Granollers, a 26 de novembre de 2019

Programa del 140è Aniversari
De setembre del 2019 a juny del 2020
ELS DEBATS DEL CASINO
Cicle de conferències-col.loqui, coordinat per Ramon Font, amb la col.laboració
de Joaquim Pujagut, Jordi Trullàs i Pere Massagué, que s’ha posat en marxa aquest
any sota el títol genèric de ‘Mirades alternatives’ i que té la pretensió, a través de
les deu ponències programades, de recuperar la tradició histórica de l’entitat per
promoure el debat de les idees i el món del coneixement en sessions dirigides als
socis i al públic en general.
Dia de celebració: Els dijous
Espai: Sala Joan Bretcha
Gener del 2020
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE ‘CASINO DE GRANOLLERS CLUB DE RITME (18802020), HISTÒRIA D’UN ARRELAMENT A LA CIUTAT’
Edició del llibre commemoratiu del periodista Paco Monja, que plasmarà els 140
anys d’història del Casino de Granollers Club de Ritme en un estil atractiu per
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entendre el context històric de la ciutat i la trajectòria centenària de l’entitat. Amb
l’aportació de diversos testimonis i la compilació de fotografíes i documents, en
molts casos inèdits, el llibre vol ser tot un referent.
Dia de la presentació: Dilluns, 27 de gener
Espai: Sala Joan Bretcha
De gener a març del 2020
30è FESTIVAL DE JAZZ DE GRANOLLERS
La primera activitat conjunta entre el Casino de Granollers Club de Ritme i Jazz
Granollers, després de la firma del conveni que regula la nostra relació històrica,
será el festival, que arriba a una data emblemática com és la seva trentena edició.
L’equip que coordinen Lluís Sitjes i Joan Sanmartí tenen cura de tota l’organització.
Dia de celebració: Els divendres
Espai: Sala Joan Bretcha
Març del 2020
EXPOSICIÓ COMMEMORATIVA DELS 140 ANYS
El mes de març inaugurarem una exposició commemorativa del 140 anys d’història
de la nostre entitat, amb les millors fotografíes i documents utilitzats en la
confecció del llibre de l’aniversari, s’hàgin inclós o no dins seu. El fotògraf Ramon
Ferrandis coordinarà aquesta proposta gràfica que farà una pinzellada sobre
l’evolució de la nostra entitat en aquests 140 anys.
Dia de celebració: Data per determinar
Espai: Vestíbul del Teatre del Casino
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D’abril a maig del 2020
CICLE DE CONCERTS DE GUITARRA
El músic granollerí Rafel Sala, que entre concerts i moltes altres coses, ha dirigit
les escoles de música de Caldes de Montbui i la Garriga, és el coordinador del
cicle de concerts de guitarra clàssica que els mesos d’abril i maig escoltarem cada
quinzena al Casino de Granollers. Un guitarrista japonés, Hiroschi Fuchi; la
concertista i professora Anna Archilés; el propi Rafel Sala i els valencians Rubén
Parejo i el seu fill Ausiàs Parejo conformaran el cartell d’aquest cicle.
Dia de celebració: Els divendres
Espai: Sala Joan Bretcha
D’abril a desembre del 2020
TERTÚLIES SOBRE ÒPERA AMB GENÍS TURA
El pediatre granollerí Genís Turà, a més de metge amb un gran prestigi, és un
entès en el gènere de l’òpera i des de maig a desembre, amb el parèntesi de
l’estiu, oferirà una sèrie de set conferències que servirán per endinsar-se en aquest
món musical, en un format pensat especialment pels nostres socis aficionats a
l’òpera i pel públic que hi estigui interessat.
Dia de celebració: Els dimarts
Espai: Sala Joan Bretcha o un lloc alternatiu
Setembre del 2020
SOPAR DE GALA DEL 140è ANIVERSARI
Un cop passada la Festa Major, farem un sopar de gala commemoratiu del 140è
aniversari reservat exclusivament al socis i sòcies com a reconeixement al seu
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suport a l’entitat i en homenatge, també, a totes aquelles persones que al llarg
d’aquests 140 anys n’han format part.
Dia de celebració: Dissabte, data per determinar
Espai: Terrassa del Casino de Granollers
Setembre del 2020
CONCERT INAUGURAL DE LA TEMPORADA DE JAZZ
Coincidint amb el 140è aniversari de l’entitat, a partir del 2020 tancarem cada estiu
amb la celebració d’un concert doble de jazz -una sessió gratuïa pels socis i una
oberta al públic en general- a càrrec d’una banda, una ‘big band’, que servirá,
alhora, com a inici formal de la temporada de jazz.
Dia de celebració: Dissabte, data per determinar
Espai: Terrassa del Casino de Granollers (en principi)
Setembre del 2020
CLAUDI ARIMANY EN EL 48è CICLE DE JAZZ AL CASINO
El flautista Claudi Arimany participarà en la 48è edició del Cicle Jazz al Casino, en
la sessió que tindrà lloc el dia 11 de desembre del 2020, en un concert on ell será
el solista i anirà acompanyat d’un trio de jazz, que interpretaran música del
compositor francés Claude Bolling inspirada en Jean Pierre Rampal.
Dia de celebració: Divendres 11 de desembre
Espai: Sala Joan Bretcha
De setembre del 2020 a juny del 2021
ELS DEBATS DEL CASINO
El mes de setembre començarà la segona edició d’Els Debats al Casino, que és
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una de les apostes més ambicioses de l’entitat dels últims anys. Després de
comprovar la bona acollida de les ponències de la primera edició que tenim en
marxa, el Comitè Organitzador ja ha començat a treballar en la programació de la
nova temporada. Com aquest any, durant l’estiu del 2020 en farem la presentació.
Dia de celebració: Els dijous
Espai: Sala Joan Bretcha
A partir de desembre del 2020
EXPOSICIÓ ANTOLÒGICA SOBRE EL 140è ANIVERSARI
Com que estem segurs que durant el 2020 tots aquests actes especials que hem
previst amb motiu del nostre 140 aniversari deixaran gran quantitat de moments
inesborrables, s’ha previst muntar una exposició amb les millors fotografíes dels
actes que viurem. L’exposició, a càrrec d’en Ramon Ferrandis, s’inaugurarà abans
de les festes del Nadal del 2020 i servirà per allargar als primers dos o tres mesos
del 2021 els records i les bones sensacions que pugui deixar entre els nostres socis
i tots els granollerins la nostra commemoració.
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