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L’informatiu
Tots dansen

Tots dansen és un projecte liderat pel Mercat de les Flors de Barcelona que dona la
oportunitat als joves estudiants dels instituts de la comarca, a apropar-se al llenguatge del moviment i la dansa contemporània.
Al Vallès Oriental és coorganitzat pel Teatre
Auditori i l’AC, i enguany celebrem la 6a
edició amb la participació de nou instituts
de la comarca, la direcció de la coreògrafa
Constanza Brncic, i la col·laboració de les
formadores Carme Nájera, Àgueda Murillo
i Silvia Sant.

El resultat de tot el treball es mostrarà
al Teatre Auditori de Granollers, a les 8 del
vespre dels dies:
Dimarts 15 de maig: Instituts Baix Montseny
de Sant Celoni i Marta Estrada de Granollers.
Dimecres 16 de maig: Instituts Xammar de
l’Ametlla del Vallès i El Vern de Lliçà de Vall.
Dijous 17 de maig: Instituts Lauro de Les
Franqueses i Domus d’Olivet i Bellulla de
Canovelles.
Divendres 18 de maig: Instituts EMT i
Celestí Bellera de Granollers.

Cineclub
Divendres 4 de maig / 19 i 22 hores
Diumenge 6 de maig / 19 hores
Centre Cultural de Granollers *

Battle of the Sexes
(La batalla de los sexos, 2017)
de Jonathan Dayton i Valerie Faris
Versió original en anglès subtitulada

Producció americana escrita per Simon
Beaufoy i dirigida per Jonathan Dayton
i Valerie Faris, amb música de Nicholas
Britell, fotografia de Linus Sandgren, i
interpretada per Emma Stone, Steve Carell,
Andrea Riseborough, Elisabeth Shue, Austin
Stowell, Sarah Silverman, Alan Cumming i
Eric Christian Olsen. Durada: 121 minuts.
Els directors de Little Miss Sunshine
dirigeixen aquesta comèdia que va molt més
enllà del fet purament esportiu. Immensa
Emma Stone com a Billie Jean King.
Divendres 11 de maig / 19 i 22 hores
Diumenge 13 de maig / 19 hores
Centre Cultural de Granollers *
Versió original subtitulada en castellà

Wonderstruck (2017)
de Todd Haynes

Producció escrita per Brian Selznick
(basada en la seva novel·la), amb música
de Carter Burwell, fotografia d’Edward
Lachman, i interpretada per Julianne
Moore, Michelle Williams, Amy Hargreaves,

BATTLE OF THE SEXES

Michael Smith, Marko Caka, James
Urbaniak, Oakes Fegley, Hays Wellford i
Morgan Turner. Durada: 120 minuts.
Pel·lícula Especial Sant Jordi #abrilmil.

Una mirada vitalista a una etapa de la vida
que el cinema no acostuma a oblidar. Una
sabia barreja de drama suau i comèdia
sense estridències.

Preciosa, commovedora i innovadora oda
que passa a dos Nova York separats en el
temps i a través de dos nens que volen
trobar el seu lloc.

Divendres 25 de maig / 19 i 22 hores
Diumenge 27 de maig / 19 hores
Centre Cultural de Granollers *

Divendres 18 de maig / 19 i 22 hores
Diumenge 20 de maig / 19 hores
Centre Cultural de Granollers *

Three Billboards
Outside Ebbing,
Missouri

Aurore

(50 primaveras, 2017)
de Blandine Lenoir
Versió original en francès subtitulada
Producció francesa escrita per Jean-Luc
Gaget, Blandine Lenoir, Océane Michel i
dirigida per Blandine Lenoir, amb música de
Bertrand Belin, fotografia de Pierre Milon,
i interpretada per Agnès Jaoui, Thibault de
Montalembert, Pascale Arbillot, Lou RoyLecollinet, Sarah Suco, Marlène Veyriras,
Philippe Rebbot, Samir Guesmi i Laurie
Bordesoules. Durada: 89 minuts. Sessió en
col·laboració amb l’Alliance Française.

Dimarts 8 de maig / 20 hores
Centre Cultural de Granollers *

Dimarts
Singulars

Brief Encounter

(Breve encuentro, 1945)
de David Lean
Versió original en anglès subtitulada
Producció anglesa escrita per David Lean,
Anthony Havelock-Allan i Ronald Neame
i dirigida per David Lean, amb música de
Sergei Rachmaninoff, fotografia de Robert
Krasker, i interpretada per Celia Johnson,
Trevor Howard, Stanley Holloway, Joyce

(Tres anuncios en las afueras, 2017)
de Martin McDonagh
Versió original en anglès subtitulada
Producció anglesa escrita i dirigida
per Martin McDonagh, amb música de
Carter Burwell, fotografia de Ben Davis,
i interpretada per Frances McDormand,
Woody Harrelson, Sam Rockwell, Peter
Dinklage, John Hawkes i Abbie Cornish.
Durada: 112 minuts.
Una pel·lícula rebel, brutal, impressionant
i exquisida al mateix temps, amb una
magistral Frances McNormand guanyadora
de l’Oscar a la millor actriu.

