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PERIÒDIC DE MOLLET I BAIX VALLÈS
10.000 EXEMPLARS GRATUÏTS

LA FEDERACIÓ D’AV RECLAMA EL
TABARAN, ELS AGENTS CÍVICS, 
APARCAMENTS I IL·LUMINACIÓ 55

● MOLLET DEL VALLÈS | DIAGNOSI DE LA CIUTAT

contrapunt

La població xinesa
es triplica a Mollet
respecte a 2001

Cada cop tenen més presència en
els negocis locals de restauració

Diumenge la dansa del lleó dóna
la benvinguda a l’Any de la Rata

● El Govern instal·la una
estació per a la connexió a
zones sense cablejat / 44

● Martorelles i Sant Fost
són els únics municipis
que mantenen les altes / 1133

● Tot i que no són la comunitat
immigrant més nombrosa, la pobla-
ció xinesa a Mollet cada cop és més

visible. Mentre que el 2001 hi
havia 50 xinesos empadronats a la
ciutat, l’any passat es van comptabi-

litzar 179, una xifra que suposa més
de la meitat del total de la comuni-
tat asiàtica molletana. ■■

■■ CCIIUUTTAADDAANNIIAA | IMMIGRANTS DE L’ÀSIA / 22  ii  33 ■■ CCAARRNNAAVVAALL | Balls de disfresses i comparses / 2266  ii  2277

CONCURS. ‘Ice and fire’ de Montcada
guanya el primer premi >> M.GARCIA

Alternativa sense
fils per facilitar
l’accés a Internet

■■ COMUNICACIÓ

■■ CC UU LL TT UU RR AA

David Castillo torna
amb un monòleg a
Can Butjosa  / 2222

La formació de jazz
JAR Band es presenta
a La Bombeta / 2244

La contractació a
Mollet disminueix
un 5,4% el 2007

■■ ECONOMIA

RUA ENCESA 
MALGRAT LA PLUJA

● MOLLET DEL VALLÈS | XV NIT DE L’ESPORT

JÚLIA MARCO I TONI FRANCO,  
MILLORS ESPORTISTES DE 2007 1122
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Tot i que no són, ni de bon
tros, la comunitat immi-
grant més nombrosa, la
població xinesa a Mollet
cada cop és més visible.
En sis anys la presència
d’aquests nouvinguts a la
ciutat s’ha triplicat de llarg.
Mentre que el 2001 hi havia 50 xi-
nesos empadronats a la ciutat, l’any
passat es van comptabilitzar 179
(102 homes i 77 dones), una xi-
fra que suposa més de la
meitat del total de la co-
munitat asiàtica molleta-
na, integrada per 252 per-
sones.

LA VISIÓ DE NEGOCI

Un dels motius que fa que darrera-
ment la presència de la població xi-
nesa sigui més perceptible a la ciu-
tat és la tendència a fer-se càrrec

d’establiments, principalment dels
sectors de la restauració i el calçat,
fins ara regentats pels autòctons. Els
restaurants especialitzats en cuina

oriental, més d’una desena a
la ciutat, van ser la

primera tipologia
de negoci atribuï-
da a la comunitat
asiàtica, principal-

ment la xinesa. Amb
el temps però aquests nou-

vinguts han anat diversificant el ti-
pus d’establiments que regenten. 

En els últims anys van començar
a gestionar els basars, ano-

menats popularment
els xinos, on es po-
den trobar tot ti-
pus d’articles de
la llar i de regal:

material escolar, fe-
rreteria, flors, gerros, orna-

ments, productes de bellesa... tot a
un preu assequible a imatge dels tot
a cent nascuts els anys 90. Les hores
d’obertura i tancament d’aquests es-
tabliments han creat en alguns casos

les suspicàcies del comerç local, que
no veu amb bons ulls uns horaris
tan amplis. 

Amb tot, i segons l’Ajuntament, la
majoria d’aquests basars s’ade-

qüen a la normativa sobre
horaris comercials de la
Generalitat, que els re-
cull com botigues de
conveniència, és a dir,

amb una superfície inferior
a 500 metres quadrats on s’o-

fereixen diferents productes: llibres,
revistes, diaris; alimentació; discos i
vídeos; joguines, regals i articles di-

versos. El seu règim d’obertu-
ra és d’un mínim de divuit

hores al dia. 
Darrerament, però, la

visió de negoci intrínseca
a la cultura xinesa ha fet

que s’adonin que l’oferta
d’aquests establiments està sa-

turada i cada cop més opten per fer-
se càrrec de negocis tradicionalment
explotats per autòctons, com poden
ser els bars. Actualment xinesos da-
rrera el taulell serveixen canyes i po-

sen tapes
com la truita
de patates, el
pop o  els pinxos. 

ELS DINERS XINESOS

L’afirmació treballar com un xino no
és del tot gratuïta. La comunitat xi-
nesa, generalment força endogàmi-
ca, no acostuma a demanar crè-
dits als bancs autòctons a
l’hora de finançar el seu nego-
ci, sinó que la majoria obte-
nen els préstecs de persones
adinerades del seu país, amb
acords de vegades estrictament
verbals; i, en altres casos, reuneixen
els diners entre famílies que es co-
neixen. Un cop obert el negoci, hi
treballa tota la família un gran nom-
bre d’hores per tal de
poder pagar el deu-
te contret. ■■

■■   CIUTADANS | ELS NOUVINGUTS DE L’ORIENT LLUNYÀ

Els immigrants
procedents de l’Àsia
representen només
el 0,49% de la 
població molletana

La comunitat xinesa
es triplica a Mollet
El padró municipal de 2007 registrava 179 persones nascudes a la Xina

● MOLLET DEL VALLÈS
ANNA PALOMO

XINA 179 persones

RÀNQUING de les comunitats asiàtiques més nombroses

FONT: PADRÓ MUNICIPAL 2007

ÍNDIA 33 persones

PAKISTAN 11 persones

FILIPINES 10 persones
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Si la família de Rui Fen Ye Liu mai ha fet
cuina catalana, en Chongquing Huang és
el cas contrari. Si algun tret no li manca a

aquest home és la seva simpatia i les ganes de treballar. Huang porta un
bar on posa una tapa gratuïta amb cada consumició, un costum arrelat a
molts indrets de l’Estat. Una de les dificultats que té és l’idioma; porta set
anys a Catalunya i set mesos a Mollet. El bar el va obrir només arribar a
la ciutat i el seu objectiu més pròxim és fer-hi menjars: “Més endavant
faré menjars xinesos i catalans, per a tots els gustos”. A Huang
no li ha costat aprendre a cuinar les tradicionals tapes: “Ja
era cuiner al meu país i aquí he après observant els
altres, no és massa difícil”. ■■

■■ EL TESTIMONI DELS NOUS MOLLETANS

Fa quinze anys que la família de la Rui
Fen Ye Liu, més coneguda com la Maria
del xino va obrir el Chinatown, a 

l’avinguda Burgos. Va ser el tercer restaurant xinès de Mollet. La Maria
porta 23 anys a Espanya i, abans d’arribar a Catalunya, va viure a

Madrid i Ciudad Real. Porta ja anys regentant negocis: a Madrid
havia tingut un taller de confecció i, posteriorment, un restau-

rant. “A la gent li agrada la nostra cuina; el meu pare i el
meu marit han estat sempre cuiners”. Té dues filles, de 13 i

19 anys, la qual estudia Empresarials a la universitat. La
seva integració a Catalunya és total i considera que les

seves filles ja són d’aquí. ■■

Dijous la Xina celebrava l’arri-
bada del nou any, el 4706
segons el calendari lunar, que
enguany correspon a l’animal
de la rata. L’associació molle-
tana Wong Shun Leung se
suma diumenge (20h) a la
festa amb una demostració de
la dansa del lleó i una exhibi-
ció de tai chi i de wing chun,
un estil de kun fu. El punt de
trobada serà l’avinguda

Burgos i, després de l’especta-
cle, hi haurà un sopar al res-
taurant Chinatown, que
col·labora amb l’entitat.

LA DANSA DEL LLEÓ

Segons la llegenda xinesa
durant l’any nou
arribava un mons-
tre que s’emporta-

va els infants. La
forma d’es-
pantar-lo eren
els petards, ja

que odiava el so-
roll, i el color ver-

mell. A més, la dansa del
lleó ajuda a purificar la zo-

na ja que és un animal que
dóna molta força, segons els
orientals.

Wong Shun Leung serà
l’entitat molletana encarrega-
da d’espantar els mals auguris

del nou any amb una dansa
específica d’un lleó del sud. 

El nou any
xinès arriba 

a Mollet

13,3%
El percentatge total d’immigrants a 
Mollet és del 13,3%: el 5,51% d’Amèrica;
el 4,61%, d’Àfrica; els europeus
representen el 2,69%. L’Àsia és el
continent menys present a la ciutat.

Traducció dels noms
Alguns dels noms propis xinesos poden sonar fonèticament
familiars, com Huang, conegut a Mollet ja com a Juan. Altres,

en canvi, considerant que el seu nom pot dificultós per als
catalans, prenen la decisió de canviar el seu nom i fer-se dir com
els d’aquí; és el cas de la Maria, o Rui Fen Ye Liu.

De l’arròs fregit a la paella
El sector de la restauració i els basars són els negocis regentats per famílies xineses més habituals

Un altre dels establiments típics dels xinesos són els
basars. A l’avinguda Llibertat trobem el de la família

de Wen Jie Hu, un jove de 20 anys que parla un castellà fluid, a diferència dels seus
pares: “Al principi la llengua costa, però per als joves és més fàcil”, indica. El
negoci familiar ja fa tres anys que es va posar en marxa, des que van arribar de Badalona a Mollet.
Al seu comerç tenen productes espanyols i xinesos, “tot i que la gent compra més els espanyols,
el basar ha tingut molt bona acceptació”. ■■

Wen Jie Hu
Treballa a un basar

Tot i que es compra més a les
botigues espanyoles els basars
han tingut molt bona acceptació

“

Rui Fen Ye Liu
Propietària d’un restaurant xinès

A la gent li agrada la nostra
cuina. A casa sempre ens
hi hem dedicat

“ Chongquing Huang
Regenta un bar de tapes

Ja era cuiner de menjar 
oriental i he après a fer tapes
observant. No és massa difícil

“

■■   4706, ANY DE LA RATA
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L’ECONOMISTA RAMON FRANQUESA 
DEBATRÀ SOBRE LA REALITAT CUBANA

■■   XXEERRRRAADDAA | Dijous (19.30h), a La Marineta

● MOLLET DEL VALLÈS. L’entitat Mollet amb Cuba ha organitzat
la xerrada amb el catedràtic i activista de la solidaritat amb l’illa
per tal d’aproximar la ciutadania a la realitat i 
actualitat cubana.

EL PLA DE TRANSPORTS DEL GOVERN VOL POTENCIAR AAUUTTOOBBUUSSOOSS  ‘‘EEXXPPRRÉÉSS’’  ENTRE BARCELONA I MOLLET I PARETS*

Coincidint amb les festes de
Carnaval, la matinada de dissabte a
diumenge, els Mossos d’Esquadra
van instal·lar un control d’alcoholè-
mia amb 10 agents a la C-17, a l’al-
çada de Parets, en el qual van realit-
zar 39 lectures a conductors.
D’aquests, cinc van donar positiu
administratiu, és a dir que no supe-
rava la taxa de 0,60. Un setè con-
ductor que sí que superava aquesta
limitació, s’haurà d’enfrontar a la
via penal.

La Policia Municipal de Mollet
també va intensificar el seu dispo-
sitiu nocturn aquest cap de setma-
na, amb motiu del Carnestoltes.
Fruit d’aquests controls, van detec-
tar dos conductors beguts, als quals
se’ls hi va retirar el permís de con-
duir. L’actuació policial es va cen-
trar especialment a les zones d’oci
nocturn i els espais públics propers
per tal d’evitar danys al mobiliari
urbà i faltes a l’ordenança munici-
pal de convivència. 

Els agents municipals van aixe-
cat vuit actes per tinença de subs-
tàncies estupefaents i van  inter-
ceptar dos joves, menors d’edat,
que feien pintades a diverses faça-

nes en edificis de la rambla Balmes
i el carrer La Pau. També han estat
proposat per a sanció per infringir
l’ordenança de convivència dos jo-
ves que van ser sorpresos per la Po-
licia Municipal quan consumien
alcohol a la via pública, i un altra
persona que ha estat denunciada
per realitzar diversos danys al mo-
biliari urbà. ■■

Els milers d’usuaris d’algunes urba-
nitzacions de Sant Fost i de Santa
Maria de Martorelles que s’han tro-
bat amb dificultats a l’hora de dispo-
sar d’una connexió a Internet de
qualitat tindran ara una alternativa
per millorar l’accés a la xarxa.

