Segona edició del Festival de Granera,
música i natura per a tota la família

Imatge del castell de Granera
El petit poble de Granera, al Moianès, situat a un extrem del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt (a 50
km de Barcelona), acull per segona vegada aquest festival que fusiona música i natura, concert i entorn,
per tal que el públic visitant gaudeixi d’una experiència diferent i única amb tota la família (amb tallers
infantils durant els concerts). Aquesta proposta vol dinamitzar la vida cultural de Granera i alhora
potenciar el Parc Natural de Sant Llorenç i l’Obac, tot dirigint-se tant als amants de la música i la natura,
especialment a famílies, com també als mateixos veïns del poble, els visitants del Parc i el públic de la
comarca, esperonats per la bona acollida de l’any passat.
El Festival consta de quatre concerts (aquest mes de maig, i al juny, juliol i agost) a diferents indrets del
poble, que relacionaran la música amb la temàtica del Parc Natural. Així, els concerts aniran acompanyats
d’una activitat vinculada amb la natura i hi haurà passejades, tallers i tastets gastronòmics.
El primer concert tindrà lloc el proper 21 de maig i serà dedicat a l’òpera L’elisir d’amore de Gaetano
Donizetti, a càrrec dels alumnes de l’aula de cant de Mireia Pintó a l’ESMUC, amb Viviana Salisi al
piano. El taller de natura estarà relacionat amb la destil·lació de licors.
El segon concert serà el 4 de juny, amb la Coral Sant Vicenç de Riells del Fai, dirigida per Jordi Guri, que
oferirà música coral a cappella; el taller estarà relacionat amb l’oﬁci de cisteller. El 30 de juliol, el tercer
concert oferirà la proposta “Mon petit món”, amb música francesa i jazz, amb la veu de Maribel Lara i
Cecili Ruedas a la guitarra. El taller estarà relacionat amb els cavalls. Finalment, el Festival es clourà el 20
d’agost amb l’actuació de l’Aupa Quartet –format per Asier Suberbiola i Pere Nolasc, violins; Felipe
Escalada, viola, i Martín Meléndez, violoncel–, que fusionarà jazz, funk, son i ﬂamenc. El taller estarà
relacionat amb la sega a mà.
El Festival és organitzat conjuntament per l’Ajuntament de Granera i Joventuts Musicals de Moià, entitat
amb llarga tradició musical i organitzativa a la comarca, i té el suport de la Diputació de Barcelona i el Parc
Natural de Sant Llorenç del Munt. La direcció artística és a càrrec de la gestora cultural Nona Arola.

Amb preus assequibles i venda anticipada, s’ofereixen paquets que inclouen concert i àpat, i concert i
monitor per als més petits. Més informació en aquest enllaç.