Carey, Cyril Raymond, Everley Gregg i
Valentine Dyall. Durada: 86 minuts.
Dos enamorats que, a partir d’un seguit
d’encontres fortuïts, veuen néixer una
passió irrefrenable. Ambdós s’estimen les
seves respectives parelles, les vides bastides
amb ells, saben que fan mal fet, que no
és correcte, que és indecent... però no hi
poden fer res.
Un dels millors drames romàntics de la
història del cinema. Una meravellosa obra
mestra de David Lean.

Festival
de Cinema
Documental

perdedors”, aquells que sacrifiquen les seves
carreres professionals per la glòria dels seus
companys d’equip. Què els motiva a continuar pedalant en l’anonimat absolut en un dels
esports més exigents a nivell físic i psicològic?
Seguim durant set anys a aquests Sancho
Panzas de ciclisme professional i descobrim
la fins ara invisible vida dels “gregaris”, sense
els quals, els equips professionals es quedarien sense podis ni trofeus.
Dimarts 22 de maig / 20 hores
Centre Cultural de Granollers *

El Espanto
Per segon any, el Cineclub de l’Associació
Cultural converteix Granollers en una
de les seus del DocsBarcelona, Festival
Internacional de Documentals de Barcelona.
Es podran veure a la ciutat una mostra dels
títols que formaran part del Festival, que es
desenvolupa entre el 16 i el 27 de maig.
Dimecres 16 de maig / 9.30 i 11 hores
Centre Cultural de Granollers *
(Fem dues sessions al matí amb instituts,
si esteu interessats en assistir-hi, truqueu
o envieu un correu electrònic a l’AC)

de Pablo Aparo i Martí Benchimol
(Argentina, 2017)
En un recòndit poble d’Argentina, les
cures casolanes reemplacen la medicina
tradicional. Tota dolència és tractada pels
propis veïns excepte “El Espanto”, una rara
malaltia que pateixen les dones i només es
pot curar gràcies a les habilitats misterioses
d’un peculiar ancià de les afores del poble,
a qui cap marit vol que visiti la seva dona...

En aquest poble neixen els mals i els
antídots, les mitologies i els seus detractors.
Un estrany microclima, un petit món
poblat de personatges excèntrics que ens
introdueixen espontàniament a situacions
còmiques i humanes que es combinen amb
creences religioses i l’esoterisme.
Dimarts 29 de maig / 20 hores
Centre Cultural de Granollers *

Time Thieves
de Cosima Dannoritzer
(Catalunya. 2017)

Internet i les noves tecnologies permeten
fer gestions i tràmits online de manera àgil
i ràpida; comprem els nostres bitllets d’avió
per internet, reservem taxis a través del
nostre mòbil i podem fer transferències
sense anar al banc... Però, les noves
tecnologies, irònicament, en comptes
d’estalviar-nos temps, ens el roben per
utilitzar-lo en benefici propi. Una reflexió
de com el temps s’ha convertit en una
mercaderia en la societat contemporània.

Wonderful Losers:
A Different World
d’Arünas Matelis
(Lituània, 2017)
Darrera els equips de l’elit del ciclisme mundial hi ha uns lluitadors desconeguts, veritables
herois de les bicicletes que s’estavellen, s’aixequen i tornen a córrer. Una odissea que revela una mirada poc habitual als “meravellosos

Primaveral
de Cinema
de Muntanya

TIME THIEVES

Dijous 10 de maig / 20.30 hores
Centre Cultural de Granollers *

Déjame vivir

de Sébastien Montaz-Rosset
Dijous 17 de maig / 20.30 hores
Centre Cultural de Granollers *

The Eyes of God
d’Olaf Obsommer
L’Agrupació Excursionista de Granollers
organitza des de l’any 2000 la Primaveral
de Cinema de Muntanya, mostra que acosta
a la ciutat el millor cinema de muntanya
dels darrers anys i que compta amb la col·
laboració de la Fundació Festival de Cinema
de Muntanya de Torelló.

