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BASQUET
A~..~ nd .. El Recanvis Gaudí Mollet supera __ ;slo ._ t [!·_~ a 

al Salt en un partit gris (&9-50) 
Els d'jUex Coma van tenir més dificultats de les previstes per derrotar 
a un rival combatiu 
El Recanvis Gaudí Mollet ha d'Alex Coma van fallar més 
comen«;:atlasegona voltade del que és habitual en els 
la Lüga amb lUla victoria da llan¡;aments de triples ivan 
vant el CB Salt en un partit tenir dificultats per esea
marcat per les imprecisions. par-se en el marcador. Ho 
L'equipd'A1ex Coma va tenir va aconseguir al final del 
més problemes del que re- primer periode amb lUl par
flexa el marcador perderro cial d' 11-1, fet que els va 
tar a un rival que va vendre permetre afrontar el segon novament els visitants van 
cara la derrota.Amb aquest quart amb un ample coixí tomar a reaccionar per se
triornf,elMoUetsegueixcom de punts (19-6). El Quartes guirviusenel matx. Alsdar
a líder en solitari amb nou va fer forendefensa iva es rersminuts,elSaltvaabusar 
victbries inomés una derrota cur¡;ar distancies al descans delllam;ament exterior i el 
El Mollet va imposar el seu (29-22). Ala represa els mo- MoUet més encertat va obrir 
ritme des de l'inici amb un lIetans van tornar premer lUla escletxa que va resultar 
Albert Ferrer marcant les l'accelerador i van aconse definitiva per emportar-se 
diferencies. Tot i així, els guir un parcial de 8-0,pero la victoria. •_Redacció 

FUTBOL 

Si'o Fradera, nou en'renador del Juvenil Adel Molle' 

Dani Gandia ha arribat a un acord amb la junta directiva del CF Mollet per deixar el carrec 

directiva. Desrés de 14 jor de la temporada 2007
nades disputades, elJuvenil 2008 i va completar un 
Aocupa el penúltim lIoc de campionat sencer la teqt
la classificació,a tres pUIlts porada 2010-2011. Ara 
de la salvació. agafa les regnes delJuvenil 
El nou entrenador del con Aamb l'objectiu de salvar 
jUIlt molleta afronta la seva a l'equip. Malgrat que 
tercera etapa al club. aquesta jornada no hi ha 
Anteriorment va dirigir al Lüga, elJuvenil Acontinua 
primer equip al tram final entrenant-se. •_Redacció 

~ José Linares és nou tecnic de la Molletense i 

~ La Molletetenseja té nou entrenador. Es tracta deJosé Linares, de 37 anys i natural de Santa Eulalia de Ron«;:ana .~ 
! El tecnic arriba procedent del CanovelIes, equip que va dirigir aquesta temporada durant les primeres nou ~ ¡jomades de Lliga. Linares també va entrenar al LlÍl;a d'Amunt i al Montmeló. El nou preparador blanc·i·blau : 
\. fitxa per la Molletense amb l'objectiu de salvar la categoría El conjunt molIeta va patir dissabte una golejada : 

a casa davant la Jonquera per 1-6 i segueix com a penúltim classificat amb tan soIs cinc punts ies troba a vuit >. 

¡ del Farners, I'equip que el precedeix en la c1assificadó. L'equip molleta té un partit pendent contra l'Andorra : 
El proper compromís de la Molletense sera el13 de desembre al camp del Manresa, cinque c\assificat. •__ R. ' 

Sito Fraderaja és el nou en
trenador del Juvenil Adel 
MoUet El técnic,de 50 anys 
i veí de la Roca del Valles, 
ha agafat les regnes de l'e
quip molleta a Lliga Nado
nal. Dani Gandia va acordar 
dillunsd'aquestasetmana 
tancar la seva etapa al club 
de comú acord amb lajUIlta 

~., 

ESPECTACLES 

Can Goma s'omple de gom a gom per veure 
I'estrena la sarsuela 'La Parranda' 
L'adaptació de I'obra de Francisco Alonso iLuis Fernández de Ardavínva durar gairebé 3 hores 

danses parrandes,que tenen Ardavín,va estrenar-se per 
el seu origen a les regions primera vegada rany 1928. 
de Murcia i Andalusia, va Una de lescan¡;ons mésdes
comptar amb la direcció mu- tacades és el Canto a Múrcia. 
sical de Daniel Pérez i la di- Més de 60 seixanta actors 
recció escenica de Joan van omplirdiumengeresce
Garrido.El Centro Cultural nari del teatre en les gairebé 
Aragonés i la coral de l'Escola tres hores que va durar res
Abelló també van formar pectaele. Al finalitzar, tot el 

Exit rotund d'assistencia al ció Musical Sardana de part de l'adaptació. L'obra públic es va posardempeus 
teatre de Can Goma perveure Mollet-Forum Abelló. original,creadaperFrancisco reconeixent la qualitat de 
la darrera obra de rAssocia- L'adaptació de les populars Alonso i Luis Fernández de l'obra.· _Redacció 

Les opinions deis espectadorsque van assistir diumenge ala sarsuela 'La Parranda' 

,, 
I•f Pierre Baumgartner Isabel Rodríguez 
: M'ha entusiasmat l'obra, M'ha semblat un especta
: sobretot la música iel ves ele fabulós. Conec a molts 
: tuari. Em sembla molt in deIs actors i sempre que 
: teressat la historia que tú puc vine a veure'ls. No sé 
: ha al darrera d'aquesta com s'ho fan pero cada any 
: adaptació. La posada en miUoren l'actuació del curs 
: escena ha estat sensacio passat. Ienguany té molt ¡ naL Sincerament m'ha im de ment perquehan hagut 
f pressionat. Ha superat to de sobrepasar-se acontra
: tes les meves expectatives. temps d'última hora. 
"'- --'~- ..-----_......~ _ ... -_... _... _------ ---- ----- ...--_... -----

Rosa Galvet 
Ha estat impressionant. 
Tot ha sortit perfecte. Sóc 
una aficionada d'aquest 
genere ihe gaudit molt Els 
actorssón amateurs isem
bIen professionals.Arnés, 
la majoría són de MoUet i 
deis pobles del voltant, iai· 
xo fa que encara visquis 
robra amb més emoció. 

- ----'---- --_ .... --------

David Maspons , 
L'actuació ha estat fan- : 
tastica. De lO! Ha durat .: 
gairebé tres hores i el : 
temps se m'ha passat vo- : 
lant. He gaudit molt, com ; 
sempre que vine. No sa- ' 
bria destacar un aspecte ! 
en concret de l'espectade. ~ 
Per mi tothom ha estat a l 
un nivel! magnífico ~ , 

_... -- -- ---'_... --- ----- _. 