El Departament de Governació i
Administracions Públiques de la
Generalitat, per mitjà de la Secre-
taria de Telecomunicacions i So-
cietat de la Informació, ha activat
una nova estació base a Sant Fost
que ofereix Internet d’alta velocitat
mitjançant la tecnologia WiMAX,
un estàndard de transmissió sense

fils de dades, semblant al Wi-Fi,
però que té més cobertura i permet
navegar a més velocitat. Aquest sis-
tema s’ha aplicat especialment a
municipis de zones rurals sense cla-
vejats que permetin, per exemple,
una ADSL.

Conjuntament amb la de Sant
Fost, també s’han activat estacions
a Rocagrossa (la Selva) i Montseny

(el Vallès Oriental), de manera que
les comarques de Barcelona comp-
ten amb 23 estacions base d’Inter-
net de banda ampla. Les tres noves
permetran que puguin connectar-
se a Internet de banda ampla més
de 165.000 persones de diferents
municipis del Vallès i el Maresme
(inclosos Mollet, Parets, Martore-
lles, Santa Maria i Sant Fost). 

Aquesta és, doncs, una alternativa
que permet als ciutadans de pobles,
com Santa Maria i Sant Fost, dispo-
sar d’una connexió ràpida a Inter-
net, a la qual no tenien accés per
mitjà de la xarxa amb fils. La Gene-
ralitat va iniciar el 2004 la implanta-
ció de la tecnologia WiMax. L’any
passat es van activar 110 estacions. ■■

■■ CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓ | GOVERNACIÓ ACTIVA UNA NOVA ESTACIÓ A SANT FOST

L’alta velocitat sense fils
permetrà l’accés a Internet
a les zones amb dificultats

L’Ajuntament vol
implantar el sistema
a la Vinyota i, a la
llarga, a tota la ciutat

● CONTRAPUNT
MONTSE ERAS

Vuit positius als controls
d’alcoholèmia de dissabte

SSEEGGUURREETTAATT  | DISPOSITIUS ESPECIALS DE CARNESTOLTES

● PARETS DEL VALLÈS. Enguany l’e-
missora municipal de Parets preveu
ampliar les seves emissions online.
La pàgina web (www.rap107.fm),
que el 2007 va rebre 25.000 visites
(7.000 més que a l’anterior) també

es redissenyarà. RAP 107, segons un
estudi d’audiència encarregat a l’em-
presa Infotérnica, ha crescut un
4,4% en audiència en el darrer any.
Així, l’emissora té 8.542 oïdors habi-
tuals, dels quals 5.410 són paretans

(un 32,4% de la població) i la resta
d’altres municipis del voltant (com
Mollet i Martorelles). L’espai de
ràdio servei Rap Matí (de 8 a 13h),
continua sent el més escoltat de la
graella amb un 43,7% d’oients. ■■

■■ LA RÀDIO PARETANA CREIX EN AUDIÈNCIA

Rap 107 ampliarà les emissions online

● ● MMOOLLLLEETT  // PARETS
CONTRAPUNT / M.E.

Dilluns, la Policia Local de
Parets va detenir una veïna del
municipi, M.P.C., de 30 anys, per
un presumpte delicte contra la
seguretat del trànsit. La dona
conduïa un Mercedes B200, que
va col·lidir contra cinc vehicles
estacionats al carrer Condestable
de Portugal de Parets.  Els agents
li van practicar les proves d’alco-
holèmia i la taxa registrada supe-
rava tres vegades el nivell permès.
La Policia va notificar als propie-
taris dels cotxes el succés.

>

EL CAS

Una paretana èbria
xoca amb cinc
vehicles aparcats

Vuit actes per tinença de substàncies estupefaents
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■■ RREECCLLAAMMAACCIIOONNSS  DDEELLSS  BBAARRRRIISS | LA FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE MOLLET ELABORA UN INFORME SOBRE LES MANCANCES DEL MUNICIPI

TRANSPORT I MOBILITAT
La FAVM creu que s’ha de promou-
re el bus urbà dotant totes les para-
des de marquesines i bancs, posant
en marxa més línies i la targeta gra-
tuïta per a la gent gran. També re-
clama més carrils bici “amb cir-
cuits entrellaçats fora de la ciutat”
i la supressió de les barreres arqui-
tectòniques a les estacions de tren.
Demanen un estudi “per solucio-
nar el problema de l’aparcament”.

URBANISME. PARCS I JARDINS
Els veïns admeten millores però
consideren endarrerit el rebaix dels
voravius de les voreres en els passos
de vianants. Els parcs i jardins es-
tan “en general força descuidats”.
“Hi manquen bancs i papereres i
cal millorar-ne la il·luminació”.

SANITAT I EDUCACIÓ
La Federació reclama més places
de residències d’avis amb més cen-
tres de dia i serveis com els pisos tu-
telats. Volen que es treballi per in-
crementar les places d’escola
bressol, “encara insuficients”.

CIVISME I SEGURETAT
L’entitat demana que tornin els
agents cívics “amb més preparació
pedagògica i sancionadora si cal” i
que hi hagi més expenedors de bos-
ses de recollida d’excrements dels
animals de companyia. Els veïns va-
loren positivament l’aplicació de la
prova pilot d’obrir els patis de les es-
coles el cap de setmana. En l’àmbit
de seguretat, la FAVM vol la presèn-
cia de policia municipal en horari
d’entrada i sortida de les escoles i
instituts per evitar problemes de se-

guretat viària i reclama una implan-
tació més ràpida perquè la policia
de proximitat arribi a tots els barris.

HABITATGE
Els veïns denuncien l’existència de
pisos patera i exigeixen més control
en els habitatges buits i en les vi-
vendes públiques d’Adigsa a Can
Pantiquet, Plana Lledó i Can Bor-
rell, on “hi ha molts problemes en
el manteniment de les parts comu-
nes i en els habitatges de lloguer”.

També troben “molt necessari” fer
més habitatges de protecció i políti-
ques de lloguers baixos per a joves,
gent gran i mileuristes.

CULTURA
Davant el tancament dels cinemes,
demanen que s’executin les obres
del Tabaran perquè “sigui un local
multifuncional on oferir teatre,
cinema, dansa...”. També veuen
necessari la creació d’un espai on
oferir espectacles de gran format.

COMERÇ I INDÚSTRIA
Els veïns volen que es prenguin
mesures per facilitar l’aparcament i
així potenciar el consum al comerç
de barri. Consideren que hi ha un
nivell excessiu de grans superfícies
alimentàries i reclamen inversió
perquè els polígons industrials dis-
posin de les últimes tecnologies de
la comunicació, estiguin ben se-
nyalitzats i tinguin un bon servei
de transport públic d’acord amb els
horaris de les empreses. ■■

Diagnosi veïnal de la ciutat
● La Federació d’Associacions de Veïns de Mollet ha elaborat un
document en què es fa una diagnosi sobre l’estat de la ciutat des de
diversos àmbits. L’informe, que, a més, recull les demandes concretes
de les diferents entitats de barri, conclou que “hi ha una necessitat

de treballar entre tots els agents implicats per unir criteris amb una
comunicació més fluïda que l’actual”. Els veïns confien en què la
posada en marxa “imminent” del Consell de Ciutat ajudi a agilitzar
la relació entre veïns i Ajuntament. per Laura Ortiz

U ARXIU

● MOLLET DEL VALLÈS. La FAVM 
considera molt greu la situació 
urbanística que pateix el barri de
Lourdes. “Les voreres són molt estre-
tes i a més al mig hi ha fanals que
dificulten el pas de vianants”. per
solucionar aquestes deficiències, la

Federació reclama que l’Ajuntament
engegui un pla de millora integral
del barri. Una de les propostes que
fa l’entitat és que la calçada i les
voreres dels carrers, “que ja són prou
estrets”, estiguin a un mateix nivell.
>> CONTRAPUNT

PLA INTEGRAL DE
MILLORA PER AL
BARRI DE LOURDES

Respecte als futurs jutjats al 
barri de Santa Rosa, la Federació
d’Associacions de Veïns admet que
el fet de requalificar terrenys que
eren per a equipaments sanitaris
no els va semblar bé en un principi
però “ens han dit que és la manera
més ràpida per tenir nous jutjats”.
Amb tot, la FAVM demana que els
jutjats tinguin un aparcament
propi i no aprofitin el que es farà al
nou hospital per “evitar més 
problemes d’aparcament als veïns
de la zona on es concentraran
molts serveis”. >> L.O.  ■■

La FAVM demana
un aparcament
propi dels jutjats

AMPLIACIÓ DEL PARVULARI

>
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Rambla Pompeu Fabra, 81 · Mollet del Vallès
Tel. 93 570 50 60 · Tel. Móvil 659 54 62 96

· Toldos · Persianas
· Carpintería de aluminio
· Mallorquinas · Mosquiteras
· Rejas y puertas de ballesta
· Mamparas de baño

Un centenar de persones, arribades
amb un autocar i cotxes, es van reu-
nir diumenge a La Vajol (Alt
Empordà) per recordar l’exili francès
del president Companys i per donar
suport a una iniciativa gestada el
novembre a Mollet. Llavors, un grup
de ciutadans que van acudir a la pre-
sentació del llibre El setè camió de la
historiadora Assumpte Montellà a
L’Illa van acordar iniciar una cam-
panya perquè la Genera-litat instal·li

una placa oficial de reconeixement
al govern català republicà a l’indret
on va creuar la frontera el 1939, el
Coll de Lli, tal i com va fer el govern
basc amb el lehendakari Aguirre.

Així, diumenge, una delegació
molletana era present a l’acte reivin-
dicatiu que es va iniciar al Coll de la
Manrella, on s’inicia el camí cap al
Coll de Lli. Un cop arribats, l’histo-
riador Salomó Marqués va explicar
les circumstàncies del pas a l’exili
del president republicà i el seu go-
vern. Seguidament, Montallà va lle-
gir un fragment d’Els vençuts de Xa-

vier Benguerel i altres assistent van
recitar Corrandes d’exili de Pere
Quart i van interpretar L’Emigrant
amb una tenora. Com a anècdota,
l’alcaldessa de La Vajol, davant la
munió de forasters, va alertar els
Mossos perquè els escortessin.

La proposta impulsada des de
Mollet i encapçalada per Montallà
ha estat acceptada per la Generali-
tat que s’ha compromès a instal·lar
la placa commemorativa en les pro-
peres setmanes, coincidint amb la
inauguració del Museu de l’Exili
de la Jonquera ■■

● MOLLET DEL VALLÈS
MONTSE ERAS

El plenari del Consorci del Parc de
l’Espai d’Interès Natural de Gallecs
ha aprovat un pressupost per a 2008
de 643.745,56 euros, que té l’objec-
tiu de millorar el funcionament de
l’espai portes enfora, afavorint la
participació externa. En la sessió
del Consell Plenari, presidit pel
conseller de Política Territorial i
Obres Públiques, Joaquim Nadal,
amb representants de tots els depar-
taments de la Generalitat i els ajun-
taments que formen part del
Consorci, es van aprovar les aporta-
cions de cadascun dels consorciats.
Pel que fa a les aportacions
ordinàries, la Generalitat aportarà
el 51% del pressupost, per mitjà de
tres conselleries, la de Política
Territorial i Obres Públiques, la de
Medi Ambient i Habitatge i la
d’Alimentació i Acció Rural, cadas-
cuna de les quals hi destinarà
63.066,28 euros.

Per la seva part, els ajuntaments
aportaran el 49% (371.078,12 eu-

ros): Mollet, 73.105 euros; Santa
Perpètua de Mogoda, 61.925,85
euros; Palau-solità i Plegamans,
29.140 euros; Parets, 8.350 euros;
Liçà de Vall, 4.198,21 euros; i
Montcada i Reixach, 5.059,44 eu-
ros. Per a l’exercici 2008, el Con-
sorci preveu diferents aportacions
extraordinàries per un valor total de
272.666 euros.

Segons fonts del Consorci, men-
tre els comptes de 2007 buscaven
estabilitzar i consolidar l’ens
aleshores acabat de crear, l’objectiu
de 2008 és afavorir la participació
externa i “oferir a les persones que
el visitin la percepció real de tro-
bar-se en un espai natural cuidat i
en harmonia amb les ciutats i
viles que l’envolten”.