Dijous 24 de maig / 20.30 hores
Centre Cultural de Granollers *

Dessine-moi un
Chamois
d’Anne, Erik i Véronique Lapied

DESSINE-MOI UN CHAMOIS

Dijous 31 de maig /20.30 hores
Centre Cultural de Granollers *

Dhaulagiri, ascenso
a la montaña blanca
de Cristián Harbaruk i Guillermo Glass

* Centre Cultural de Granollers, c/ Joan Camps, 1
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Centre
d’Estudis de
Granollers
Dijous 24 de maig / 20 hores
Sala d’actes del Museu de Granollers
Ponència

Canvis en la fauna
vertebrada del Vallès
Oriental: extinció,
retorn i nouvinguts
a càrrec de Jordi Ruiz-Olmo,
doctor en biologia per la Universitat
de Barcelona

El Vallès Oriental és una comarca ubicada
entre els massissos del Montseny i
el Montnegre, i els seus contraforts.
Recorreguda per les conques del
Besòs i de la Tordera, es troba en el
límit de la Catalunya seca i la Catalunya
humida, entre la Catalunya mediterrània
i l’eurosiberiana. La Comunitat natural
de fauna vertebrada (mamífers, ocells,
peixos, rèptils, amfibis i peixos) té unes
característiques pròpies d’aquesta zona
de transició, i de les dues conques
hidrogràfiques petites que desemboquen

Club AC
Fent-te soci de l’AC tindràs descomptes
i avantatges tant en els nostres projectes
i activitats com en les programacions del
Teatre Auditori de Granollers, el Museu
de Ciències Naturals i la Sala NauB1, entre
d’altres. Informa-te’n al nostre web o posa’t
en contacte amb nosaltres per telèfon o
correu electrònic.
Planetari de Granollers
De dissabte 19 de maig a dissabte 26 de
maig, de 18.15 a 19 hores
Júpiter a la vista

FOTO: JORDI RUIZ-OLMO

molt ràpidament a la mar Mediterrània.
La urbanització d’aquest territori, el
desenvolupament industrial i les activitats
humanes en general, van afectar la fauna
de la comarca d’una forma severa. Moltes
espècies es van extingir o van esdevenir
rareses a partir de la meitat del segle xx.
En alguns casos, fins i tot abans (s. xvii,
xviii i xix). El present treball analitza els
canvis en l’estructura de les comunitats
d’aquests grups al llarg del temps, tot
incidint en les extincions, la recuperació o
retorn de determinades espècies, i també
el cas de les espècies invasores. Tractarem
el cas de la llúdriga, del cabirol, del gat
salvatge, dels ocells aquàtics, el barb o la

tortuga de rierol, entre d’altres i, fins i tot,
analitzarem les dades aïllades de llop. Però
també ens detindrem en el cas de porcs
vietnamites, visons americans, faisans, becs
de corall o tortugues de Florida.

Venus i Júpiter són els punts més brillants
de la nit. Després de reconèixer les constel·
lacions característiques de la primavera,
ens aproximarem a Júpiter, el planeta gegant, on hi cabrien més de 1.000 planetes
com el nostre.

Diuen que per això la constel·lació d’Orió
s’amaga abans no surti l’Escorpí.

De dissabte 19 de maig a dissabte 26 de
maig, de 16.45 a 17.30 hores
Planetari familiar
L’estiu s’apropa, i les bones temperatures
ens conviden a sortir de nit i mirar cap al
cel. Al nord, les Ósses estan condemnades
a donar voltes a l’estrella Polar, l’única de
tot el firmament que no es mou. El pastor
dels bous les vigila perquè no s’escapin.
Pel sud surt l’escorpí, que va ser capaç de
matar ni més ni menys que al caçador Orió.

Roger de Flor, 33, 2n, 2a
08401 Granollers
T 93 861 55 98
secretaria@acgranollers.cat

www.acgranollers.cat
@ACGranollers
AC Granollers
acgranollers

 En aquest primer acte del Centre
d’Estudis de Granollers es presentarà la
revista Ponències corresponent al curs
anterior. Els socis assistents podran
recollir el seu exemplar.
També tindrà lloc el lliurament del 13è
Premi Camí Ral de treballs de recerca de
batxillerat sobre Vallès Oriental que atorga
el Centre d’Estudis de Granollers.

Reserves al telèfon 93 870 96 51,
de 9 a 14 h i de 16 a 19 hores
Teatre Auditori de Granollers
Diumenge 27 de maig, a les 19 h
Música per a la pau i la memòria
Orquestra de Cambra de Granollers
Cors participatius: Cor mixt Amics de la
Unió, Cor Femení de Granollers, Polifònica
de Granollers
Amb la participació de l’artista visual
Vicenç Viaplana Ventura
Sala Nau B1
Dissabte 19 de maig / 22 hores
Obeses + Setembre

EN CONVENI AMB:

