
Escenari obert al Gra

GRANOLLERS. Sota el nom Esce-
nari Obert, l’equipament juvenil El 
Gra obre les seves portes  durant els 
mesos de maig i juny per tal que els 
joves puguin mostrar les seves ac-
cions artístiques.

El  primer escenari obert es durà 
a terme aquest divendres a les 8 del 
vespre, de la mà de diferents Dj’s 
i grups de dansa. El 14 de juny es 
celebrarà el concurs “Mostra el teu 
talent!”, emmarcat en el projecte Jo-
ves Creadors, que pretén que tots els 
joves d’entre 12 i 30 anys residents a 
la comarca demostrin el seu talent, 
ja sigui en forma de monòleg, ball, 
interpretació, cant o màgia dalt d’un 
escenari. 

Cada espectacle tindrà una dura-
da màxima de 5 minuts i cada con-
cursant serà valorat pels membres 
d’un jurat format per experts en 
l’àmbit de les arts escèniques, que 
tindrà en compte la connexió dels 
joves amb el públic, la posada en 
escena, l’originalitat, el contingut de 
l’espectacle i l’expressivitat dels par-
ticipants.

El guanyador del concurs obtindrà 
dues entrades per anar al 
Teatre de Ponent de Grano-
llers.

En cas que el guanyador 
sigui un grup, el premi serà 
un sopar al Gra. 

Per participar al concurs, 
tant de manera individual 
com en grup de fins a sis 
persones, cal inscriure’s a 
través del correu electrònic 
gra@grajove.cat amb la re-
ferència “Concurs Mostra el 
teu talent”, o bé al mateix 
Gra en horari d’atenció al 
públic. 

El termini d’inscripció fi-
nalitzarà el proper 7 de juny, 
i només podran participar 
al certamen els primers 12 
inscrits, ja que la convoca-
tòria només compta amb un 
màxim de 12 places. RdV

sentar divendres passat a l’Espai Tranquil de 
l’establiment comercial Barbany. L’hinduisme 
és, segons l’autor del llibre, la tradició espiritual 
i metafísica més antiga del món, i no depèn de 
cap profeta ni messies, ni tan sols d’una única 
manera d’entendre la realitat. RdV

EL FESTIVAL UNNIM DE CINEMA
DE MUNTANYA PRESENTA ‘MESSNER’

GRANOLLERS. El Festival Unnim de Cinema de Muntanya es va 
aturar dijous a Granollers per projectar‐hi ‘Messner’, la pel∙lícula 
que es va endur el gran premi Vila de Torelló en la trentena edició 
del certamen, el novembre passat. La projecció, en col∙laboració 
amb l’Agrupació Excursionista de Granollers (AEG), va tenir lloc 
a la sala Tarafa.  L’activitat formava part del tour de projeccions 
que organitza el certamen i que porta les  millors pel∙lícules de 
muntanya a una vintena de ciutats catalanes.
‘Messner’ és un film subtitulat de 104 minuts, obra de l’alemany 
Andreas Nickel. Es tracta del  documental definitiu sobre la vida 
i la trajectòria del mític alpinista Reinhold Messner,  gran icona 
de l’alpinisme mundial. El documental explica, a partir tant de la 
seva personalitat com dels èxits que va assolir, la transformació 
del controvertit alpinista en un mite del muntanyisme de tots els 
temps. RdV

Fotografiant la natura

GRANOLLERS. El Museu de Ciències Na-
turals La Tela acull des de divendres passat 
l’exposició “Instants de natura”. Es tracta d’una 
mostra fotogràfica amb treballs provinents 
del sisè concurs del mateix nom, convocat per 
Unnim Caixa i l’Associació per la Defensa i Estu-
di de la Natura de Catalunya (ADENC). Són en 
total 59 fotografies -seleccionades d’entre un 
total de 447- provinents d’arreu de Catalunya i 
dividides en quatre categories: Natura protegi-
da, Fauna, Flora i Natura inanimada. L’exposició, 
que es podrà visitar fins al proper 14 de juliol 
en l’horari habitual del museu, pretén fomen-
tar el coneixement i l’estima del medi natural, 
i especialment donar a conèixer la biodiversitat 
pròpia de Catalunya. RdV

Svami Sayananda presenta 
‘L’hinduisme’

GRANOLLERS. Després d’haver viscut tres 
dècades a l’Índia, el barceloní Svami Sayanan‐
da coneix a fons la tradició i la religió hindú, 
especialment la filosofia del Yoga, l’Advaita 
Vedanta i el shivaisme del Cashmir. Amb 
tots aquests coneixements ha confeccionat 
l’estudi “L’hinduisme”, un volum que va pre-
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