El capítol d’inversions representa
el 18% del pressupost i es destinarà
a reparar el paviment, fusteria i mo-
biliari de la seu del Consorci a Can
Jornet Xic; a arranjar camins; a ade-
quar la sala de degustació de pro-
ductes de Gallecs; a renovar mate-
rial informàtic; i a maquinària de
neteja de l’espai rural.  ■■

● ● MOLLET / PARETS
CONTRAPUNT / L.ORTIZ

■■ MMEEMMÒÒRRIIAA  HHIISSTTÒÒRRIICCAA | UN CENTENAR DE PERSONES ES REUNIEN DIUMENGE AL COLL DE LLI

Impuls molletà a la petició d’una placa
per rememorar l’exili de Companys
La Generalitat es compromet a instal·lar el reconeixement en els propers mesos

■■ EESSPPAAII  RRUURRAALL | EL PLENARI DEL CONSORCI APROVA UN PRESSUPOST DE 643.000 EUROS PER AL 2008

Els diners per gestionar Gallecs
● MOLLET. Mollet ha entrat en
alerta per la sequera. La Generali-
tat ha activat l’escenari d’excepcio-
nalitat 2 previst al Decret de mesu-
res d’emergència per a la gestió
dels recursos hídrics a la conca del
Ter i la del Llobregat, on s’inclou
Mollet. La mesura prohibeix entre
d’altres, el reg de jardins, horts,
zones verdes i esportives; de vials i
carrers; l’emplenament de pisci-
nes; el funcionament de les fonts
de consum humà que no disposin
d’elements automàtics de tanca-
ment; i el rentat de mànega de
vehicles exceptuant l’efectuat per
una empresa dedicada a aquesta
activitat. L’Ajuntament, a més, ha
encarregat un estudi per avaluar la
possibilitat d’explotar alguns pous
actualment fora d’ús. ■■

Mollet entra en
fase 2 d’excepció
per la sequera

■■ MMEEDDII  AAMMBBIIEENNTT

INVERSIÓ. El Consorci preveu millores a la seva seu >> ARXIU



DV, 8 FEBRER 2008 7PUBLICITAT contrapunt



DV, 8 FEBRER 20088SOCIETAT contrapunt

■■ CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓ | CONVIDADA PER L’ENTITAT COMPROMESOS AMB EL MÓN

La monja iraquiana Thèrese Elene
Nouna, viceprovincial per a l’O-
rient Mitjà de les Germanes Domi-
niques de la Presentació i res-
ponsable d’infermeria de l’Hospital
de Sant Raphael a Bagdad, dijous
visitava Mollet, on explicava la difí-
cil situació que pateix la població a
l’Iraq des de l’ocupació dels Estats
Units. “El poble està angoixat i
trist, la situació a Bagdad és peri-
llosa”, deia la religiosa. 

L’Hospital de Sant Raphael, on
va ser atès en primera instància el
periodista Xosé Couso, és obert les
24 hores i atén, sense distinció, to-
tes les víctimes civils, a més de ma-
lalts, avis i gestants. “Els casos més
impactants són els dels joves que
arriben mutilats víctimes d’una
explosió”, assegura Nouna. El
principal problema del centre és la
precarietat en què treballen els
seus professionals. “No hi ha elec-

tricitat ni el material per poder
atendre els malalts”. Segons mem-
bres de Compromesos amb el
Món, principal entitat que ajuda
econòmicament l’hospital presidi-
da pel molletà Sebastià Mayol, els
fàrmacs només poden trobar-los al
mercat negre i a preu d’especula-
ció. Segons aquesta associació “no

hi ha cap ONG al territori ni un
govern estable que faciliti recur-
sos econòmics suficients i regu-
lars”. A partir de les demandes de
l’Hospital, Compromesos amb el
Món ha aportat prop de 200.000
euros i hi ha previstes trameses fins
al juny de 2008. L’any passat, l’A-
juntament va atorgar-n’hi 6.000. ■■

Una monja iraquiana parla
de l’“angoixa” a Bagdad 

■■ SSAALLUUTT | DIA MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER

COMPROMESA. Thèrese Elene Nouna a La Marineta. >> L.O.

Thèrese Elene Nouna, responsable d’infermeria de l’Hospital de Sant Raphael

● MOLLET DEL VALLÈS. Coincidint
amb el Dia Mundial contra el
Càncer l’equip d’oncologia de
l’Hospital de Mollet i de l’Hospital
de Granollers, dirigit pel doctor

Miquel Hernández-Bron-chud, ha
presentat els resultats de l’estudi
Deteriorament cognitiu en pacients
amb càncer avançat, que recull els
primers resultats sobre les investiga-

cions realitzades pel doctor José
Luis Villar, metge adjunt de la uni-
tat d’oncologia de l’Hospital de
Mollet. L’estudi demostra que un
elevat percentatge de pacients amb
càncer presenten una disminució
progressiva de la memòria i de les
funcions psicosocials, fet que com-
plica el seu tractament, pronòstic i
seguiment. Les causes es deuen a la
pròpia malaltia cancerosa, als trac-
taments de quimioteràpia i radiote-
ràpia i a les situacions d’ansietat. ■■

Un estudi de l’Hospital
relaciona el càncer amb
la pèrdua de memòria

Alumnes de l’IES
Gallecs fan un viatge
d’intercanvi a Rivoli
● Una vintena d’alumnes de 1r de
Batxillerat i 3r d’ESO de l’IES
Gallecs es troben a la ciutat ager-
manada de Rivoli (Itàlia) en un
viatge d’intercanvi. Els joves viuran
el carnaval de la població veïna
d’Ibrea. Durant aquest curs també
es fan intercanvis d’estudiants amb
les altres poblacions agermanades:
Ravensburg i Montélimar.

Xerrada informativa
sobre el canvi a la
TDT a La Marineta
● Dimecres (19h) La Marineta
acollirà una xerrada informativa
sobre la televisió digital terrestre,
organitzada per Teledigital Mollet,
per donar a conèixer els mecanis-
mes per fer la transició del senyal
analògic a la TDT. Hi col·labora la
Federació Catalana d’Empresaris
Instal·ladors de Telecomunica-
cions (FECEMINTE).

■■ NNEECCRROOLLÒÒGGIIQQUUEESS | TESTIMONI DE L’EVOLUCIÓ DE MOLLET

L’escriptor i cronista
molletà Joan Solé Tura
mor a l’edat de 90 anys

Dimarts se celebrava el funeral per
Joan Solé Tura, escriptor i cronista
molletà que moria diumenge a l’e-
dat de 90 anys. Germà del polític
molletà i exministre de Cultura
Jordi Solé Tura, en Joan Solé Tura
va treballar al negoci familiar, el
forn de pa Ca la Vicenta, del carrer
Berenguer III, però la seva verita-
ble passió va ser l’escriptura.

CRONISTA D’UN POBLE

Escriptor senzill, com li agradava
definir-se, per mitjà de les seves
obres va recuperar la història de
Mollet i, principalment, de la seva
gent. Solé Tura va configurar una
obra que, a excepció de dues no-
vel·les, es va centrar en la ciutat
que el va veure néixer. Els títols
publicats van ser Records del meu

poble (1979); Mollet, una mica
d’història (1981); Mollet, la histò-
ria que segueix (1981);  Abús de
confiança (1983); Cent vides, cent
històries (1986); Cent vides, més
cent noves històries; i Mollet:1900-
200: memòries d’un molletà (1988). 

A la imatge, el 1991, en un acte
del Gremi de Flequers. ■■

JOAN SOLÉ TURA. >> AJUNTAMENT

El germà del polític Jordi Solé Tura moria diumenge

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

● MOLLET DEL VALLÈS
LAURA ORTIZ
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COMENCEN ELS SORTEIGS PER TRIAR  
ELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS 

■■   EELLEECCCCIIOONNSS  GGEENNEERRAALLSS | Plens extraordinaris

● CONTRAPUNT. Durant aquests dies els plens municipals de totes les
poblacions celebren les sessions extraordinàries en què es fa el sorteig dels
membres que hauran d’estar a les meses electorals en els comicis del 9-M.
Parets celebrarà el ple extraordinari dimarts a les 20.30h. POLÍTICA
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En el marc dels debats sobre catala-
nisme organitzats per CiU a Mollet,
dimecres visitava el Casal Cultural

el membre del Consell General del
Poder Judicial (CGPJ) Alfons
López Tena, que exposava la seva
visió sobre la relació entre
Catalunya i Espanya. Per a López
Tena el règim autonòmic “està

esgotat i no dóna resposta als pro-
blemes de Catalunya, que és mal-
tractada i marginada”. La millor
solució, segons el ponent, passaria
per la constitució d’un estat pluri-
nacional seguint el model suís, que

“beneficiaria Catalunya perquè
l’Estat hauria d’estar al servei dels
catalans i no exclusivament dels
espanyols”. Amb tot “l’Estat no
admet que existeix Catalunya com
a nació”, per tant “estar dins
d’Espanya no és un bon negoci
per a Catalunya”. El jurista creu
que el procés que haurien de seguir
els partits catalans seria fer una pro-
posta pràctica per a la independèn-
cia i convocar un referèndum. ■■

La molletana Susana  Calvo ha tor-
nat a entrar a les llistes populars per
al Congrés. La regidora del PP a
l’Ajuntament ocuparà el dotzè lloc
per Barcelona, després que el 2004,
Calvo fos divuitena. Dijous a La
Marineta Calvo acompanyava el
secretari de Relacions Internacio-
nals del PP i número 3 per Bar-
celona, Jorge Moragas, que exposa-
va les línies en matèria d’economia
i política exterior del partit. 

REFORMES ECONÒMIQUES

Moragas apuntava que la intenció
dels populars és plantejar reformes
per reactivar l’economia, entre d’al-
tres promoure les liberalitzacions,

davant “la crisi internacional que
està arribant”. Segons Moragas,
Rodríguez Zapatero “no fa una

bona diagnosi de la situació, està
negant l’evidència perquè el siste-
ma econòmic espanyol té quatre

anys per davant complicats”, deia.
En matèria d’exteriors, Moragas

feia ostentació de la “relació privi-
legiada” que Rajoy té amb el presi-
dent francès, Nicolas Sarkozy, i la
cancellera alemanya, Angela Mer-
kel, i criticava la política socialista.
“S’ha de reconstruir la relació
amb els Estats Units”, assegurava.

Moragas assegurava que si el PP
guanya les eleccions té voluntat de
dialogar amb el PSOE per arribar a
“pactes d’estat” en punts com l’or-
ganització territorial de l’Estat, la
Constitució, la lluita contra el ter-
rorisme i les reformes econò-miques
“que permetin mantenir les polí-
tiques socials actuals”, apuntava.
El popular es mostrava “optimista
però realista” sobre els resultats del
PP a Catalunya:“Hi ha possibilitats
d’arribar als deu diputats”. ■■

Susana Calvo escala al dotzè lloc
de les llistes del PP al Congrés

■■   PPRREECCAAMMPPAANNYYAA  AALL  99--MM    | EL SECRETARI DE RELACIONS INTERNACIONALS POPULAR, JORGE MORAGAS, VISITA MOLLET

● MOLLET DEL VALLÈS
LAURA ORTIZ

■■   DDEEBBAATT    | EL JURISTA I MEMBRE DEL CONSELL GENERAL DEL PODER JUDICIAL, ALFONS LÓPEZ TENA, VISITA MOLLET

■■   ACTE SOCIALISTA

“Estar dins d’Espanya no és 
un bon negoci per a Catalunya”

KATY CARRERAS >> M.GARCIA

A LA MARINETA. L’acte dels populars se celebrava dijous >> M.GARCIA

● MOLLET DEL VALLÈS
LAURA ORTIZ

“Els governs socialistes han de-
mostrat que el benestar social és
una prioritat absoluta”. Amb
aquesta idea com a insígnia, la so-
cialista Katy Carreras dimecres feia
balanç a Mollet del mandat del
PSOE en l’àmbit de les polítiques
socials, amb la Llei de dependèn-
cia com a pal de paller. Carreras
assegurava que el govern socialista
“dóna garanties de futur per po-
der assolir models socials com els
de països del nord d’Europa”.
Carreras apuntava projectes per al
nou mandat com la consolidació
del salari mínim en 800 euros i
l’increment de 200 euros en les
pensions mínimes. Segons la socia-
lista, el desplegament del finança-
ment recollit en el nou Estatut
“farà que aquestes mesures so-
cials quedin cobertes”. ■■

“El benestar
social és una
prioritat que 
es pot finançar”

● MOLLET DEL VALLÈS
L.ORTIZ
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· SANT ANTONI DE VILAMAJOR. Dúplex
en venta de 5 anys. 3 hab., 2 baños, par-
quing incluido, piscina comunitaria, cale-
facción. Precio: 288.486 euros (48 Ml).
Tel. 669 88 27 74.

· MARTORELLES CENTRO. Ref. 1595. Estu-
dio totalmente reformado. Superfície de
45 m2, 1 hab., baño con columna hidro-
masaje, cocina de diseño con vitrocerá-
mica, ventanas de aluminio. Soleado.
Precio: 195.00 (32,5 Ml). 93 570 51 59.

· SANT FOST. CASCO URBANO. CASA A 3
VIENTOS. JUNTO COLEGIO. Con 2 vivien-
das + local. Acceso independiente. Ideal 2
famílias. 5 hab., 2 baños, 2 coc., estudio,
alum., calefac., patio de 140 m2, terraza
de 85 m2, a 2 calles, mucho sol. Precio:
408.688 euros (68 Ml). Tel. 669 88 27 74.

· CANOVELLES CENTRO. Ref. 256. Piso to-
talmente reformado. Superfície de 65

· Per propera obertura de perruqueria a
Mollet (carrer Rafael Casanova) ES NE-
CESSITA NOI/A DINÀMIC/A AMB GANES
DE TREBALLAR I APRENDRE. Es valorarà
experiència. Interessats/des truqueu al
tel. 605 94 47 67 (pregunteu per Judith).

