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La direcció del curt és dels germans Manuel i José Lagares, guanyadors d’un Goya

Més de 90 participants en un curt
de la Granja Escola de Palautordera

Granollers

RAMON FERRANDIS

EL 9 NOU

El rodatge del curs es va fer diumenge al matí pels carrers del nucli urbà de Santa Maria de Palautordera
Santa Maria de P.
EL 9 NOU

Més de 90 persones van
participar diumenge al matí
en el rodatge del curtme·
tratge Sí, puc, de la Granja
Escola de Santa Maria de
Palautordera. El curt for·
ma part de la campanya de
comunicació que ha engegat
la Fundació per a l’Edu·
cació, a la qual pertany la
Granja per conscienciar la
comunitat educativa i les

famílies que tant els infants
com els adults poden fer i
ser tot allò que es proposen.
La direcció del curtme·
tratge va anar a càrrec de
Manuel i José Lagares, gua·
nyadors del Goya pel seu
curt d’animació Los girasoles, i candidat a l’Oscar. Els
dos cineastes han portat al
cinema, de forma desinte·
ressada, aquest treball de
La Granja de Palautordera,
que és el primer d’una sèrie
que s’està preparant amb els

germans Lagares.
el nucli urbà, com a
escenari
El rodatge del curt va tenir
com a escenari el nucli urbà
de Palautordera, i es va fer
amb quatre càmeres i uns
90 extres (mares, pares i
nens), que durant tot el
matí es van posar a les
ordres de José Lagares per
filmar les diferents escenes.
Entre els extres hi havia

El Ral·li Fotogràfic
de Vallromanes ja té
guanyadors
Vallromanes

La setena edició del Ral·li
Fotogràfic de Vallromanes,
organitzat per l’Associació
d’Amics de la Fotografia de
Vallromanes, ja té guanya·
dors. Els guardons es van
entregar dissabte al Casal
del municipi. En el tema de
Pedres/aigua, el primer pre·
mi va ser per a Ivan Collado, i
el segon per a Jordi Ribas. En
la temàtica esportiva, els dos
primers premis van ser per a
Lali Ortega i Pep Bosch, res·
pectivament, mentre que en
Foto sorpresa els dos primers
premiats van ser Andrés
Nebot i Lali Ortega. A més,
tots els participants infantils
van rebre un obsequi. Totes
les fotografies participants
en el concurs estan penjades
aquests dies a la sala d’expo·
sicions del Casal.
Dijous, 23 de juny de 2011

uns 40 nens i nenes que
van entendre de seguida les
idees del curtmetratge i que
van fer que el rodatge es
pogués fer en menys temps
del previst.
Els dos directors de cine·
ma van tenir 12 ajudants de
producció, tots ells volun·
taris de Santa Maria de
Palautordera i Sant Celoni,
que van voler posar el seu
granet de sorra en aquest
projecte de lluita contra la
sobreprotecció.

Fins al 31 de juliol es poden
presentar els treballs que
vulguin participar als Pre·
mis Anuals d’Òmnium Cul·
tural del Vallès Oriental,
que aquest any presenten
algunes novetats i que estan
inclosos a la XXII Festa de
les Lletres Catalanes del
Vallès Oriental. El veredicte
es farà públic durant la sego·
na quinzena de novembre.
Els premis literaris que
s’han convocat aquest any
són el XXIIè Premi de Novel·
la Josep Saperas, dotat amb
6.000 euros; el XXIè Premi
Juvenil de Narrativa, dotat
amb 600 euros; el XXIIè
Premi de Poesia dotat amb
1.800 euros: el Premi Espe·
cial de Poesia, de 900 euros,
i el XXIè Premi de Poesia
Juvenil Pedra de l’Encant,
dotat amb 450 euros. Aquest
any, per primera vegada, es
convoca el Premi d’Assaig
del Vallès Oriental, patroci·
nat pel Consell Comarcal i
dotat amb 600 euros. Aquest
premi va destinat a treballs
d’assaig de temàtica histò·
rica, geogràfica, econòmica,
humanística o cultural en
general, amb un contingut
relacionat amb el Vallès Ori·
ental.
Pel que fa als premis de
llengua, també se n’instaura
un de nou, el Premi Ramon
Casanovas, patrocinat per la
família Casanovas, i dotat
amb 600 euros. El premi està
destinat al foment d’inicia·
tives en favor de la llengua
catalana i el reconeixement
d’accions cíviques en aquest
àmbit al Vallès Oriental. El
nom de Ramon Casanovas
vol homenatjar i perpetuar la
memòria de qui ha estat un
constant defensor de la llen·
gua i la cultura catalanes de
la comarca. D’altra banda, el
Premi Jaume Camp de Socio·
lingüística arriba a l’onzena
edició.
També hi ha novetats en
els premis de comunicació.
Fins ara es donaven dos pre·
mis, un de periodisme i un
de televisió, però aquest any
comença una nova etapa amb
un únic premi que recupera
el nom de l’insigne perio·
dista i diplomàtic del Vallès
Oriental, Eugeni Xammar.
Les característiques del pre·
mi es presentaran en la Nit
de les Lletres del Vallès Ori·
ental, el novembre del 2011,
amb el patrocini d’Elèctrica
Canet.

