
CULTURANOU9EL Divendres, 23 de juliol de 202134

Sta. Maria de Palautordera

T.T.

Les músiques del món seran 
les protagonistes aquest 
dissabte a l’exterior de Can 
Balmes, a Santa Maria de 
Palautordera, en la primera 
edició del FestiBalmes, el 
nou festival organitzat per 
l’Ateneu de les Arts. Seran 
quatre hores i mitja en què 
sonarà la música de les tres 
bandes convidades, Arnau 
Obiols, Folk o Barbàrie, i Ala-
turca Barcelona. La vetllada 
musical es completarà amb la 
gastronomia que oferirà una 
foodtruck vintage, un servei 
que un principi no estava 
previst i que ara han pogut 
incorporar amb la satisfacció 
dels organitzadors.

“Com que o els deixaven 
utilitzar la barra del bar ni 
la cuina de l’interior de Can 
Balmes pel tema de la Covid-
19, al final ens vam decantar 
per demanar permís per 
instal·lar una foodtruck al 
recinte exterior i ens l’han 
concedit. D’aquesta manera 
hem resolt un problema que 
feia mesos que arrossegà-
vem”, explica Jordi Garcia, un 
dels organitzadors. “Poder 
tenir servei de begudes i 
menjar, encara que no sigui 
a primera línia dels concerts, 
és un gran al·licient per a tot-
hom”, afegeix.

El nombre màxim d’espec-
tadors previstos és 200. “Des 
d’un principi, com que no 

Martorelles 
canvia el nom  
de la biblioteca 
pel de Lolita Milà

Martorelles

La Biblioteca Montserrat 
Roig de Martorelles passa a 
anomenar-se Lolita Milà, en 
record a la primera persona 
que va dinamitzar el servei 
al municipi, Dolors Milà. 
“Creiem que els topònims els 
han de donar els personatges 
locals que han fet alguna 
cosa per al municipi i hi ha 
hagut consens total amb 
aquest nom. No només entre 
els 11 regidors, sinó, crec 
que també entre la majoria 
de la ciutadania que s’ha 
aficionat a la lectura gràcies 
a la Lolita”, apunta l’alcalde 
Marc Candela. El nom de 
Montserrat Roig continuarà 
present al poble en un carrer 
de la unitat urbanística 47, 
davant de l’ajuntament.

Tarda d’òpera amb 
soprano, baríton i 
piano, a Sant Feliu 
de Codines
Sant Feliu de Codines

Amics de l’Òpera del Vallès 
Oriental ha organitzat per 
aquest diumenge al Centre 
Cívic La Fonteta de Sant 
Feliu de Codines una tar-
da d’òpera dins el 6è Cicle 
Musical. Serà un programa 
pensat per endinsar-se en el 
món de l’òpera a través dels 
duets i àries més representa-
tius per a soprano i baríton, 
tot acompanyat per un pia-
nista. Els intèrprets seran 
Sylvia Rovora de Wagemans, 
René Alberto Cazes i Jordi 
Romero.

Músiques del món al Montseny
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Arnau Obiols actuarà dissabte al FestiBalmes. El maig passat va fer-ho al Festival de Jazz de la Garriga

sabíem com estaria la situ-
ació de finals de juliol, vam 
voler ser prudents, i també 
vam fer un plantejament des 
del punt de vista econòmic. 
Al final vam decidir que amb 
200 persones podríem evitar 
tenir pèrdues i aconseguir 
que fos un acte sostenible”, 
comenta Garcia. “No hi 
ha gaires diferències amb 
altres espectacles que hem 
organitzat, des del juny del 
2020 n’hem fet més de 70, ja 
estem força bregats”. 

El cartell, el formen tres 
formacions de gran qualitat 
i diversitat per satisfer tot 

tipus de gustos. D’una banda, 
Folk o Barbàrie, un grup del 
Baix Montseny que dissabte 
tornarà a actuar després de 
dos anys sense fer-ho. “Tení-
em ganes que una banda 
fos de la comarca, i quan els 
ho vam proposar els va fer 
il·lusió i van pensar que era 
una bona ocasió per reengan-
xar-se als concerts”. 