· ADAIMO PELUQUERIAS PRECISA PELU-
QUEROS/AS para jornada completa. Inte-
resados/das llamar al tel. 93 570 45 01 o
al 654 05 56 20.

· EMPRESA COLABORADORA DE GAS NA-
TURAL PRECISA TELEOPERADORES/AS pa-
ra media jornada de lunes a jueves (de
mañanas o tardes). Interesados/as lla-
mar al tel. 647 92 62 22.

· SE NECESITAN COMERCIALES PARA EM-
PRESA INSTALADORA reconocida provin-
cia de Barcelona. Fijo+comisiones. Ingre-
sos mensuales superiores a 2.000 euros.
Interesados llamar al 647 92 62 22 (pre-
guntar por Srta. Berta).

· GRYYP LINE S.L empresa fabricante y
distribuidora de kits de reparación de
pinchazos de rueda, accesorios y inflado-
res de emergencia, BUSCA AGENTES CO-
MERCIALES AUTÓNOMOS Y MULTICARTE-
RA A COMISIÓN. Comisiones del 10% al
16%. Buscamos un agente con claro perfil
comercial, especialista en automoción y

· TRASPASO DESPACHO DE 50M2. Todo
exterior. En el centro. Apto oficina y con-
sultas. Precio: 475 euros/alquiler. Tel. 663
04 22 38.

· TRASPASO PANADERIA-CAFETERIA EN
MOLLET. En pleno funcionamiento y de
150 m2. Alquiler de 800 euros/mes. Inte-
resados llamar al tel. 666 43 68 35.

· MONTMELÓ. LOCAL COMERCIAL. Ref.
33761. Negocio en pleno funcionamiento.
Superfície de 110 m2, almacén de 55 m2,
aseo, amueblado, aire acondicionado, ca-
lefacción. Acondicionado para gimnasia
pasiva y estética. Maquinaria incluida en
el precio. Precio: 13.500 euros (2.2 Ml).Tel.
93 572 30 73.

· TRASPASO LOCAL CON NEGOCIO DE
LENCERIA MONTADO EN MOLLET. Zona
centro. Cerca del casco antiguo. Ref.
03034. Tienda provista de alarma, pe-
queño trastero y baño. Con todo el géne-
ro. Sup. 60 m2. Escaparate. El precio del
traspaso variará según el genero que
quede en ese momento en la tienda. Pre-
cio: 33.005 euros (5.5 Ml). Alquiler de
400 euros/mes. Tel. 93 579 33 33.

CLASSIFICATS
LABORAL · IMMOBILIÀRIA · MOTOR · DIVERS

CONTRAPUNT
Rambla Pompeu Fabra, 32, baixos
08100 Mollet del Vallès

Anuncis per teléfon 93 570 52 59
Anuncis per correu electrònic
contrapunt@contrapunt.cat
Anuncis per fax 93 579 33 88

Preu anuncis per paraules:
4,33 euros/setmana
15,15 euros/mes
Preu mòdul: 11,45 euros/setmana

ESQUEMA D’UN MÒDUL (48 X 39 mm) ��

DEMANDES

�
FEINA

�
MOTOR

EN VENDA

�
IMMOBILIÀRIA

· PIEZA DE COLECCIÓN. RENAULT MON-
NASIX 6 CILINDROS. Primer Renault con
el radiador delante del motor. Restaurado
a mano. Vehículo de 1930. Precio: 36.000.
Tel. 93 570 70 71.
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EN LLOGUER

· SE ALQUILA LOCAL DE 110 M2 EN PARETS
DEL VALLÈS. Buena situació. Esquinero.
Equipado para oficina. Precio interesante.
Tel. 609 48 21 20.

· PISO EN SANT MARTÍ DE CENTELLES. Ref.

TRASPÀS

· SERVEI TÈCNIC DE CALDERES I CALENTA-
DORS A GAS. Interessats/des truqueu al
93 593 22 21.

OFERTES

m2, terraza de 8 m2, 3 hab. (2 dobles, 1 in-
dividual), baño, coc. conservada, lavadero,
calefac. Suelos de gres y parket, carp. ext.
alum., carp. int. de sapelly. Balcón. Precio:
196.000 euros (32.6 Ml). Tel. 93 544 43 17.

· MOLLET. PISO CERCA IGLESIA. Ref. 11024.
Sup. 100 m2, 3 hab., baño, coc. eléctrica
office, lavad., comedor 26m2, suelos par-
quet+gres, calefac., ventanas de alumi-
nio, puertas de haya, aire acondicionado,
exterior todo, soleado, balcón. ¡Reforma-
do! Zona peatonal. Precio: 261.440 euros
(43,5 Ml). Tel. 93 579 33 33.

· GRANOLLERS. ZONA HOSPITAL. Ref. 143.
Piso reformado. 65 m2, coc. ref., lavad., 3
hab., baño, comedor, balc., suelos de gres,
vent. alum., aire acond. bomba de calor,
asc. Para entrar a vivir. Todo ref. Precio:
240.015 euros (40 Ml). 93 568 35 45.

· BIGUES I RIELLS. URBANITZACIÓ ELS
MANANTIALS. Ref. 02116. Casa semirefor-
mada. Sup. 75 m2, 523 m2 solar, 3 hab. (1
doble, 2 individuales), 1 baño, urbanizado,
cocina (office.), comedor (25m2), suelos
gres, jardín (523m2), calefacción, año
construcción 1995, carp. ext. madera, car-
pintería interior madera, soleado.Hay ar-
boles frutales y planos para poder hacer
una segunda planta. ¡Ocasión! Precio:
311.925 euros (51.9 Ml). Tel. 93 579 33 33.

· ÁTICO EN VENTA EN MOLLET. ZONA CAN
PANTIQUET. 4 hab., calefacción, terraza
de 60 m2, ascensor, aluminio, todo refor-
mado. Precio: 270.455 euros (45 Ml). Tel.
669 88 27 74.

· MOLLET. CAN PANTIQUET. Ref. 01903.
Superfície de 70 m2, salón 22 m2, 3 hab.,
baño, cocina office, lavadero, trastero, ca-
lefacción. Precio: 243.410 euros (40,5 Ml).
Tel. 93 579 33 33.

· MOLLET. ZONA SANTA ROSA. Ref. 01987.
Para entrar a vivir. Superfície de 78 m2,
salón 20 m2, 3 hab., baño, cocina de gas
conservada, lavadero, amueblado, cale-
facción, ascensor, suelos de terrazo, ven-
tanas de aluminio, puertas sapelly, solea-
do, balcón con toldo. Conservado. Para
entrar a vivir. Precio: 234.394 euros (39
Ml). Interesados llamar al teléfono de
contacto: 93 579 33 33.

· MOLLET. PLANA LLEDÓ. Ref. 11003. Sup.
75 m2, salón 20 m2, 3 hab., baño, coc. offi-
ce grande y reformada, calefacción, as-
censor, ventanas de aluminio, puertas de
roble. Mucha claridad. ¡Reformado para
entrar a vivir! Precio: 231.390 euros (38.5
Ml). Tel. 93 579 33 33.

· SANT FOST PUEBLO. Ref. 1543. Piso todo
ext Sup. 90 m2, salón-comedor de 26 m2
con 2 balc., 4 hab., 2 baños, coc. office im-
pecable, lavad., 2 trast., aire acond., cale-
fac., plaza park. Sólo 3 vecinos. Precio:
319.740 euros. Tel. 93 570 51 59.

· PARETS. ZONA EIXAMPLE. Ref. 01775.
Planta baja. Sup. 75 m2, salón 22 m2, 2
hab., baño, coc. impecable, lavadero, aire
acond., calefac. Parking incluido. Precio:

CCAARRPPIINNTTEERRÍÍAA  IINNDDUUSSTTRRIIAALL
((uubbiiccaaddaa  eenn  eell  VVaallllèèss  OOcccciiddeennttaall))  

dedicada a la fabricación
de mobiliario, precisa

PERSONAL
cualificado para:

··  SSEECCCCIIÓÓNN  MMAAQQUUIINNÁÁRRIIAA
(Seccionadora, CNC,
Canteadora...)
·· SSEECCCCIIÓÓNN  AACCAABBAADDOOSS
(Embalaje, Montaje Material...) 

Interesados enviar CV 
a la siguiente dirección:

ccuurrrriiccuulluummvviitt@@hhoottmmaaiill..ccoomm
o bien llamar al
9933  771133  1100  2277
(Srta. Noelia).

SE TRASPASA VIDEOCLUB

Muy bien situado y en pleno
funcionamiento. Excelente 

cartera de socios. Muy fidelizados.

2.000 títulos, 300 juegos. Snacks,
bebidas, helados, chuches, etc.

Tel. 658 765 872

VENTA O ALQUILER 
DE LOCAL COMERCIAL
DE 150 M2, EN MOLLET

c. Roger de Llúria, 43-45.

Venta: 210.000 euros
Alquiler: 600 euros/mes

Tel. 93 674 87 09 
o 93 674 12 00
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ALTRESA
LIQUIDACIÓN

de productos por cierre. 

DESCUENTOS 

DEL 50 AL 70%
Plaça Joan Abelló, 3

Peluquería

Se necesita para mantenimiento
industrial  zona Vallès Oriental

MECANICO Y
ELECTRICISTA

(Cuarto turno)
Perfil: Titulación mínima FPII mecánica
y/o electricidad o módulo superior. Se
valorará conocimientos de neumática,
hidráulica y electricidad industrial.
Experiencia mínima 2 años. Permiso
de conducir. Edad mayores de 25 años.
Responsable, dinámico, con capacidad
de resolución.
Funciones: Instalación y puesta
apunto de instalaciones. Revisión y
reparación de equipos.
Se ofrece: Contrato inicial eventual
con posibilidad de indefinido.
Incorporación inmediata. Retribución
en función de la experiencia.

Interesados llamar a GESINFOR
VALLES, S.L. Tel.  93 579 61 75 

SE TRASPASA
LUDOTECA 
INFANTIL

en pleno 
funcionamiento

*****

Interesados 
llamar al tel.

685 87 71 93

M

Empresa de comunicació

busca

FOTÒGRAFS
per col·laborar entre

setmana
i caps de setmana.

Requisits:

·Tenir càmera digital pròpia
· Vehicle propi

Interessats/des enviar CV a: 

contrapunt@contrapunt.cat

1617. Obra nueva. Planta baja con patio de
44 m2. Superfície de 50 m2, terraza de 42
m2, salón 15 m2, 2 hab., baño, cocina im-
pecable, trastero, amueblado con electro-
domésticos. Precio: 600 euros/mes. Tel.
93 570 51 59.

· SANT FOST. VIVIENDA DE ALQUILER. 4
hab., calefacción, 1 solo vecino, sin mue-
bles. Entrega inmediata. Precio: 600 eu-
ros/mes. Tel. 669 88 27 74.

· PISO EN MARTORELLES. Ref. 1626. Semi-
amueblado. Superfície de 70 m2, 3 hab.,
baño, cocina office de origen conservada,
lavadero, amueblado, ascensor, zonas
ajardinadas. Precio: 750 euros/mes. Tel.
93 570 51 59.

· PISO EN MOLLET. ZONA SANTA ROSA.
Ref. 04043. Superfície de 60 m2, salón 14
m2, 2 hab., baño, cocina office, amuebla-
do, calefacción, ascensor, balcón. Puertas
de haya, ventanas de aluminio, color pla-
ta, suelos de gres. Precio: 950 euros/mes.
Tel. 93 579 33 33.

· MOLET. ZONA CAN FÁBREGAS. Ref.
04040. Obra nueva, sup. 109 m2, salón 22
m2, 4 hab., 2 baños, cocina office perfec-
ta, lavadero, trastero, amueblado, cale-
facción, plaza park. Vent. alum., puertas
haya. Ext., soleado, balc. Asc. ¡Seminuevo!
Precio: 1.000 euros/mes. Tel. 93 579 33 33.

· PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS. CAN FAL-
GUERA. Ref. 02125. Muy buena zona. 260
m2, jardín de 500 m2, 4 hab., comedor 24
m2, baño, aseo, coc. office de butano, la-
vad., trast., suelo de gres, ventanas de
alum., puertas sapelly, calefacción, chim.,
plaza park. Cerca transporte público. Pisc.
comun., zonas ajardinadas. Muy soleado.
Precio: 1.200 euros/mes. Tel. 93 579 33 33.

· SANT FOST DE CAMPSENTELLES. ZONA
RESIDENCIAL. Casa para entrar a vivir.
Ref. 2428. 90 m2, 3 hab., salón de 18 m2,
jardín de 350 m2, 3 hab., baño, coc. office
ref., lavad., amueblado con electrodo-
méstic., calefac., chim., toldos, plaza park.
Precio: 1.200 eur./mes. Tel. 93 570 51 59.

