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Un centenar de parades ocuparan el centre de la ciutat fins diumenge

La Fira d’Artesans omplirà Mollet 
de parades, música i activitats

Joan Abelló va pintar el cartell del setè aniversari de Ràdio Mollet

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

Mollet celebrarà aquest cap 
de setmana la XXVIII Fira 
d’Artesans, que portarà un 
centenar de parades d’au·
tèntics productors artesans. 
Aquesta fira és una de les 
que aguanta més bé la crisi, 
i durant els darrers anys 
ha mantingut estable el 
nombre de parades d’artesa·
nia. Aquest any n’hi haurà 
un total de 94 als carrers 
Portugal, del Sol, Doctor 
Robert, Can Pacià i plaça de 
l’Artesania.

Les parades inclouran tot 
tipus de productes com cerà·
mica, porcellana, papereria, 
marroquineria, estores, seda, 
fusta, joieria, espelmes, tèx·
til, joguines, mobles, encens, 
ungüents, vidre i productes 
gastronòmics (oli, mel, fruits 
secs, torró, pa, dolços, vins, 
embotits, anxoves, format·
ges...).

Aquest any s’ha recuperat 
el concert de música tradi·
cional de dissabte a la nit, 
que anirà a càrrec del grup 
vallesà Xarop de Canya, que 
ha participat en nombrosos 
festivals de renom i que 
enguany també participarà 
a les festes de la Mercè de 
Barcelona. 

D’altra banda, els Cas·
tellers de Mollet, que col·
laboren tradicionalment 

Mollet del Vallès

En el marc de la Fira, aquest divendres Ràdio Mollet inaugurarà 
a La Marineta dues exposicions per commemorar el seu trentè 
aniversari: “Ràdios antigues de la Col·lecció d’Antoni Bargalló 
(1920·1990)” i “Cartells dels aniversaris de Ràdio Mollet, pintures 
i disseny gràfic (1981·2011)”. Bargalló ha seleccionat alguns apa·
rells de ràdio de la seva col·lecció per mostrar l’evolució de la radi·
odifusió en el darrer segle. Ràdio Mollet sempre ha encarregat 
cartells a artistes locals per anunciar les festes d’aniversari. Ara es 
mostren els originals d’aquests cartells.

amb la Fira d’Artesans, 
actuaran diumenge al mig·
dia acompanyats pels Salats 
de Súria i els Castellers 
d’Altafulla. Dissabte a la 
tarda ja faran un taller de 
castells. Dins la Fira també 
se celebrarà la Trobada de 
Puntaires del Casal Cultural, 
jocs infantils dinamitzats 
pels esplais de la ciutat, una 
audició de sardanes amb la 
Cobla Nova Vallès, un espec·
tacle d’animació infantil 
i una actuació de danses i 
cants tradicionals. Com a 
cloenda de la Fira, diumenge 
al vespre hi haurà havaneres 
a càrrec del grup de Palamós 
Norai, un dels membres del 
qual és molletà.

DECORACIÓ A CÀRREC 
DELS VEÏNS 

Com cada any, l’Associació 
de Veïns de la Fira d’Arte·
sans és l’encarregada d’idear 
i crear tota la decoració. 
Aquest any es recrea un jar·
dí, ja que les cases del carrer 
Portugal no han tingut mai 
un jardí. Per això, els veïns 
han estat fent flors de diver·
ses mides i colors, i papa·
llones que penjaran al llarg 
dels carrers. Aquesta entitat 
també s’encarrega de la sar·
dinada popular de divendres 
al vespre i de la xocolatada 
de dissabte i diumenge al 
matí.

Ràdios antigues i cartells

L’ACEM convoca 
un concurs per 
triar el grup 
comarcal del 
Rockmeló 2012

Montmeló

Patrícia Cuní

L’Associació Cultural per a 
l’entreteniment musical de 
Montmeló, l’ACEM, posa en 
marxa un concurs de grups 
musicals per triar el grup 
comarcal que tocarà al Festi·
val Rockmeló 2012. L’entitat 
aposta amb aquesta iniciati·
va per donar l’oportunitat a 
tots els grups de la comarca 
que puguin tocar dalt d’un 
escenari el dia 7 de gener a 
Montmeló juntament amb 
figures consagrades, ja que 
en anteriors edicions hi han 
tocat des de Muchachito 
Bombo Infierno a Ojos de 
Brujo. 

