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AUSA, som una associació nascuda d’entre els creadors, organitzadors 
d’espectacles i artistes de Granollers. Després de molts anys col·laborant amb la 
cultura, alguns d’aquests artistes i creadors ens hem decidit associar per tal de 

poder oferir ajuda i experiència als artistes i creadors granollerins. Tot generant 
espectacles, oferint escenaris i visibilitat. 
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Els nostres objectius: 
 
-La promoció cultural d’artistes i 
creadors.  
 
-La recerca i la creació d’espais de 
divulgació per als artistes i credors 
en les diferents i múltiples 
disciplines d’expressió artística 
(música, teatre, dansa i altres 
generes equiparables).  
 
-La creació d’esdeveniments i 
espectacles per donar visibilitat de 
joves artistes, nous creadors i 
múltiples propostes culturals del 
nostre país 
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Com ho farem: 
 
-Creació, organització i gestió 
d’espectacles.  
 
-Dur a terme totes les tasques de 
publicitat i gestió de les diferents 
vies de promoció dels espectacles.  
 
-Administració i gestió dels 
recursos humans i econòmics 
necessaris per a dur a terme la 
nostra activitat. 
 
 

Presentació	  
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Per què AUSA? 

Som molt conscients de la dificultat d’engegar qualsevol proposta cultural. Les 
dificultats del context socio-econòmic, la manca de recolzament, la baixa quantitat 
d’escenaris i de visibilitat, la dificultat d’arribar al públic objectiu i, essencialment, el 
propi procès creatiu. Com a creadors coneixem com es de dur aprendre una disciplina 
artística i fer-la pròpia. I com és de dur donar-la a conèixer.  

Creiem que generar un punt de trobada de diferents creadors i posar en comú 
experiències és una bona empenta pels que comencen. Creiem que podem generar punts 
de trobada entre diferents disciplines i crear col·laboracions que, d’una altra manera no 
podrien donar-se. Tot posant en contacte els actors amb els músics, per exemple, podem 
generar sinergies que ofereixin noves propostes. 

Volem ser específics. Tenim els contactes necessaris amb programadors, equips tècnics, 
mitjans i entitats per tal de poder oferir als artistes les vies de promoció dels seus 
espectacles. I a més, volem generar escenaris i esdeveniments on poder mostrar què es fa 
culturalment a Granollers. 

COL·LABORACIÓ AMB ELS ENS LOCALS I REPERCUSSIÓ 
 
Comptem amb la participació com a  col·laborador de l’Ajuntament de Granollers. En els 
concerts volem treballar amb totes les escoles de música de Granollers, amb els locals 
d'assaig i sales de concerts, per tal d'oferir escenaris on hi puguin participar i mostrar-se. 
 
Tots els agents culturals de la ciutat están convidats a sumar-s’hi i a fer servir els nostres 
escenaris com avia per mostrar les activitats que desenvolupen durant tot l’any. 
 
Volem acostar els escenaris als comerços de la ciutat tot oferint la possibilitat de que els 
escenaris portin el nom del comerç concret a la nostra agenda i publicitat o, per exemple, 
combinant l'espectacle amb una oferta concreta del comerciant. 
 
I és precisament aquesta col·laboració amb l’Ajuntament, amb entitats i agents culturals de 
la ciutat, el que garantitza la repercussió i la visibilitat del Festival, tant pels artistes com 
pels publicitats. 
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Presentació Oficial 

Dins del Festival Musik N Viu de Granollers, volem donar a conèixer la nostra 
associació amb una especial oferta d’actes i espectacles multi disciplinars, fent 
del Parc Firal un espai de divulgació i entreteniment per a totes les edats. 
 
21:00-22:30: Quiz Musical/Butifarrada popular: vine a sopar tot gaudint 
d’un dels espectacles amb més empenta, un trivial musical a càrrec de l’actor 
granollerí Gerard Oms.  
 
22:30-23:00: espectacle de foc i música a càrrec de “Toc i Foc”, joves vallesans 
que combinen dansa, foc i música en directe. 
 
23:00-00:00: Concert Denegro Partizan: concert del grup de Granollers que 
enguany presenta disc. 
 