· MOLLET. DÚPLEX EN LA ILLA. Ref. 1605.
145 m2, tza. 120 m2, 4 hab., 2 baños, coc.
office impecable, lavad., amueblado, cale-
fac. Asc. Preciosas vistas, muy soleado.
Precio: 1.800 euros. Tel. 93 570 51 59.

234.000 euros (39 Ml). Tel. 93 579 33 33.

· VALLROMANES. CAN PALAU. Ref. 309.
Casa reformada de 120 m2, jardín 800
m2, 3 hab. dobles, baño con ducha, cocina
de roble con salida a la terraza con bar-
bacoa y un aseo, comedor con hogar, ven-
tanas de aluminio, calefacción, puertas
de haya. Piscina, 2 terrazas, zona urbani-
zada, soleada. Precio: 432.729 euros (72
Ml). Tel. 93 568 35 45.

don de gentes. Los interesados enviar cu-
rrículum a meri@gryyp.com.



El nombre de contractes de treball
que es van formalitzar a Mollet el
2007 va caure un 5,4% respecte a
la contractació de l’any anterior.
Segons les dades de l’Informe
anual de contractació, elaborat per
l’Observatori de l’activitat econò-
mica i el mercat de treball del Va-
llès Oriental, a la ciutat es van fer
un total de 17.537 contractes, un
miler menys que el 2006, amb
agost i desembre com a mesos més
negatius a nivell contractual.  

La tendència a la baixa o l’estan-
cament ha estat generalitzada al
Baix Vallès, que ha estat l’únic
mercat de treball de la comarca
que ha registrar un balanç negatiu,
amb una caiguda de la contracta-
ció del 2,2%. Amb tot, Martorelles
i Sant Fost han esquivat la davalla-
da amb unes dades de contractació

notables. A Martorelles es van fer
622 nous contractes respecte a
l’any passat, xifra que representa
un creixement del 23%. A Sant
Fost es van registrar 193 contracta-
cions noves, un 14,76% més.  

Al Baix Vallès es van formalitzar

45.573 contractes, el 75% dels
quals corresponen al sector serveis.
Amb tot, poc més de la meitat van
ser per a treballs no qualificats. ■

■■   OOCCUUPPAACCIIÓÓ    | MARTORELLES I SANT FOST SÓN LES ÚNIQUES POBLACIONS BAIXVALLESANES ON S’HA REGISTRAT UN CREIXEMENT NOTABLE DELS CONTRACTES

La contractació a Mollet
cau un 5,4% l’any 2007

● MOLLET DEL VALLÈS
LAURA ORTIZ

L’ATUR REGISTRAT AL BAIX VALLÈS 
PUJA PER TERCER MES CONSECUTIU

● CONTRAPUNT. Segons les
dades del Departament de Treball
de la Generalitat, al gener, i per
tercer mes consecutiu, l’atur va
pujar al Baix Vallès. La taxa es va
situar en el 9,58% i hi van haver
267 inscrits més a l’Oficina de
Treball de la Generalitat. Totes 
les poblacions, amb l’excepció de
Martorelles, van patir un 
increment de desocupats respecte

al mes anterior: la Llagosta, +37;
Montmeló, +58; Montornès, +46;
Parets, +27; Sant Fost, +9, i Santa
Maria de Martorelles, +4.

Pel que fa a les dades de Mollet,
és el quart mes que puja la taxa,
que s’ha situat en el 10,18%. En
nombres absoluts les persones
desocupades van arribar a les
2.584, 103 més que les registrades
al desembre.

És el nombre total de contractes
que es van formalitzar el 2007 al
Baix Vallès per mitjà d’una ETT,
una xifra que representa el 42%
del total de contractats. Dels
19.135, 10.452 van ser homes i la
resta, 8.683, dones. La franja 
d’edat que va registrar més 
contractes per ETT va ser la 
compresa entre 30 i 45 anys.

La dada

19.135 

La meitat dels contractes al Baix Vallès es van fer per a treballs no qualificats

14 de febrer

DIA DELS

ENAMORATS

irall
JOIERIA

Av. Catalunya, núm. 86
PARETS DEL VALLÈS
Tel. 93 562 27 80

Un regal és una joia

ECONOMIA
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RECEPTES DE MÀRQUETING I VENDES   
PER ALS DIRECTIUS DE LES PIME

■■   FFOORRMMAACCIIÓÓ | Jornada de la Cambra de Comerç

● CONTRAPUNT. La delegació de la Cambra de Comerç del Vallès Oriental 
organitza la conferència El futur pertany a les empreses que l’inventen, que 
pretén donar eines de màrqueting i vendes als directius de les PIME. La jornada gra-
tuïta serà dijous de 9.30 h a 11 h a la seu de l’entitat a Granollers.
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AQUEST ÉS UN D’AQUELLS TEMES

QUE PODEN FERIR SUSCEPTIBILI-
TATS (espero que no). Quan vaig lle-
gir que l’IES de Sant Fost recuperà
el topònim Alba ja volia escriure al-
guna cosa. Ara m’he fixat que el
butlletí municipal també se’n diu.
L’esperit que anima la recuperació
del nom que s’instaurà en l’etapa
revolucionària –no la republicana–
de ben segur que és el d’homenatge
i no fruit d’aquella antireligiositat,
més que tronada, exacerbada; ni per
provocar. Però voler recordar aquell
disbarat és també un disbarat. Ara
bé, si hom considera digna de re-
cordança i plausible aquella actua-
ció i el fet en si, per coherència el
que han de fer els amics albencs (o

albans) és demanar el canvi de
nom, o com al 1936 directament.
Hi ha qui trobarà el nom escaient,
però geogràficament és fals, i és tan
cursi com un xandall rosa i tan in-
versemblant com Pins del Vallès
per Sant Cugat, Ventdelplà o Cap-
vespre del Barcelonès. Noms més
escaients per a una urbanització d’a-
quelles del franquisme. Si algú en-
cara dubta a qualificar aquests fets
de ridículs que recordi que la matei-
xa Generalitat va haver de prohibir
que cap poble canviés el nom. De
Sant Fost a Mollet encara en diem
A L’altra Banda. Ve d’aquí? Acabat
l’escrit he vist que, efectivament,
existeix una urbanització amb tal
nom. ■■

a només dos anys a Ca-
talunya es va signar el
Pacte Nacional per a
l’Educació on gairebé la
totalitat de la comunitat

educativa va establir compromisos
per millorar la qualitat, l’equitat i
donar estabilitat a l’educació del
nostre país.

El Pacte establia, entre d’altres
coses, un consens per resoldre les
difusions que genera la doble xarxa
educativa i implementava un únic
servei públic educatiu format per
tots els centres sostinguts amb fons
públics, amb els mateixos drets i
amb els mateixos deures, i el com-
promís explícit d’escolaritzar sense
seleccionar a tot tipus d’alumnat, i
tot això en un període de sis anys
per avançar cap a la gratuïtat  efec-
tiva de tots els centres. 

Tot això necessitava, i així ho re-
cull el mateix text del Pacte, l’aug-
ment fins al 6 % del PIB de la des-
pesa educativa i la seva plasmació
en una Llei d’educació de Cata-
lunya amb els desenvolupaments
normatius necessaris.

Però vet aquí que només dos
anys després ens trobem que el De-
partament d’Educació publica un
document de Bases per a la Llei

F

JOSÉ CACHINERO

El Departament d’Educació i el Pacte

Tergiversar i obviar el 
Pacte és una actitud
irresponsable per part
de la Conselleria

APORTACIONS

▲ ▲▲

Secretari general de la Unió Intercomarcal de CCOO

ESTEVE MASPONS

A l’Alba
Mollet del Vallès

d’educació on els compromisos
del Pacte quasi no apareixen. És
més, fins i tot s’hi veuen propostes
contràries a aquest. No cal dir,
doncs, que aquest document ens
sorprèn i ens indigna.

El document de Bases, presen-
tat pel conseller Maragall, parla
només sobre la gestió i organitza-
ció dels centres públics d’ensenya-
ment obligatori, i renuncia a la in-
tervenció i control sobre els
concertats. El document és tan
sorprenent pel que diu com pel
que no diu.  En definitiva, inicia
un camí per fer més privada l’esco-
la pública, i deixa a mercè de les
patronals els treballadors de l’esco-
la concertada. En la mateixa línia,

el compromís per arribar al 6% del
PIB ha desaparegut també.

Per si faltava alguna cosa, el do-
cument també manifesta la inten-
ció d’intervenir sobre les condi-
cions de treball del professorat i
organització dels centres, sense
pactar prèviament amb els sindi-
cats l’abast i el sentit d’aquestes
mesures.

Davant d’aquestes propostes, a
CCOO pensem que és inadmissi-
ble i demanem al govern la seva
retirada. És inadmissible tant per
als treballadors de l’escola públi-
ca, com per als de la privada con-
certada, com per a la resta de sec-
tors, així com la major part de la
comunitat educativa.

Si fa dos anys la major part de
la comunitat educativa de Cata-
lunya van ser capaços de fer un
Pacte amb molt de consens, sem-
bla que l’actual actitud del Depar-
tament d’Educació, obviant i ter-
giversant el Pacte, és una actitud
com a mínim irresponsable. 

Per tant, ens sentim obligats a
cridar a la mobilització social per
tal que aquest document de Bases
no arribi a port i tornem tots al
punt de partida: el  Pacte Nacio-
nal per a l’Educació. ■■

CIBERENQUESTA Voteu a www.contrapunt.cat

LA PREGUNTA: Com valora la tasca de les associacions veïnals? 

Creu que hi ha 
prou oferta per als
joves a Mollet?

Sí, força
8,6% 

No, gens
62,9% 

Normal
28,6% 

W

Resultats provisionals

�EDITORIAL L’opinió d’aquest periòdic només s’expressa a l’editorial

Aquesta setmana la Federació d’Associacions de Veïns de 
Mollet (FAVM) presentava un document que recull les principals
demandes de cadascun dels barris de la ciutat perquè 
l’Ajuntament en doni resposta. Àmbits generals com l’urbanisme,
la mobilitat o la seguretat cristalitzen en propostes concretes
que posen de manifest, a ulls de les entitats veïnals, les
mancances de la ciutat. Elaborar un dossier de reclamacions,
amb una visió força realista, i presentar-lo de manera conjunta
per tal que tots els agents implicats, entre ells els veïns, treballin
per unificar criteris i buscar solucions és un exercici de 
participació ben entesa. L’acció pot dotar de força unes
associacions històricament decisives, que amb els anys han 
perdut associats i que sovint han estat polititzades. Amb tot, 
l’ímpetu reivindicatiu no ha de ser proporcional al nombre de 
socis i, menys encara, minvar segons els colors del govern.  ■■

EL LLISTAT DE REIVINDICACIONS DE LA FAVM POSA DE

MANIFEST LES MANCANCES DE LA CIUTAT A ULLS VEÏNALS

Impuls des dels barris

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Catalunya necessita
més que mai que
votem, si no perdrem
el tren del futur

PLATXÈRIA

TRINI 

MILAN

Antropòloga i professora

Campanya

...
ncara que la campa-
nya electoral per a les
eleccions generals no
ha començat oficial-

ment, els missatges, les promeses i
els regals estan arribant a dojo. 

A casa nostra la batalla entre el
PSC i CiU és la clau, i els vots
que puguin treure ERC i ICV està
per veure si seran decisius al Con-
grés, mentre el PP, que no espera
grans resultats a Catalunya, sí que
utilitza els atacs a la llengua cata-
lana i a l’Estatut per guanyar-li ter-
reny al PSOE fora d’aquí. 

Les inèrcies polítiques porten
els temes electorals cap a l’econo-
mia com a teló de fons, tot i que el
terrorisme sortirà en qualsevol mo-
ment. De fet, l’Església catòlica  ja
ha fet una intervenció en aquest
sentit, amb un comunicat clara-
ment adreçat a dirigir el vot dels
seus fidels cap a les posicions del
PP; mentre que els bisbes catalans
s’escuden en l’equidistància, espe-
rant temps millors. On queda allò

de Volem bisbes catalans?...
Sembla, però, que manquen

missatges reals perquè les previ-
sions sobre la participació no són
bones. Als partits, especialment als
d’esquerra, els cal mobilitzar l’e-
lectorat, i a Catalunya a tothom.
Actes com el que va tenir lloc al
Casal Cultural dimarts passat,
convocat per Convergència i que
va comptar amb participació de
polítics significatius del Partit So-
cialista i d’Esquerra, són estímuls
per renovar la democràcia al nos-
tre país. Signifiquen accions que
van més enllà dels xecs-regal o
dels tradicionals mítings per al pú-
blic entregat. Quan la democràcia
sembla que només es mou a la
xarxa 2.0, cal que tothom s’hi posi,
l’única possibilitat dels ciutadans
de dir la nostra està a participar i
votar, i Catalunya ho necessita
més que mai, si no arribarem tard
a agafar el tren del futur. ■■

E

� http://platxeria.blogspot.com
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Pel decreixement
joana kisner. >> Mollet del
Vallès

El 10 de febrer es posarà en mo-
viment la Marxa pel Decreixe-
ment, una bicicletada col·lectiva
que recorrerà una trentena de co-
marques catalanes fins al 26 d’a-
bril. El 22 i 23 d’abril és previst
que passi pel Vallès Oriental.