MÚSICA D’ARREL I INNO-
VADORA 

D’Arnau Obiols, Garcia des-
taca la seva música, molt 
d’arrel i molt innovadora al 

mateix temps. “Li ha sabut 
donar una volta de rosca a 
les cançons tradicionals del 
Pirineu”, destaca Garcia, que 
reconeix que quan fa dos 
anys va escoltar el disc Tost, 
va quedar impactat.

El cartell és completa amb 
Alaturca Barcelona, una 
banda de música tradicio-
nals turca molt cosmopolita, 
formada per set músics de 
diferents procedències. “No 
tenen disc, però és una banda 
molt engrescadora, i vam 
creure que ara la cirereta del 
pastís perfecta per aquest 
festival”.

Llinars del Vallès

EL 9 NOU
La Pineda del Castell Nou de 
Llinars del Vallès va acollir la 
final de la tercera edició del 
concurs de música La Llavor, 
organitzat per l’Ajuntament 
del municipi i l’Espai Jove 
la Masoveria. El raper Zego, 
de Canovelles, va guanyar 
en la categoria de solistes, 
provinents de la Masare-
cords, mentre que Oopart, de 
Vilalba Sasserra, va guanyar 
el premi en la categoria de 
bandes amb el seu potent 
heavy. 

En la categoria de solistes 
Juancho AG, de Sant Celoni, 
va quedar segon, i Josete, 
de Llinars, tercer. El segon 
premi en la categoria de ban-

Quinze bandes i cinc solistes es van presentar al concurs

Zego i Oopart guanyen el concurs 
de música La Llavor de Llinars

Oopart va guanyar en la categoria de bandes

i l’indie rock, es va empor-
tar també el premi RKMM, 
que atorga Radio Músic 
Montseny.

TOTHOM AMB PREMI

De les 15 bandes i els 5 solis-
tes que havien presentat 
els seus temes, el jurat va 
escollir tres finalistes en 
cadascuna de les categories. 
El concurs d’aquest any ha 
tingut dues novetats. La pri-
mera és que hi ha hagut dues 
categories: bandes i solistes, 
i la segona és que tots els 
finalistes dels concurs tenien 
premi. 

Zego ha guanyat 150 euros 
per bescanviar per material 
musical, la gravació d’un 
videoclip o la gravació d’una 
maqueta i actuarà a la festa 
major amb una remuneració 
de 100 euros. Per la seva part, 
Oopart, ha guanyat la grava-
ció d’una maqueta als estudis 
de Cardedeu Nan Mercader i 
també tocarà a la festa major 
de Llinars amb una remune-
ració de 250 euros.

des va ser per De Lirios, de 
la Garriga, mentre que Los 
Niños del Balcón, de Lliçà 

d’Amunt, van quedar en ter-
cera posició.  De Lirios, que 
fusiona ritmes com el reggae 

El Casal de Joves de 
Bigues i Riells, finalista 
als premis Catalunya 
Construcció

Bigues i Riells del Fai
El Casal de Joves L@Cova 
de Bigues i Riells del Fai és 
finalista als premis Catalunya 
Construcció en la categoria 
de Rehabilitació Funcional. 
En total, en aquesta divuite-
na edició dels premis s’han 
escollit 17 candidatures com 
a finalistes en cinc categori-
es professionals. Els premis 
estan convocats pel Col·legi 
d’Aparelladors de Barcelona 
(CAATEEB). El Casal de Joves 
ja va guanyar fa unes setma-
nes el premi del jurat als guar-
dons d’arquitectura Architizer 
A+Awards, en la categoria 
d’arquitectura low cost en la 
novena edició d’aquests reco-
neguts premis internacionals 
amb seu a Nova York. L’edifici, 
que ocupa 300 metres qua-
drats, és un edifici intel·ligent 
i ecològic, que queda integrat 
al paisatge del parc.

El festival FestiBalmes celebrarà dissabte la primera edició a l’exterior de Can Balmes 
amb tres bandes convidades i servei de restauració


