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NOU9 CULTURA EL 25

La iniciativa coincideix amb el primer aniversari de l’equipament, amb 161 usuaris al dia

La Biblioteca de Santa Eulàlia 
amplia l’horari gràcies als voluntaris
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Dos dels voluntaris, aquest dijous al matí treballant a la biblioteca

Santa Eulàlia de Ronçana

Pere Nadal

La Biblioteca–Casa de Cul-
tura Joan Ruiz i Calonja de 
Santa Eulàlia de Ronçana ha 
començat aquest maig l’am-
pliació de l’horari a partir del 
projecte de Voluntariat que 
impulsa la regidoria de Cultu-
ra, i després d’haver-se ajustat 
els torns de personal. Així, la 
Biblioteca obre un matí més, el 
de dijous, entre les 10 del matí 
i 2/4 de 2 del migdia. L’Ajunta-
ment ja ha signat un conveni 
amb vuit voluntaris que treba-
llen en diversos projectes. 

Entre altres propostes hi ha 
la de fomentar la lectura entre 
els més petits en contacte amb 
les escoles, impulsar el fons 
de proximitat de la col·lecció 
local, inventariar el Fons Joan 
Ruiz i Calonja, incrementar el 
nombre d’hores de formació 
inicial gratuïta en informàtica 
i tecnologies de la informació i 
fer tasques de suport al perso-
nal bibliotecari.

Una altra iniciativa que ha 
de veure la llum properament 
és La maleta viatgera, que 
portarà llibres de la biblioteca 
a La Fàbrica els divendres a 
la tarda. L’objectiu és prestar-
los als usuaris del centre cívic 
i cultural, al Rieral, i fidelit-
zar més públic.

 La posada en marxa del 
nou servei coincideix amb el 
primer aniversari de l’equi-

pament i la publicació de les 
dades d’aquest primer any per 
part dels responsables de les 
instal·lacions de la Sagrera, 
inaugurades a finals de març 
de l’any passat. Durant aquest 
primer any hi ha hagut més de 
42.000 visites, amb una mitja-
na de 161 usuaris al dia. 

UN 30% De la població 
té carNet De préstec

Aquestes xifres corresponen 
a tot el públic que ha passat 

en els darrers 12 mesos pel 
centre, ja sigui en conferènci-
es, visites escolars, activitats 
culturals, hores del conte, 
sessions de formació en Tec-
nologies de la Informació 
i Comunicació (TIC) per a 
adults, trobades del concorre-
gut Club de Lectura o usuaris 
directes. En aquest últim 
aspecte, la Biblioteca–Casa de 
Cultura ha realitzat en un any 
18.193 préstecs, i hi ha hagut 
3.883 usuaris connectats a 
internet i 1.637 més que han 

utilitzat la connexió wi-fi de 
què disposa l’equipament. 

Les dades del primer any 
de servei també reflecteixen 
que un 30% de la població ja 
té el carnet de préstec, el que 
significa gairebé 2.100 veïns, 
i que l’edifici ha acollit més 
de 200 activitats culturals, a 
les quals han assistit 7.286 
persones. D’altra banda, 
1.378 alumnes de les dife-
rents escoles de Santa Eulà-
lia de Ronçana van visitar el 
centre.

Espectacle en honor 
a les víctimes de 
guerra, a la Garriga

La Garriga

El Teatre de la Garriga serà 
l’escenari aquest dissabte 
a 2/4 de 9 del vespre de 
l’espectacle 7.400. Rèquiem 
1936-1939, a càrrec de la 
companyia Temiro Dansa 
en homenatge a les víctimes 
de guerra. El nom de l’obra 
fa referència al nombre de 
víctimes als bombardejos fei-
xistes sobre diferents ciutats 
catalanes. La companyia vol 
que el públic es posi al lloc 
de les persones que van patir 
durant la guerra i que sentin 
tant el dolor i la por, com el 
valor de l’amistat i la volun-
tat de sobreviure que tenien 
les persones durant els bom-
bardejos. El llenguatge més 
emprat és la dansa contem-
porània, tot i que s’utilitzen 
diferents recursos com la 
dansa espanyola i el jazz 
modern, entre d’altres. Les 
entrades es poden adquirir 
de manera anticipada a tra-
vés de Telentrada i al teatre 
el mateix dia de l’obra fins a 
una hora abans del comença-
ment de l’espectacle.