El sistema actual, basat en el
creixement exponencial i infinit
que no té en compte la lògica
empírica de la finitud de recursos
del planeta, ens està portant i ens
portarà a viure en un planeta in-
habitable.

En gran part el nostre model
de vida es basa en l’explotació de
recursos energètics fòssils, que ca-
da vegada estan més en declivi.

Tard o d’hora haurem d’apren-
dre a viure en un món de baixa
energia perquè ni totes les renova-
bles juntes podran aconseguir que
seguim vivint com si tinguéssim
tres planetes. El canvi climàtic és
una conseqüència del nostre mo-
del de vida, un avís que ens indica
que estem vivint per sobre de les
nostres possibilitats. No el podem
aturar sense decrèixer.

Vivim a còpia de l’extracció de
materials que han costat a la terra
milions d’anys produir, amb una
flota pesquera que pot pescar més
del que pot arribar a haver-hi al
mar. La desertització avança i la
biodiversitat es redueix dràstica-

ment. La tecnologia només ens
ha permès guanyar momentània-
ment l’assalt al planeta. Per si no
n’hi ha prou, el sistema financer i
econòmic actual també, i en gran
part, és responsable del caos eco-
lògic del planeta i de la nostra es-
clavització sense precedents.

Davant d’això no ens podem
quedar de braços plegats perquè és
necessari construir una altra ma-
nera de viure. Per això, una marxa
respectuosa, que recorri, intercan-
viï i creï amb les persones i orga-
nitzacions de cada territori. Un al-
tre món és necessari i possible. ■■

Embrutir un carrer
meritxell caparrós. >> Mollet
del Vallès

Sóc una veïna de Mollet del Va-
llès. Visc a l’avinguda d’Antoni
Gaudí, als pisos que hi ha davant
de la botiga La Sirena. M’encan-
ta el meu carrer perquè és ampli,
lluminós, hi ha serveis; però te-
nim un problema... A una hora
determinada de la tarda, el carrer
deixa de ser bonic i de lluir. 

Hi ha uns nens que es dedi-
quen a passar una estona, cosa
que em sembla molt bé perquè
no fan xivarri, als bancs que hi ha
davant del videoclub i deixen tota
la brossa de les llaminadures que
mengen a terra, al costat dels cot-
xes, al costat de la paperera
(no a dins, que dic jo ja que veus
que ha caigut,... ajup-te a agafar-

ho i fes un esforç més perquè es
quedi a dins, no?), a guixar els
bancs amb signatures... 

Aquests nois no molesten per-
què estiguin allà parlant de les se-
ves coses, molesten pel maltracta-
ment que diàriament li fan al
nostre carrer. M’agradaria des d’a-
quí cridar l’atenció sobre aquest
problema i que els implicats, tan
nens com adults, facin un exa-

men de consciència i que  la prò-
xima vegada utilitzin el seny per
mantenir el poble net. 

Ara que l’Ajuntament ha enge-
gat una campanya cridant al ci-
visme, a l’avinguda Antoni Gaudí
hi ha el claríssim exemple de
com no s’han de fer les coses. ■■

El vistiplau de Déu
medir a. ríos. >> Palau-solità

Observo els processos d’indepen-
dència de nous estats arreu del
món, com el de les repúbliques
bàltiques, Txèquia i Eslovàquia,
per parlar només dels més pro-
pers, i el bon veïnatge que tenen
amb les antigues colònies, així
com les evolucions favorables
d’Escòcia i Flandes. A més, resul-
ta que estem a les portes d’una
nova independència: Kosovo.

Kosovo, de majoria aclaparado-
ra albanesa i de majoria religiosa
musulmana, compta amb el visti
plau d’Al·là i de les autoritats eu-
ropees, excepte Sèrbia i Russia i
també amb el suport dels EUA
que és el que compta de veritat.

Veig amb esperança aquest pro-
cés on Catalunya està en llista
d’espera. Tot i que escoltant les re-
comanacions partidistes del nacio-
nalcatolicisme religiós hispànic i
les amenaces celestials que ens
poden caure a sobre si no gua-
nyen els seus, està clar que aquí,
encara que tinguem el suport dels
EUA i la independència, mai tin-
drem el vist-i-plau de Déu. ■■

Bústia
redaccio@contrapunt.cat

Les cartes i fotografies que vulguin aparèixer en aquesta
secció hauran de fer constar el nom i cognoms de l’autor,
l’adreça, un telèfon de contacte i el document d’identitat.
Els escrits han de tenir una eexxtteennssiióó  mmààxxiimmaa  ddee  2200  llíínniieess.

En cas que es depassin, la redacció es reserva el dret d’es-
curçar-les. Els escrits i/o imatges també es poden fer arri-
bar per correu postal (Rambla Pompeu Fabra, 32, baixos,
08100 Mollet del Vallès) o be per fax: 93 579 33 88

��

l passat mes de desembre a la ciutat de
Bilbao es va fer un reconeixement per tal
d’impulsar les seleccions esportives.
L’acte es va dur a terme a l’estadi de Sant

Mamès. El motiu: la commeració del partit de 
futbol que hi jugaven les seleccions d’Euskadi i 
Catalunya.

Aquesta declaració va ser signada pel 
vicepresident de Catalunya, Josep Lluís Carod  
Rovira, per la consellera de Cultura, Miren Azcara-
te, i per la consellera de Cultura i Esports de Galí-
cia, Ánxela Bugallo.

Aquesta declaració té la voluntat dels tres 
governs de participar en tots els esports i en totes
les competicions. És un dret i quelcom lògic que
qualsevol nació disposi de representacions (en
aquest cas, ens referim a les seleccions esportives).
N’és un clar exemple casos com el Regne unit. On
des de sempre, i amb tota naturalitat, el País de
Gal·les i Escòcia han participat en competicions

oficials, sense haver de passar per cap
procés llarg i dificultós.

Per contra, i seguint un tòpic, l’Estat espanyol
ens posa tot tipus d’excuses i traves per dur a ter-

me un dret. Un dret referent al procés 
d’identitat i afirmació nacional.

Les més de 600.000 firmes que es van 
aconseguir fa uns anys, haurien d’haver servit
d’alguna cosa més que el simple fet de despertar
consciència en un estat democràtic, europeu i 
civilitzat.

També en això tenim el dret a decidir per 
nosaltres mateixos.

Cal recordar que la Generalitat da Catalunya té
competències exclusives en esport i – solament– 
si treballem en aquest sentit, guanyarem el dret
de participar en tot els campionats oficials que se 
celebrin.

És per això que des de d’ERC de Mollet, creiem
en la importància i en el reconeixement de les 
seleccions. Ja que és quelcom que s’escapa de 
l’anècdota i que ens representa com a Nació.
Confiem – per tant –  que la ciutat, els clubs i les
entitats esportives i, per extensió, l’Ajuntament se
sumin a aquest projecte. Som tots nosaltres, en
una mesura o altra, partícips d’aquest procés.

miquel coll. ERC- >> Mollet del Vallès

E
Seleccions catalanes

VOX POPULI

Coneix el paper
de l’associació 
de veïns del 
seu barri?

Jesús
Díaz

Comerciant (42) 
MOLLET DEL VALLÈS

Sí que la conec, tot i que hi 
participo poc. Sóc de la Riera
Seca i demanaria a l’associació
que embellís la rambla.

Miguel
Contreras

Jubilat (72)
MOLLET DEL VALLÈS

L’associació del barri hauria
de preocupar-se de la neteja
dels carrers i que estiguin en
bones condicions.

Dolores
Calle

Mestressa (41) 
MOLLET DEL VALLÈS

Pastora
Lool

Netejadora (54)
MOLLET DEL VALLÈS

No conec l’associació per
manca de temps. Visc a Santa
Rosa i m’agradaria que hi
hagués més neteja.

Antonio
Luque

Jubilat (64)
MOLLET DEL VALLÈS

Pertanyo a l’associació de veïns
de l’Estació del Nord. Fem 
activitats, però l’Ajuntament
s’ha oblidat del nostre barri. 

Carme
Sillero

Comerciant (41)
MOLLET DEL VALLÈS

Pertanyo al barri de Can
Borrell, però no formo part de
l’associació. No tinc cap queixa
d’on visc.

Text i fotos: ANNA PALOMO

U
L’Ajuntament ha situat una plataforma a la via d’enllaç de
la rotonda de Can Pantiquet amb la C-17 i Can Magarola, en
un punt a tocar d’un parc infantil i en un carrer de sortida
de la ciutat. És la solució tècnica més molesta per a 
conductors i més perillosa per als vehicles de dues rodes i
els vianants. A més, la senyalització és insuficient.
Jesús M. Carrasco >>President d’IxM. Mollet del Vallès

Perill per una plataforma elevada

No conec l’associació i tampoc
tinc temps de participar-hi. 
M’agrada la Riera Seca, tot i 
que potser falta que hi hagi
containers subterranis.
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ESPorts
SORT DESIGUAL DEL CLUB ESCACS MOLLET  
AL CAMPIONAT DE CATALUNYA PER EQUIPS

■ ESCACS

● MOLLET. Diumenge en la segona ronda del torneig, el primer equip de Preferent va
guanyar a Vic per 6 a 4, amb victòries parcials a 5 taulers i 2 taules. L’equip B de Segona
Provincial va perdre davant la Santcugatenca B. El Mollet C va sorpendre guanyant
l’Ateneu Colon D i el Mollet D, amb dues baixes, només es va endur 1 dels 4 punts en joc.

LA MOLLETENSE EMPATA A CASA
I ES MANTÉ A MITJA TAULA  1188

LA UFS MOLLET I EL CAN CALET   
GUANYEN RIVALS DIRECTES 1199

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ EN EL    
TORNEIG DE PÀDEL A MOLLET 2200

Can Flaquer, 6-8 · Mollet
Tel. 93 593 77 50 · Fax. 93 579 06 57

ACTIVITATS
· NATACIÓ
· GIMNÀSTICA
· MUSCULACIÓ
· IOGA
· AQUAGYM
· AERÓBIC
· KICK BOXING
· JIU-JITSU
·  DANSA DEL
   VENTRE

· DEFENSA
  PERSONAL
· SQUASH
· JACUZZI
· SAUNES
· TENNIS
· FUTBOL SALA
· SOLARIUM
· CAFETERIA

Mollet va celebrar divendres la
quinzena Nit de l’Esport, en què es
van premiar els esportistes i les enti-
tats molletanes relacionades amb
l’esport més destacats de l’any 2007.
La gala, a Ca n’Arimon, va tenir
com a grans protagonistes Júlia
Marco i Toni Franco, millors

esportistes de l’any, en categoria
femenina i masculina. La jove pati-
nadora Júlia Marco, del Club
Patinatge Artístic Mollet, va superar
Ainara Acevedo i Cristina Núñez,
totes dues del Club Atlètic Mollet
(CAM), per aconseguir el guardó,
fent valer el seu títol de Campiona
d’Espanya de Figures Obligatòries
de patinatge artístic. “És un gran
reconeixement”, va expressar Júlia,

alhora que assegurava que “no m’ho
esperava, hi ha moltes esportistes
de gran nivell a Mollet”.

Per la seva banda, l’atleta Toni
Franco, del CAM, ha estat el mi-
llor esportista masculí, superant els
altres candidats, Raül Pérez, del
Paradise, i Adrià Burriel (CAM). El
corredor molletà va aconseguir el
2007 una fantàstica medalla de
bronze en el Campionat d’Europa

paralímpic en els 800 metres llisos,
a més d’una plata en el Campionat
d’Espanya. L’atleta va destacar el
nivell dels seus companys, “des-
prés d’haver estat candidat l’any
passat, i veient la competència, no
esperava ser el guanyador final”.
Franco es marca com a gran objec-
tiu els jocs paralímpics de Pequín
“per als quals encara he de buscar
marca”.

Pel que fa a la resta de cate-
gories, el juvenil del CF Mollet va
ser el millor equip de base, gràcies
al seu ascens a Preferent. El Club
Atlètic Mollet, a causa del seu gran
treball com a entitat, va ser escollit
com a millor club de la ciutat.
L’Escola Sant Gervasi va endur-se
el premi a la millor escola i Franke
España, el nou espònsor del primer
equip femení del CB Mollet, va ser
considerada l’empresa que més ha
ajudat al desenvolupament de l’es-
port a Mollet. L’atleta barcelonina
Maria Vasco, guardonada amb el
Premi Internacional per la seva
medalla de bronze als Mundials
d’Atletisme d’Osaka.

