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MÚSICA LA BANDA ESTRENARÀ TRES COMPOSICIONS NOVES 

L'Associació Musical Pau 
Casals celebra els 25 anys 
en el marc de Santa Cecília 
Per celebrar el 25è aniversari de 
l'Associació Musical Pau Casals 
(AMPC), la banda de l'entitat (an
tiga Banda de Joves Músics) con
vertirà aquest dissabte (18 h) el 
tradicional Concert de Santa Cecí
lia en un acte especial per als so
cis de l'AMPC i, sobretot, per als 
músics que n'han format part al 
llarg d'aquest quart de segle. 

Per això, s'han composat i 
arranjat especialment per a l'oca
sió tres noves peces que seran in
terpretades dissabte, en el con
cert gratuït que la banda oferirà al 
Teatre de Can Gomà. Així, el con
cert, dirigit pels mestres Francesc 
Vidal i Vila i Bartolomé García
Plata, comptarà amb les peces As-

sociació Musical Pau Casals, un 
pasdoble de Francesc Vidal; Selec
ció per a Banda de l'Esbudellador 
de Whitechapel, de Josep Ollé i 
instrumentat per Vidal, i Muta
cions, variacions sobre un tema po
pular, del mestre Carles A. Tort. 

L'Escola Municipal 
D'altra banda, l'Escola Municipal 
de Música i Dansa de Mollet tenia 
previst aquest dijous la celebració 
de Santa Cecília, amb una festa al 
teatre amb la mostra de pastissos, 
truites i pizzes amb motius musi
cals, i les actuacions dels alumnes 
de les Orquestres, el Conjunt Ins
trumental i dels grups d'Inici 11 i 
primer de Llenguatge Musical. _ 

DV, 21 NOVEMBRE 2014 contrapunt 

CINEMA 

AMAM PROJECTA A CAN PANTIQUET 
EL 'DRÀCULA' DE FRANCIS FORD COPPOLA 
Dissabte (21 h), en el marc del cicle d'AMAM The Picture Shaw Cinefòrum, el centre cívic de 
Can Pantiquet acollirà la pel·lícula Bram Stoker's Dracula, de Francis Ford Coppola (1992), 
protagonitzada per Gary Oldman, Keanu Reeves i Winona Ryder. El film es projectarà amb 
versió original i hi haurà un fòrum de debat posterior. 

MÚSICA EL FÒRUM ABELLÓ INTERPRETAVA DIUMENGE 'CANÇÓ D'AMOR I DE GUERRA' 
DANIEL MOLINA 

LA SARSUELA 
PREN EL TEATRE 
DECAN GOMÀ 

La clàssica sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra es podia veure 
diumenge al Teatre de Can Gomà, gràcies al muntatge del Fòrum Abelló -
Associació Musical Sarsuela de Mollet. que aconseguia una bona acollida 
de públic. La formació molletana comptava amb la participació de la coral 
Camins de les Franqueses i l'Esbart Dansaire de Mollet. 