00:00-00:30: espectacle de foc i música a càrrec de “Toc i Foc” 
 
00:30-01:45: Concert Halldor Mar. Aquest músic islandés no ha deixat a 
ningú indiferent amb les seves versions dels grans temes de la música catalana, 
mitjançant un llenguatge musical modern i fresc. 
 
01:45-02:30: Canvi d’escenari: concert en directe en escenari petit alternatiu. 
Estem estudiant diverses ofertes que van des de la dansa a altres arts escèniques 
o un concert de petit format.  
 
02:30-04:00: Concert de gran format. Estem estudiant diverses ofertes: Mi 
Capitán (amb els músics de Love Of Lesvian, Standstill, New Raemon, 
Dengro Partizan, Delafe, etc); Delafe y Las Flores Azules, Joan Colomo, 
Nueva Vulcano, Tiger Menja Zebra, Tiki Phantoms, etc 
 
04:00-05:00: Sessió a càrrec de Dj Tawers. Integrant del duet Panda Knights, 
amb qui acaba d’editar el seu últim disc amb Velcro City Records de Denver, 
USA, ens oferirà la seva selección musical per acabar la nit.  
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Un	  equip	  que	  porta	  anys	  vinculat	  a	  tasques	  creatives,	  als	  espectacles	  
en	  directe	  i	  a	  la	  organització	  d’esdeveniments	  artístics	  a	  Granollers.	  

Víctor Oliveras: 
Cap visible del local Can60 a Granollers. Ha organitzat concerts periòdicament amb 
una popular acceptació i públic creixent, tenint molta cura de la programació i en 
constant contacte amb músics, programadors i públic. Participa ens diferents actes 
com el Cinema Fresh i el Festival Fantàstik Granollers.	  

Carles Gallego: 
Fundador de l'estudi Músiques d'Artesania i de la productora audiovisual La Mosca 
de la tele, ha treballat com a tècnic de so, músic o post-producció per entitats com 
Tv3, La Sexta, TVE, El Terrat, etc. Àmplia experiència en la gestió d'espectacles 
gràcies a treballar amb la Always Drinking Marching Band, a la Sala 2046 o la 
organització del festival multidisciplinar de Barcelona EGGS FEST. 
(www.musiquesdartesania.com)	  

Col·∙labora:	  

La	   nostra	   trajectòria.	   En	   els	   últims	   10	   anys	   hem	   treballat	   amb	   artistes	   com:	   Denegro 
Partizan, Pura madera, Icebend, The Cabin, Vidal Brothers & Adrià Plana, Ninette & 
The Goldfish, Account Manager, El Sobrino Del Diablo, Rik Van Den Bosch, The 
Blue Moon Boys, Petit, Sexy Bicycle, Caustic Roll Dave, Festival de cinema 
Fantàstik, Parker, Tori Sparks, Dirty Dicks, De Cara a la Pared, Mario Maeso, El 
Brindador, Partido, Junkbox, Acustiquem, Leslie Helpert, David Soler, Juantón el 
Equilibrista, McAndrew Brothers, Jaumet, Illa Carolina, Sagrada Familia, Albert Vila, 
3Some Sillyland Band, Barnouche, Cítrics, Kaire, Los Ternura, Dino Ratso, Roger 
Usart, Mi querido Virus, In Extremis, Jordi Montañez, Albert Palomar, The Raymond 
Williams Incident, Petrus, Some Electric Noise, Maarten Swaan, La República del 
Son, Peter Loveday, Nàjau, Mateólika, The Missing Leech, La Folie, Balancí, More, 
All i Jolie, Annalogik, Peter Piek, LaxʼnʼBusto, Hotel Cochambre, Always Drinking 
Marching Band, Obesses, Els amics de les Arts, Za!, Puput, Gossos, Manu Chao, 
Antonio Vega, Dani Nel·lo i molts més, gràcies a col·laboracions amb diverses sales 
com el 2046, Mundo Canibal, Jamboree, Jazzsi, La Rulot entre dʼaltres i a entitats 
com Tv3, La Sexta, El Terrat.  

Qui Som 
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AUSA	  
Contacte	  

ausagranollers@gmail.com	  
	  