El premi a l’esportivitat en els
Jocs Escolars va ser per al CEIP
Sant Jordi, i guardó al Gest esportiu
se’l va endur el CF Mollet UE, i el
premi a la Comunicació va ser per
a Mollet Comunicació. Es van fer
mencions especials per a Bruno
Borràs, Salvador Monferrer, Carlos
Nuez i Julio López.

A la gala van assistir la secretària
general de l’Esport de la Generali-
tat, Anna Pruna, i l’alcalde de Mo-
llet, Josep Monràs, que al discurs va
rendir un emotiu homenatge a
Julio López i Ezequiel Martín, re-
centment desapareguts. ■■

■ NIT DE L’ESPORT | QUINZENA EDICIÓ DE RECONEIXEMENT ALS ESPORTISTES MOLLETANS

Júlia Marco i Toni Franco, els millors
El juvenil del CF Mollet va ser considerat el millor equip de base i el Club Atlètic Mollet va rebre el premi al millor club de la ciutat

● MOLLET DEL VALLÈS
CRÍSTOFER FERNÁNDEZ

AMB EL PREMI A LA MÀ. Foto de família de tots els guardonats durant la gala celebrada a Ca n’Arimon >> J.
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● CONTRAPUNT. El Martorelles va
tirar d’ofici i serietat per imposar-se
en la complicada visita al camp del
CF Palautordera. El partit va fina-
litzar 0-2, amb gols de Marcos i
Carrillo. L’equip, novè, rebrà diu-
menge l’UF Barberà. Precisament,
aquest va ser l’equip contra el qual

la UE Lourdes va trencar la seva
bona ratxa de resultats, en perdre al
camp dels de Barberà del Vallès per
3-0. Els d’Arcadio Guerra baixen
fins a la dotzena plaça, i rebran dis-
sabte el Sant Joan de Montcada,
tercer. Per la seva banda, el filial del
Parets continua sense conèixer la

victòria en les darreres jornades.
Aquest cop, va perdre a casa contra
el Caldes de Montbui per 1-2. El
gol paretà va ser obra de Xavi
López. El Parets buscarà aquesta
setmana un resultat positiu al camp
del Sentmenat que l’ajudi a sortir
del pou. 

TERCERA TERRITORIAL

Finalment, el CF Sant Fost va per-
dre 3-1 al camp del CF Oasis. Amb
aquest resultat els santfostencs s’en-
fonsen una mica més en la classifi-
cació del Grup 5 de Tercera. ■■

Un dels equips que lluita per man-
tenir-se a Primera, el CF Peña San
Pedro, va aconseguir treure sorpre-
nentment un punt de la seva visita
diumenge a la UE Molletense. Els
de Kiko Montoya no van fer massa
mèrits per endur-se els tres punts,
per tant, el resultat pot considerar-
se del tot just.

La primera part va estar marcada
per l’expulsió del lateral molletà
Àlex a la mitja hora de partit. La
Molletense, tot i jugar amb un
home menys, va gaudir d’alguna
ocasió de gol, però els visitants van
tancar-se molt bé en defensa. El
partit va arribar al descans amb el
marcador sense estrenar. 

A la segona meitat, la Molletense
es va llançar una mica més a l’atac,
així, arribava el gol local obra
d’Òscar al minut 7, després d’una
falta llançada per Víctor. El CF
Peña San Pedro, tot i anar perdent,
no es va precipitar en el seu joc, i
va aprofitar la seva superioritat
numèrica per acabar empatant al
75’, amb un gol obra d’Èric. Abans,
però, l’equip de Montoya va estar
ben a prop de sentenciar el partit
amb sengles rematades al pal de
Sergio i Manolo. Finalment, tot i
els intents de la Molletense, el par-
tit va acabar en empat.

Després de dinou jornades, els
molletans sumen 25 punts i es
troben al dotzè lloc, al mig de la
taula, lluny del descens, però també
de l’ascens. Aquest cap de setmana,

la Molletense visitarà la UE Caste-
llar, desè amb quatre punts més que
els de Montoya i que vénen d’acon-
seguir tres punts importants del
camp del Lliçà d’Amunt. ■■

● MOLLET DEL VALLÈS
CRÍSTOFER FERNÁNDEZ

■ FFUUTTBBOOLL | Primera Territorial LA MOLLETENSE CONTINUA CÒMODE A LA PART CENTRAL DE LA CLASSIFICACIÓ

Empat just al Zona Sud El CF Mollet perd
el lideratge amb
l’empat al camp
del Solsona

INFERIORITAT. Els locals van jugar amb un home menys >> M.GARCIA

● MOLLET. El CF Mollet afrontava
el cap de setmana un dels despla-
çaments més assequibles de la
temporada, el que l’enfrontava al
CF Solsona. El Mollet era el clar
favorit per endur-se els tres punts
tenint en compte els resultat de la
primera volta entre ambdós
equips, 8-0 per al Mollet. Amb tot,
els de Migueli només van poder
sumar un punt. El gol de Manolo
a la primera part per als molletans,
va ser contrarestat a la segona per
De los Rios. El Mollet no va fer
gala del seu millor joc i, a més, el
CF Solsona es va mostrar molt més
seriós que no pas a la primera
volta. L’equip molletà cedeix el
liderat al Sant Feliu de Sasserra, i
se situa segon a dos punts.
Diumenge, el CF Mollet jugarà a
casa davant el quinzè, el CF Sant
Celoni. ■■

El CF Martorelles guanya
el Palautordera amb gols
de Marcos i Carrillo

■■ Segona Territorial EL LOURDES TRENCA LA BONA RATXA I PERD AL CAMP DEL BARBERÀ

● PARETS. Tot i que l’àrbitre va
determinar el resultat, el CF Parets
no pot justificar el 4-0 al camp del
Sant Cugat Esport. L’inexistent
penal xiulat al minut 64 va encarri-
lar el resultat per als locals. Però els

paretans, en cap moment, van
plantar cara al rival, mostrant-se
molt insegurs en defensa i molt
fluixos en atac. El Parets, que suma
quatre partits sense guanyar amb
un únic punt de dotze possibles, és
setè amb 29 punts a 6 de les places
d’ascens. Diumenge, el CF Lloret
visitarà el Parets amb l’al·licient de
superar-lo en cas de victòria. ■■

El CF Parets comença a
dir adéu a l’opció de pujar

0
4SANT CUGAT ESP.

CF PARETS

1
1CF SOLSONA

CF MOLLET

■■ Preferent A SIS PUNTS DE LES PLACES D’ASCENS

1

1UE MOLLETENSE
PEÑA SAN PEDRO

UE MOLLETENSE: Nuñez, Alex, Carmona,
Jordi, Guillem, Marc, Rubén, Vázquez,
Oscar, Victor, Manolo. (Siles, Isaac).
PEÑA SAN PEDRO: Camacho, Yuni, Juan
Carlos, Pedroche, Cirera, Gabi, Miguel,
Titi, Dani, Eric, Carlos. (Marcos).
ÀRBITRE: Ordóñez.
GOLS: 1-0, Oscar (52’): 1-1, Eric (75’).

Els de Montoya visiten diumenge el camp de la UE Castellar, amb quatre punts més que els molletans



Mal inici de segona volta de l’equip
entrenat per Oriol Perales, que res
no va poder fer per plantar cara a
l’FC Pradenc, que es va endur els
tres punts en guanyar l’FS Parets
per 8-4. A més, l’equip de Perales
només va aconseguir un empat

dimarts en el partit que tenia pen-
dent contra el Manlleu. 

Els locals es van avançar al
primer minut de partit, quan en-
cara el Parets no s’havia assentat a
la pista. Lacal, minuts més tard, va
igualar el partit. Però, abans de fi-
nalitzar la primera part, el Pradenc
va fer un altre gol psicològic per
marxar als vestidors 2-1. Lacal
tornaria a igualar a la segona part,
però ràpidament el Pradenc va sen-
tenciar el partit posant-se 6-2. No-
vament Lacal, i Carlos de penal,

van anotar els altres dos gols d’un
Parets que acabaria perdent 8-4.

L’equip de Perales suma 29 punts
i té la necessitat de començar a
sumar victòries de manera consecu-
tiva si no vol que se li escapi el tren
de l’ascens. L’ACE Riudellots, líder
clar de la categoria visitarà l’FS
Parets dissabte. ■■

● PARETS DEL VALLÈS
CRÍSTOFER FERNÁNDEZ

■ HOQUEI

El Mollet HC ajorna
el partit contra el
FC Barcelona
● El partit de dissabte entre Mollet
HC i FC Barcelona B no es va
jugar per les cinc baixes de l’equip
blaugrana. Els visitants van presen-
tar un informe mèdic justificant-
les i obligant el Mollet HC a ajor-
nar el partit. La data l’haurà de
determinar la Federació Catalana.
Diumenge, els de Paramio visita-
ran la pista del CP Congrés.

L’irregular FS Parets
■ BILLAR

Empat contra el
Sant Feliu en el
debut de la lliga
● El primer partit del Mollet en la
lliga Interclubs 4 Modalitats de
billar es va saldar amb un empat
en la visita al Sant Feliu. Els
molletans Hernández, en tres ban-
des, i Candela, a banda, es van
imposar als locals. Vidal, en qua-
dre 47/2, i Almirón, en lliure, van
perdre les partides. Dissabte (16h)
el Mollet rebrà el Granollers.

La UFS Mollet i el Barri
guanyen rivals directes

● ● MOLLET / SANT FOST. La Unió
FS Mollet, en un dels seus millors
partits de la temporada, va imposar-
se 7-4 al CFS Sagarra Pavisa, segon

classificat. El Mollet, cinquè amb
31 punts, comença a apropar-se a
les places d’ascens. 

D’altra banda, el Barri Can Ca-
let, de Sant Fost, es va imposar
amb molt de sofriment al FS Dos-
rius, al qual va guanyar per 2-1.
L’equip és dotzè amb 16 punts, en-
cara en situació perillosa. Vincit
Polaris i Brafa, respectivament, se-
ran els propers rivals dels equips de
la Preferent Catalana. ■■

4
7UFS MOLLET

CFS SAGARRA PAVISA

1
2BARRI CAN CALET

FS DOSRIUS

4
8FC PRADENC

FS PARETS

■■ Preferent LA UNIÓ MOSTRA BON JOC A CASA

El CH Sant Fost inicia la
segona fase com a segon

● ● PARETS / SANT FOST. Finalitza-
da la primera fase de la Lliga
Catalana, l’HParets haurà de llui-
tar per no perdre la categoria. El
primer partit de la segona fase es va
saldar amb derrota a Terrassa, 30-

27. El gran partit de Siscu Espona,
7 gols, no va servir de gaire.
Dissabte els d’Herrero rebran el
Manyanet Les Corts.

Per la seva banda, el CH Sant
Fost segueix amb bona marxa.
Diumenge, tot i no fer el seu mil-
lor partit, es va imposar al CH
Martorell per 32-35. Cal destacar
l’encert ofensiu dels de Julio
López que, això sí, van donar força
facilitats en defensa. L’equip, que
continua segon, rebrà dissabte la
visita del Salt, penúltim. ■■

27
30H TERRASSA

H PARETS

35
32CH MARTORELL

CH SANT FOST

■■ HHAANNDDBBOOLL    | Lliga Catalana DERROTA DEL PARETS

■■ FFUUTTBBOOLL  SSAALLAA    | Territorial L’EQUIP DIMARTS ACONSEGUIA UN EMPAT CONTRA EL MANLLEU
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GABINET DE SERVEIS · CORREDORIA D’ASSEGURANCES
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Avda. Calderó, 18, 1º A · Tel. 93 570 54 46 · Mollet del Vallès
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GARAJE ELOY MOLLET, S.A
SERVEI OFICIAL  CITROËN
Félix Ferran, 3-4 · 08100 MOLLET DEL VALLÈS
Taller: 93 570 63 94 · Ventas: 93 593 36 37

● MOLLET DEL VALLÈS. El passat cap
de setmana es van disputar les dues
darreres jornades del Campionat
de Pàdel Sant Vicenç organitzat pel
Club Tennis Mollet. Després de la
bona acollida que el torneig va
tenir l’any passat, enguany, en la
segona edició, el campionat ha
millorat tant en participació com
en nivell. El torneig es va disputar
entre els caps de setmana del 26 i

27 de gener i el del 2 i 3 de febrer.
Pel que fa a la participació, la com-
petició de pàdel va comptar amb
un total de 25 parelles participants,
dividides en tres categories. L’any
passat, en canvi, només van haver-
hi vuit parelles, i totes elles mascu-
lines. Aquest cop, 13 de les 25 com-
petien en la categoria masculina, 8
en la femenina i 4 van disputar la
competició infantil. Per tal de fer el

torneig més competitiu, l’orga-
nització del torneig, encapçalada
per Vladimir Arapovic, va decidir
fer un sistema de competició nou,
fent diversos grups amb l’objectiu
que les parelles disputessin el major
nombre de partits possibles.