Bridges Trio i David 
Soler presenten 
‘Mans’ al Festival de 
Jazz de Granollers
Granollers

El Festival de Jazz de 
Granollers continua aquest 
cap de setmana amb el 
concert que la formació de 
Granollers Bridges Trio i el 
guitarrista de Sant Celoni 
David Soler oferiran aquest 
divendres a les 10 del ves-
pre al Casino. L’actuació 
servirà per presentar el seu 
darrer treball discogràfic, 
Mans, que representa la 
consolidació de cadascun 
dels elements que podrien 
definir la seva estètica. En 
aquest projecte han tingut la 
col·laboració de Soler, amb 
qui els membres de Bridges 
Trio tenen grans afinitats. La 
formació està integrada per 
Guillem Callejón (guitarra), 
Dimas Corbera (contrabaix) i 
Alfons Bertran (bateria).

Actes per als dies 
11 i 13 del Festival 
Primavera Poètica de 
la Garriga
La Garriga

Dins el Festival Primave-
ra Poètica de la Garriga, 
aquest dissabte es farà un 
concert de Pere Vilanova 
basat en l’obra poètica de 
Carles Duarte, titulada Una 
magrana d’astres. D’altra 
banda, aquest diumenge 
tindrà lloc la Matinal de 
Poesia Infantil amb Andreu 
Galan.

Sant Celoni celebra 
dissabte el primer 
Festival de Poesia
Sant Celoni

Laia Coll

El Sant Celoni més poètic 
arriba aquest dissabte amb 
el Primer Festival de Poesia 
del municipi, impulsat per 
l’àrea de Cultura de l’Ajun-
tament amb al coordinació 
addicional del poeta local, 
Pau Gener, amb l’objectiu 
d’“assolir una descoberta 
recíproca, de Sant Celoni i 
dels pols de la poesia cata-
lana”, convertir-se en una 
referència de la zona i que 
la poesia s’estengui a petits 
i grans. 

Fins a 10 poetes de 
Catalunya, amb unes de les 
veus més remarcables de la 
poesia actual, es reuniran 
a partir de les 4 de la tarda 
a la Sala Bernat Martorell 
de Can Ramis. Jordi Vintró 

i Francesc Garriga seran els 
encarregats de conduir el 
primer recital i, tot seguit, 
des de l’escala de Can Ramis, 
Meritxell Cucurella, Nú 
Miret, Esteve Plantada i 
Blanca Llum seran les veus 
que continuaran la vetllada.

 A partir de les 6 de la tar-
da, Enric Casasses, Dolors 
Miquel i Tomàs Arias, des 
de la Sala Bernat Martorell, 
tancaran els recitals i, a 
partir de les 8 del vespre, al 
Claustre de l’Antic Hospital 
de Sant Antoni –l’actual Ofi-
cina de Turisme–, hi haurà 
la cloenda del festival amb 
tots els poetes. A banda, es 
faran petites mostres de 
cultura local entre recital i 
recital al pati de Can Ramis 
amb la participació de diver-
ses entitats culturals de Sant 
Celoni.

La cantautora Maria Coma 
presenta ‘Magnòlia’ a la 
Nau B1 de Roca Umbert
Granollers

EL 9 NOU

La cantant, pianista i com-
positora Maria Coma actua 
aquest cap de setmana a 
Granollers, on divendres 
a partir de les 11 del ves-
pre oferirà un concert a la 
Nau B1 de Roca Umbert. 
Coma arriba a Granollers 
després que el novembre 
de 2011 publiqués el seu 
quart treball discogràfic, 
Magnòlia, que la va conver-
tir en una de les veus més 
personals i interessants de 
la més recent generació de 
músics del país. La columna 
vertebral d’aquest treball 
ha estat el seu piano, més 
profund i més madur, i unes 
lletres que van del costu-
misme més quotidià fins al 
realisme màgic. A tot això 

s’hi afegeixen els vídeos 
fets per ella mateixa, els 
dissenys i el directe.

La cantautora va debutar 
l’any 2006 amb un EP que 
s’ha convertit en objecte de 
culte (ja exhaurit i desca-
talogat). El 2007 va arribar 
U_mä, un projecte més 
experimental format a duet 
amb Pau Vallvé. El seu nou 
treball, Linòleum (2009), 
ja va ser inclòs a les llistes 
dels millors àlbums de l’any 
a nombroses revistes espe-
cialitzades. Abans de Mag-
nòlia va publicar Linòleum 
en concert (2010). 

Coma també és autora de  
diverses bandes sonores per 
a curtmetratges i documen-
tals, a més de col·laborar 
en treballs d’altres músics 
amics com Inspira, Nubla o 
Gespa. 


