 
del treball a la sala 2046 de 
Granollers. L’any passat, el 
grup de la Garriga ja va que-
dar finalista.

Kaire el formen Nico de 
Tullio (veu, piano i guitar-
res), Gustavo Garcia (bateria 

i cors), Guillem Tramullas 
(baix i cors), Joan Ilari (gui-
tarra i cors) i Pablo Garcia 
(teclats i seqüències). El 
grup ja fa un any i mig que 
va començar a tocar, sem-
pre dins l’estil del pop rock 
alternatiu. Tots els membres 
estan molt il·lusionats amb 
el premi, “perquè representa 
una promoció molt bona. És 
un bon premi i l’aprofita-
rem molt”, explica Gustavo 
Garcia.

El concurs Rock a l’Ascen-
sió és organitzat per l’Ajun-
tament de Granollers, amb el 
suport com a patrocinadors 
dels establiments Punt Infor-
màtic, Rock a Prop, Musical 
Casademunt i Gran Centre.

‘La caixa màgica’, 
de la biblioteca Can 
Butjosa, es presenta a 
Granada
Parets del Vallès

La versió en castellà del 
documental La caixa màgica, 
sobre la biblioteca infantil 
i juvenil Can Butjosa de 
Parets, s’havia de presentar 
aquest dijous durant la jorna-
da de formació que el Centro 
Andaluz de las Letras de la 
Junta de Andalucía organitza 
a Granada. En aquesta troba-
da, la directora Mercè Escar-
dó havia d’explicar el funcio-
nament i la metodologia que 
es fa servir a la Biblioteca, un 
referent dins de la seva espe-
cialitat.

Diego Cortés 
presenta ‘Virtuós’ 
a Cardedeu

Cardedeu

El Centre Cultural de 
Cardedeu presenta aquest 
dissabte un concert flamenc, 
Virtuós, amb Diego Cortés. 
El músic presenta una fusió 
flamenca, una síntesi acura-
da del flamenc, el rock i el 
jazz que interpreta. És una 
combinació de palos amb 
un potent equilibri entre la 
dansa i la música. El preu del 
concert, que començarà a les 
10 del vespre, és de 20 euros.

El Ral·li Fotogràfic 
de Vallromanes arriba 
a la quarta edició

Vallromanes

Vallromanes celebrarà 
aquest diumenge la quarta 
edició del Ral·li Fotogràfic, 
a partir de les 10 del matí 
al Casal. Els participants 
podran escollir entre tres 
temes i podran presentar 
quatre fotografies per tema. 
El preu de la inscripció és 
de 6 euros. Per cada tema es 
donarà un primer i un segon 
tema.

La biblioteca de Can 
Mulà obre el Club 
Endrapallibres

Mollet del Vallès

L’àrea infantil de la bibliote-
ca Can Mulà de Mollet enge-
ga el Club Endrapallibres, 
adreçat a nens i nenes d’en-
tre 8 i 12 anys. Es tracta d’un 
club que pretén incentivar 
la lectura en aquesta franja 
d’edat.

Més visites guiades a 
la mostra d’autòmats
Caldes de Montbui

Aquest diumenge a les 12 i a 
la 1 del migdia es faran noves 
visites guiades a l’exposició 
“L’autòmat del segle XXI”, al 
museu Thermalia de Caldes.

L’Ametlla celebra una 
jornada lúdica amb 
entitats de tota la 
comarca
L’Ametlla del Vallès

L’Ametlla del Vallès celebra-
rà aquest diumenge la gran 
festa comarcal de la cultura, 
Fes-te de la Cultura Viva, 
amb la implicació d’entitats 
de tota la comarca. També 
se celebrarà el primer Ral·li 
Fotogràfic de l’Ametlla, reco-
negut per la Federació Cata-
lana de Fotografia, i a les 
12 del migdia s’inaugurarà 
l’exposició fotogràfica “Foto 
Palau: 100 anys, 100 mirades. 
Vallès Oriental”, a la sala 
d’art Carles Sindreu. Entre 
les activitats que es faran al 
llarg de tot el dia hi ha les 
actuacions dels Diables de 
les Franqueses, del Cor Jove 
de Noies de la Vall del Tenes, 
del Ball de Gitanes de Mit-
jans de l’Ametlla, o els Dia-
bles i Diablots de Canovelles.

La Coral Art-9 
celebra la II Trobada 
de Joves Músics de 
Catalunya
Granollers

La coral Art-9 de Granollers 
ha organitzat per a aquest 
dissabte la II Trobada de 
Joves Músics de Catalunya, 
amb la participació de con-
junts instrumentals i grups 
corals amb repertoris tan 
moderns com clàssics. El 
concert tindrà lloc a la Sala 
Tarafa a les 6 de la tarda. 
D’altra banda, aquest diven-
dres comença el cicle de 
concerts Les 9 a l’Art-9. Amb 
aquesta iniciativa, el Taller de 
Música Art-9 vol donar una 
oportunitat a joves intèrprets 
de la comarca. El concert de 
divendres anirà a càrrec dels 
germans Santaeugènia.

Concert a favor 
de Mans Unides 
a Sant Celoni

Sant Celoni

Els grups de conjunt instru-
mental i d’alumnes de grau 
superior de piano del profes-
sor Rafel Salinas, de l’escola 
de música Grau, oferiran un 
concert aquest diumenge 
a les 7 de la tarda a la sala 
petita de l’Ateneu a favor de 
Mans Unides.

Teatre infantil de 
l’Era de Mollet
Mollet del Vallès

El grup de teatre infantil 
de L’Era de Mollet presenta 
aquest diumenge a les 5 de 
la tarda al Mercat Vell l’obra 
de teatre Qüestió de somnis, 
dirigida per Esther Freixa. Els 
personatges entren en una 
sala de cinema, s’adormen i 
es desperten dins un vaixell.

Senyalitzats elements de la Garriga

La Garriga

L’Ajuntament de la Garriga ha senyalitzat 
els elements del patrimoni agrícola, rural i 
d’arbres monumentals del municipi, en un 
dels projectes finançats pel FEIL. Alguns dels 

indrets senyalitzats són el forn d’obra de Ca 
l’Oliveró (segle XVIII), el rec de Can Beia 
(segle XVIII), el rentador del rec Monar del 
barri del Querol (segles XVIII-XIX), i arbres 
com el roure del passeig dels Til·lers i el 
Ginkgo de la plaça de Can Dachs. També s’ha 
senyalitzat l’accés a peu fins a Can Terrers.
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