
El centre municipal d’expressió celebrarà la seva setmana a la carta la setmana 

vinent.  Com cada any, l’alumnat hi participa des del primer moment amb el 

concurs de dibuixos i en aquesta ocasió, el jurat ha escollit el de la jana samuí. 

La setmana a la carta consisteix en tres dies plens d’activitats musicals 

dirigides tant a l’alumnat del centre com també a la població en general. En 

parla mercè tarragó, del centre municipal d’expressió. 

 

DECLA 

 

A més, totes les persones que vulguin estudiar música o teatre al 

centre municipal d’expressió el curs 2009-2010 per primera vegada, 

ja poden passar a recollir número per fer la preinscripció a l’ateneu. 

El període de matrícula per l’alumnat actual i la preinscripció pel nou 

serà de l’11 al 15 de maig, però per facilitar el procés, aquesta 

setmana es començaran a repartir números amb data i hora per 

formalitzar la inscripció. Mercè tarragó, del cme, parla de l’oferta de 

cursos per l’any vinent. 

 
 
 
 
Aquesta setmana i la que ve es portarà a terme la commemoració 

del 70è aniversari de la fi del a guerra civil. Per això, l’ajuntament ha 

organitzat un parell d’actes. Un serà aquest dimarts i constarà de la 

projecció de la pel·lícula mirant el cel de jesús garay. Hi haurà un 

passi pels alumnes de 2n de batxillerat de l’ies baix montseny a 2/4 

de 4 de la tarda i un altre obert a tothom a les 8 del vespre a la sala 

petita de l’ateneu. En els dos casos, jesús garay en farà la 

presentació i dirigirà el col·loqui posterior a la projecció. 

 

Per la setmana vinent, també el dimarts a les 8 del vespre, es 

podran veure dos documentals, titulats “els bombardeigs del 38 a 



granollers” i els bombardeigs del 39. la presentació i el col·loqui 

aniran a càrrec de joan garriga. Ell mateix explica què s’hi podrà 

veure. 

 

DECLA 

 

Els dos documentals tenen una durada d’una hora i mitja 

aproximadament i van dirigits tant a persones més grans com als 

joves, ja que serveixen per recuperar els fets tràgics que van marcar 

les vides dels nostres avantpassats.  

 

DECLA 

 

Així doncs, les cites són aquest dimarts i el de la setmana que ve a 

les 8 del vespre a l’ateneu. 

 

 


