
El negoci ben portat per un matrimoni.

Es presenta amb dues sales de línia actual; una per 

planta.

Ofereix una senzilla carta tradicional amb plats 

casolans i catalans.

Carta entre 16 i 25

Av. de Burgos, 9 - Mollet del Vallès

Per reserves: 93 579 41 61

Divendres, 15 d’abril de 2011

BAIX VALLÈS NOU9EL 61
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El grup de teatre de l’Agrupa va portar a escena el clàssic d’Aristòfanes, ‘Lisístrata’, el 2009

Proveïdors        
de cultura

Montmeló

Ramon Solé

Ara fa quatre anys, la secció 
de teatre de l’antiga Agru-
pació Sardanista i Cultural 
de Montmeló va dir prou: 
els llunyans dies de glòria 
de l’entitat, de més de 30 
anys d’història, havien dei-
xat pas a una situació de 
desídia i desgovern insos-
tenibles. Els del teatre, tots 
ells membres veterans, van 
prendre el timó, van moder-
nitzar l’agrupació amb nous 
estatuts, nova organització 
interna, nova imatge, nova 
junta i nou nom: així va 
néixer l’Agrupa, Associació 
Cultural de Montmeló, una 

entitat que avui té uns 280 
socis i un centenar de parti-
cipants actius en les seccions 
de teatre, cant coral i ball de 
gitanes.  

Montse Butjosa té 35 anys 
i fa teatre al grup des dels 
15; és l’actual presidenta de 
l’Agrupa. “De cara endins, 
el canvi es va notar en una 
reorganització de l’entitat: 
vam posar ordre en el tema 
dels socis i els vam classifi-
car de manera que facilités 
els patrocinis de comerços i 
indústries del poble”, expli-
ca. De cara a enfora, el canvi 
també ha estat plausible: la 
vida cultural de Montmeló 
s’ha enriquit amb un munt 
d’activitats organitzades 

des de l’entitat. Des de 2008 
l’Agrupa munta dos cicles 
(un de primavera i un de 
tardor), amb cinc o sis actes 
cadascun i que inclouen tea-
tre, música, poesia, etc. “La 
idea és que a Montmeló hi 
hagi molta moguda cultural”, 
explica Butjosa. L’Agrupa 
posa un accent especial en el 
teatre i, a banda de les pro-
duccions de la pròpia com-
panyia de l’entitat, ha estat 
capaç de portar a la seva seu 
social (una sala polivalent 

amb capacitat per a 150 per-
sones assegudes) espectacles 
professionals de qualitat, 
com els oferts per la compa-
nyia de clowns Las Gallegas 
o Miquel Anglada. Pel que fa 
a les obres pròpies, l’Agrupa 
començarà a assajar Les falses 
confidències, de Pierre de 
Marivaux, que estrenarà al 
novembre i dirigirà la matei-
xa Butjosa. A més, el grup fa 
tallers de teatre per a nens i 
nenes i treballa per consoli-
dar la presència estable d’in-

fants i joves a la companyia.
Montse Butjosa considera 

que les propostes de l’Agru-
pa encara no tenen la reper-
cussió que seria òptima entre 
la població, però creu que cal 
més temps. “Des que nosal-
tres hi som, la persona de 
Montmeló que està desperta 
a la cultura sap que disposa 
d’un lloc prop de casa on veu-
re coses maques”, comenta. 
L’actualitat de l’Agrupa es 
pot consultar a www.agrupa.
cat.

S’obre al trànsit el segon tram del carrer Sant Joan, 
al barri de Plana Lledó de Mollet

Mollet del Vallès

Fa uns dies s’ha obert al trànsit el tram del carrer Sant Joan 
comprès entre els carrers Borrell i Gallecs, al barri de Plana 
Lledó. D’aquesta manera, s’ha completat la reforma dels dos 
trams de carrer i queda per fer la de la continuació –ja amb 
el nom de carrer Magallanes– fins al parc del cementiri. La 
imatge mostra l’últim tram de carrer Sant Joan reformat i les 
obres del carrer Magallanes que, d’altra banda, han obligat a 
fer l’avinguda del Parc d’un sol sentit al trànsit.
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Un monument 
homenatja l’alcalde 
republicà de Sant 
Fost, Enric Torrents 
Sant Fost de C.

La plaça del Remei de Sant 
Fost, al costat de l’avinguda 
de Catalunya, ha estat l’em-
plaçament escollit per situar 
un monument en homenatge 
a l’alcalde santfostenc durant 
la Guerra Civil, Enric Tor-
rents i Murgarella. El batlle, 
afiliat a ERC, va governar 
de 1936 a 1939, quan va ser 
empresonat. L’escultura 
es va inaugurar a finals de 
març. “L’Enric va destacar 
per la seva tolerància i el seu 
esforç per evitar vessaments 
de sang i aquest és l’esperit 
que s’homenatja i que cal 
mantenir viu”, va expressar 
l’alcaldessa de Sant Fost, 
Montserrat Sanmartí. Amb 
aquesta escultura també s’ha 
volgut retre homenatge als 
caiguts que van lluitar per 
establir la democràcia.

L’Agrupa, de Montmeló, ja fa tres anys 

que dinamitza l’escena local


