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Salsetes presenta el seu llibre a Gallecs
Diumenge, en el marc de la Fira de les 4 mongetes de Gallecs, el cuiner 
Pep Salsetes presentava en companyia de la molletana Marina Duñach el 
seu últim llibre, el receptari La cuina dels vallesans, un recull de propostes 
gastronòmiques de la cuina tradicional de la comarca.

FIRA GALLECS ACOLLIA DIUMENGE LA FIRA DE LES 4 MONGETES

Santa Cecília fa sonar els clàssics del cinema

L’Associació Musical Pau Casals omplia dissabte el teatre molletà amb 
motiu de Santa Cecília. Aquest any, l’homenatge a la patrona dels músics 
va ser a ritme de bandes sonores de grans clàssics del cinema. 

La darrera sarsuela del Fòrum Abelló 
els porta ‘de parranda’ per Can Gomà

TEATRE MUSICAL L’ENTITAT ESTRENA DIUMENGE A CAN GOMÀ L’OBRA DE FRANCISCO ALONSO 

MOLLET. L’Associació Musical  Sar-
suela de Mollet - Fòrum Abelló es-
trenarà diumenge (18 h) la seva 
darrera producció, la sarsuela La 
Parranda.

A Múrcia i a part d’Andalusia, 
les parrandas són unes danses 
tradicionals molt animades que 
normalment es ballen al carrer de 
manera improvisada. D’elles és 
d’on pren el nom l’expressió cas-
tellana irse de parranda i en les 
quals Luis Fernández de Ardavín 
i el compositor Francisco Alonso 
van inspirar-se per escriure el lli-
bret i la música, respectivament, 
de la sarsuela. L’obra, dividida en 
tres actes, va estrenar-se el 1928. 
Inclou, entre d’altres, el Canto a 
Múrcia, una cançó que ha esde-
vingut tot un himne a aquesta co-
munitat autònoma.

L’adaptació del Fórum Abelló 
que es veurà diumenge ha comp-
tat amb la direcció musical de Da-
niel Pérez i la direcció escènica de 
Joan Garrido. A banda de la seixan-
tena d’actors i tècnics de l’entitat, 
el muntatge inclourà la col·labora-

joanma gómez

joanma gómez

SANT FOST DE CAMPSENTELLES.  
L’Ateneu de Sant Fost clausura 
aquest vespre de divendres la 
programació del cicle Bibliote-
ques amb DO, impulsat pel Servei 
de Biblioteques de Catalunya.

A les 19 h, la companyia Corran-
des són Corrandes oferirà l’espec-
tacle In vino veritas, que mescla 

ESPECTACLE  SANT FOST CLAUSURA BIBLIOTEQUES AMB DO

Corrandes i tast de vins 
a la biblioteca de L’Ateneu 

en clau d’humor la música tradi-
cional i la cançó  improvisada de 
les corrandes amb la història del 
procés d’elaboració del vi.

A les 20 h, Joan Plans, del Celler 
Altrabanda de Martorelles, diri-
girà un tast amb els vins del seu 
celler. El preu de l’actovotat és de 
cinc euros. n

El projecte resident a CRA’P Medea 
(a la carta) de Toni Cots i l’actriu 
molletana Esther Freixa incia tem-
porada al Teatre La Vilella de Bar-

‘Medea (a la carta)’ 
de Freixa i Cots, al 
Teatre La Vilella

celona. Des del 2009, el treball s’ha 
anat internacionalitzant per espais 
d’Itàlia, Alemanya, Mèxic, Veneçue-
la i Líban. També s’ha representat 
a l’Antic Teatre de Barcelona i al 
Festival Escena Poblenou.

A La Vilella romandrà fins al 12 
de desembre, de dijous a diumen-
ge. Es poden reservar entrades a 
info@lavilella.com. n

ció del Centro Cultural Aragonés i 
la coral de l’Escola Joan Abelló.

Encara avui divendres, entre 
les 18 i les 20 h, es poden adquirir 

entrades anticipades a un preu de 
17 euros al centre cultural La Ma-
rineta. Diumenge, a taquilla, en 
valdran 20. n

PARETS. Des del 2013, i a petició 
del Servei d’Igualtat, el Grup de 
Teatre Jove de Parets s’ha implicat 
en la lluita contra la violència mas-
clista a través de la seva activitat. 

Sota la batuta de l’actriu Padi 
Padilla, aquell any va néixer  Stop!, 
una obra que es representa en di-
ferents formats cada 25-N al tea-

Teatre jove per trencar  
els esterotips de gènere

arxiu

ESCENA D’ ‘STOP!’

TEATRE EL GRUP DE TEATRE JOVE DE PARETS ESCENIFICA ‘STOP!’

tre dev Can Rajoler i que ha estat 
escollida com a Bona Pràctica per 
la Generalitat.

El muntatge que es  podrà veure 
diumenge a les 18.30 h visualitza 
les diverses manifestacions que 
poden desencadenar en violència 
masclista, com ara els esterotips 
de gènere. n
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