El primer Open Rockmeló 
es durà a terme entre els dies 
19 i 26 de novembre, i està 
obert a totes les formacions 
musicals i intèrprets del 
Vallès Oriental. Per parti·
cipar al concurs, els grups 
han d’omplir el formulari 
d’inscripció que hi ha al 
web www.rockmelo.tk, i 
enviar·lo abans del 17 d’oc·
tubre al correu electrònic 
de l’entitat montmelonina: 
acemmontmelo@gmail.com. 
Els altres requisits per optar 
al premi són que almenys el 
50% dels membres del grup 
resideixin al Vallès Oriental 
o l’Occidental, al Maresme o 
el Barcelonès, que la meitat 
dels seus components siguin 
majors d’edat i cada grup 
haurà de disposar d’un perfil 
a la xarxa social Myspace 
amb tres cançons pròpies. 
D’entre tots els participants, 
els membres de l’ACEM 
triaran vuit bandes, que par·
ticiparan a una de les dues 
finals que es faran del 19 al 
26 de novembre, on tindran 
35 minuts de concert per fer 
valer la seva candidatura. 
El grup que aconsegueixi 
més vots en paper entre els 
assistents a les finals serà 
l’afortunat que tocarà a la 
propera edició del Festival 
Rockmeló, una oportunitat 
única per donar·se a conèixer 
i per compartir escenari amb 
formacions musicals conso·
lidades. 

Poesia a Olzinelles, 
aquest diumenge
Sant Celoni

Dins el cicle Poesia als Parcs, 
aquest diumenge a les 12 del 
migdia es farà una lectura 
poètica a la Font del Pra·
delló, a Olzinelles. El cicle 
està organitzat per la Diputa·
ció de Barcelona.

El certamen se celebra dissabte al voltant del fet termal i els safareigs

Instal·lacions i ‘performances’ a la 
Mostra d’Art Urbà de Caldes 

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

La Mostra Internacional 
d’Art Urbà torna a Caldes 
de Montbui aquest dissabte 
amb diferents propostes al 
voltant del fet termal i els 
seus espais comuns associats, 
concretament els safareigs 
públics. 

A partir de les 5 de la tarda 
i fins a la nit es presentaran 
diferents instal·lacions i per-
formances en espais com el 
Safareig de la Portalera, el de 
la Canaleta, el dels Calciners 
i el passeig de la Riera. Es 
presentaran des de projectes 
de dansa site-specific i tre·
balls experimentals a partir 
de la veu, fins a recitals 
poètics i muntatges visuals 

que juguen amb l’aigua. Són 
projectes que treballen con·
ceptes tan diversos com la 
memòria, la intensificació de 
relacions entre persones, el 
donar veu a la figura de “l’al·
tre”, la qüestió de gènere o la 
reinvenció d’usos contribu·
int a la inclusió de diferents 
col·lectius.

 La Col, per exemple, 
presentarà la instal·lació 
“Nenúfars de Montbui”, 
mentre que Oriol Roca i 
Anna Rubirola són els prota·
gonistes de la performance 
La tomba dei giganti. També 
actuaran L’Ombelico del 
mondo, Sinocarafel amb 
Termlucis, Historietes Exem·
plars amb Sintaxi del safa-
reig, i El Galliner amb 60% 
Aigua. La jornada acabarà 

a les 12 de la nit al safareig 
de la Portalera amb un bany 
popular amb Trimenidijeis. 
Hi haurà servei de bar a 
càrrec de La Guspira. Totes 
les persones que hi vulguin 
participar han de portar 
banyador i tovallola.

La Mostra Internacional 
d’Art Urbà és un projecte 
d’art contextual, un nou 
gènere d’art públic que 
aposta per projectes que 
contribueixen a la regenera·
ció comunitària reformant 
les capacitats organitzatives 
i d’autogestió de diferents 
col·lectius, habitants i 
artistes en relació amb els 
safareigs d’aigua termal i 
entorns pròxims entesos 
com a plataforma d’interac·
ció i expressió.

Marduix presenta 
un espectacle de 
faules a 
Sant Celoni
Sant Celoni

Marduix Titelles presenta 
aquest dissabte a Sant Celoni 
Origanum Majorana, un 
espectacle que complementa 
l’exposició “Anem a la fonta·
na”, que es pot veure aquests 
dies a la Rectoria Vella. 
Dissabte passat, en la inau·
guració de la mostra la com·
panyia ja va oferir un tastet 
de l’obra, que inclou faules 
plenes de màgia i humor, 
treballades amb personatges 
elaborats per Martí Pey, i 
representats per Joana Clu·
sellas i Jordi Pujol, els tite·
llaires de Marduix. Algunes 
de les faules que representen 
són El lleó i el ratolí, El colom 
i la formiga, El corb i la guilla, 
La lletera i el pot de llet, El 
cérvol que es veu dins l’aigua 
o L’avar. La representació, 
que es repetirà l’1 d’octubre, 
es farà a les 7 de la tarda.