ELS GUANYADORS

Xavi Guiralt i David Gómez,
número tres i quatre en el rànquing
català, van ser el vencedors, suc-
ceint en el palmarès Joan
Carbonell pare i Joan Carbonell
fill. En la categoria femenina la
parella Sisé-Solsona es va procla-
mar campiona. El club té previst
fer un nou torneig a l’abril. ■■

Després d’acabar l’any amb un
seguit d’inesperades derrotes, el CB
Mollet ha tornat a la senda del bon
joc i, alhora, del triomf. Dissabte a
Plana Lledó l’equip d’Àlex Coma va
vèncer amb facilitat un dels equips
més fluixos de la Copa Catalunya, el
Bàsquet Arenys. El primer quart va
ser un festival anotador per part mo-
lletana, però els visitants també es

van mostrar encertats i no van deixar
que el Mollet marxés al marcador. A
la mitja part es va arribar amb un 40-
34. El tercer quart va ser decisiu en
el resultat final. El CB Mollet va
mostrar-se més intens en defensa per
tal d’arribar a l’últim període amb
un còmode avantatge d’onze punts.
Finalment, els de Coma es van
imposar per 86-69. Viladomat, amb
20 punts, va ser durant tot el partit
un maldecap per a la defensa de
l’Arenys. Dam i Ferrer, amb 15
punts tots dos, també van destacar.
L’equip se situa líder en solitari, i
haurà d’afrontar un duel decisiu
aquesta setmana contra el segon, el
Natzaret. ■■

● MOLLET DEL VALLÈS
CRÍSTOFER FERNÁNDEZ

El CB Parets millora
i guanya 62-56 a la
pista del Llívia
● El CB Parets havia començat a
mostrar la seva millor cara, però no
aconseguia cap triomf. La darrera
jornada, però, els de David Borrell
sí que van aconseguir la victòria en
guanyar 62-56 el CB Llívia, rival
directe per la permanència.
L’equip continua cuer, però amb
esperances. El CB Solsona, tretzè,
és el proper rival paretà.

Aclaparador triomf
del Sant Gervasi
davant un dels líders
● El CB Sant Gervasi va sorpren-
dre l’ADE Fuster en la visita a
Mollet. Els locals van fer un gran
partit allunyant-se en el marcador
des del primer quart. El partit va
acabar 97-77. El triomf situa els
molletans tercers, a dos punts del
líder. Aquesta jornada, el Sant
Gervasi visita la difícil pista del
filial del Sant Josep, segon.

■ FFUUTTBBOOLL | Primera Territorial LA MOLLETENSE CONTINUA CÒMODE A LA PART CENTRAL DE LA CLASSIFICACIÓ ■ Segona Catalana

Còmode triomf
del Recanvis
Gaudí a casa

DOMINI. Els locals es van mostrar encertats en atac >> L.GERVILLO

ALT NIVELL. El torneig va atraure jugadors de prestigi >> M.GARCIA

El torneig de pàdel Sant
Vicenç es referma com a
competició de prestigi

■ PPÀÀDDEELL | GUIRALT I GÓMEZ, CAMPIONS MASCULINS, I SISÉ I SOLSONA, EN CATEGORIA FEMENINA

69
86RECANVIS GAUDÍ

BÀSQUET ARENYS
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EL CAU DE L’UNICORN NARRA
LA HISTÒRIA DEL PLANETA ARGOS 

■■   TEATRE | INFANTIL

● MOLLET. Diumenge (18h), la Xarxa d’Espectacles 
portarà a Can Gomà el muntatge de la companyia El Cau de
l’Unicorn La Via Làctia, que explica la història del Karim,
un nen que viu a un planeta de capgrossos. CULTURA

L’oferta teatral del cap de setmana
s’inicia la nit de dissabte a Can But-
josa (22.30h) de Parets. El Cafè Te-
atre torna a convidar l’actor valen-
cià David Castillo i la companyia
Pot de plom, que després de l’èxit
d’El Chou, que es va veure a la pro-
gramació de l’any passat, porta el
muntatge Con la Iglesia hemos to-
pao! El monòleg satíric parteix
d’uns episodis de censura patits pel
mateix Castillo, però acaba repas-

sant l’actualitat, amb una gran dosi
d’improvisació i amb temes com
les manifestacions, la Bíblia i els
condon, entre altres.

“Una comèdia tràgica d’amor.
Una amorosa tragèdia còmica”.
Aixi descriu la companyia Esteàtri-
ka el muntatge Je t’aime, una al·le-
goria sobre la comunicació i la in-
comunicació en les relacions de
parella. Aquesta comèdia fresca i
innovadora s’està programant cada
dimecres a la mítica sala Cafè Tea-

tre Llantiol de Barcelona. Diumen-
ge el muntatge, dirigit per Carlos
Sandoval, es podrà veure a La
Bombeta. Je t’aime està interpreta-
da per Meritxell Tardà i Daniel Es-
plugas, qui conjuntament amb

Sandoval és autor del text. Rubén
Mondéjar és l’ajudant de direcció i
la darrera incorporació del grup.

Esteàtrika es va començar a gestar
a inicis de 2005, quan quatre exa-
lumnes de l’escola Magatzem d’ar-

tistes van decidir unir-se per poder
fer teatre. Sandoval va escriure la
primera obra, Dir que no. L’any pas-
sat es van iniciar dos nous projectes:
El Gabinete del Dr.Book (encara en
procés d’elaboració) i Je t’aime. ■■

Les comèdies de David Castillo i
d’Estreàtika, propostes a escena

■■ TTEEAATTRREE | POT DE PLOM TORNA A CAN BUTJOSA AMB EL MONÒLEG ‘CON LA IGLESIA HEMOS TOPAO!’

● ● PARETS / MOLLET
CONTRAPUNT / M. ERAS

TRIO D’ACTORS EN
UNA HISTÒRIA D’UN
TRIO SENTIMENTAL

La nova proposta de Rialles Parets
a Can Rajoler és l’obra Bel·lum, de
la companyia Clowns Teatre, un
muntatge que parla de dos amics
amb caràcters molt diferents i que
pretén mostrar com es poden ges-
tionar les emocions, reflexionar
sobre com es poden evitar els con-
flictes, i denunciar les injustícies
de les guerres. 

Bel·lum substitueix Antologia
del titellaire Jordi Bertran, que es-
tava programat inicialment, però
que s’ha hagut de posposar. ■■

‘Bel·lum’ mostra
als infants
com gestionar
les emocions

■■ CLOWNX TEATRE

DIUMENGE 10 · 18 h

Can Rajoler · 6 euros /socis gratuït

U MARC GARCIA

L’obra ‘Je t’aime’
arriba del cartell
setmanal del Cafè
Llantiol a La Bombeta

● PARETS DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

● El quartet de violins Scherzo,
integrat per alumnes de l’Escola
Municipal de Música de Mollet i
membres també de la JOSVO,
actuarà diumenge (18h) al cicle
de nous intèrprets, organitzat per
l’Escola Municipal de Música i
l’Ajuntament de Montornès, a l’es-
glésia de Nostra Senyora del
Carme de Montornès Nord.

El quartet de violins
Scherzo actuarà a
Montornès del Vallès

● PARETS. Els intèrprets Pep Cruz,
Noël Olivé i Jordi Coromina van ser
els encarregats, diumenge a Can
Rajoler, de recrear una història d’una
infidelitat en un món d’actors. La
companyia Per-versions tornava a
abordar el gènere humorístic amb el

seu segon muntatge que, alhora,
planteja aspectes com la infelicitat,
la fragilitat de les persones,
l’ambició, el teatre, etc. Tot plegat,
farcit d’acudits amb enginy que van
construint la història, dirigida per
Joan Lluís Bozzo. >> CONTRAPUNT
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JOAN BBRROOTTAATT

Obra d’art inclosa en el catàleg de la
CCOOLL··LLEECCCCIIÓÓ  GGAARRRREETTAA--RROOVVIIRRAA

cc//  BBeerreenngguueerr  IIIIII,,  88
TTeell..  9933  557700  6600  6622

HHoorraarrii  ddee  vviissiitteess::  ddee  1177  aa  2200  hh
((ccoonncceerrttaaddeess  pprrèèvviiaammeenntt))  

RACÓ D’ART

LA FAMÍLIA
Joan Brotat Vilanova (Barcelona, 1920 - 1990)

Sorològic és la construcció científi-
ca d’una “nova ciència que estu-
dia el so i com actua de mecanis-
me de memòria”. Així ho ex-

plicava el seu inventor, el creador
Fito Conesa, que ha ideat la quarta
intervenció del cicle de L’Aparador
comissariat per David Armengol.
Conesa explicava divendres, du-
rant la presentació del projecte,
com ha instal·lat una màquina que

reprodueix el funcionament del
cervell, com evoca imatges a partir
d’un soroll. L’artista va fer també
una exhibició a la terrassa del mu-
seu Abelló. Sorològic es podrà veu-
re al carrer Àngel Guimerà fins al
28 de març. ■■

L’Aparador troba en el so
un mecanisme per recordar

■■ ART | INTERVENCIÓ DE FITO CONESA

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

DEMOSTRACIÓ. Conesa va fer una pràctica per mostrar la teoria ‘sorològica’ >> MARC GARCIA

● MOLLET DEL VALLÈS. El jazz, el
latin i el funky sonaran dissabte
(19.30h) a la seu de La Bombeta,
de la mà del la novella formació
molletana JAR Band. El grup, for-
mat per Juan Pardo (clarinet),
Robert Salas (saxo), Juan Arnero

(tuba), Joana Riera (teclat) i Aitor
Padilla (bateria), interpretarà estàn-
dards de jazz d’autors com Charlie
Parker, John Coltrane i Miles
Davis, així com peces de latin de
Dizzy Gillespie, Tito Puente i
Mongo Santamaría i els estils més

innovadors de Frank Zappa i Chick
Corea.

D’altra banda, La Bombeta tam-
bé ha programat un concert per a
divendres (22h), en aquest cas de la
mà del cantautor vallesà Andrés
Pardo, acompanyat a a veu i percus-
sions per la seva filla Marina. Pardo
visita per primera vegada l’espai del
carrer Lluís Duran, tot i que ha ac-
tuat en diverses ocasions a Mollet i
Martorelles. ■■

■■   MMÚÚSSIICCAA  | DIVENDRES, ANDRÉS PARDO A LA BOMBETA

Dissabte la JAR Band presenta
a casa el seu jazz fussió

Brotat va ser autodidacte, però

dins de la nova figuració catalana

va ser un dels artistes més acu-

rats i amb una personalitat més

independent. Fins a l’any 1949,

la seva primera etapa, treballa

amb un món de formes esque-

màtiques, voluntàriament ingè-

nues, amb fesomies rosseaunia-

nes i immerses en una atmosfera

poètica. Més tard, cap als 60, la

seva pintura va sent cada cop

més matèrica i comença a tendir

cap al goticisme, en una etapa vi-

drierista.

Les característiques més des-

tacades del creador són la tristor

i la tendresa dels rostres que re-

presenta, així com un món urbà i

rígid. A la col·lecció Garreta-Rovi-

ra hi ha aquest interessant exem-

ple del seu treball escultòric, amb

tres peces de terracota de 1984.

La seva primera exposició in-

dividual va ser a Barcelona el

1950. La seva obra està repre-

sentada al Museu d’Art Contem-

porani de Madrid, al Museu d’Art

d’Alexandria, així com a museus

de Bilbao, Sevilla i Valls. ■■

Va ser autodidacte i
un dels talents més
independents de
la nova figuració
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www.autoelegance.info

2 TIENDAS A SU SERVICIO

Parets del Vallès: C-17 Km. 15,3 ·  Tel. 93 573 94 91 Parets del Vallès: Av. Catalunya, 178 · Tel. 93 562 15 65

OFERTAS EN TURISMOS

AUDI A3 2.0 TDI 140CV. 3P. AÑO/03. IMPECABLE. CLIMA, LLANTAS, S/LLUVIA.....18.900 €
AUDI A3 1.9 TDI 130CV. 3P. AÑO/02. AZUL. CLIMA, LLANTAS, O/ABORDO, CD...14.300 €
AUDI A3 1.6 105CV. 3P. GASOLINA. ABS, CLIMA, LLANT., CD, GRAN OCASIÓN..10.400 €
AUDI A3 AMBITION 1.9 TDI 130CV.  3P. AÑO/01. ABS, CLIMA, LLANT., T/SOLAR...13.900 €
AUDI A4 QUATTRO 2.5 TDI 180CV. 5P. AÑO/01. CLIMA, LLANTAS, CD, OCASIÓN16.900 €
AUDI A4 S-LINE 1.9 TDI 130CV. 5P. AÑO/03. ABS, LLANT., A/SEMIPIEL, O/ABORD17.700 €
AUDI A4 AVANT 1.9 TDI 110CV. 5P. AÑO/00. CLIMA, LLANT., O/ABORD., ROJO..12.900 €
AUDI A6 AVANT 1.9 TDI 110CV. 5P. AÑO/01. ABS, LLANTAS, T/SOLAR, D/A, E/E..10.900 €
BMW 320 COMPACT 2.0 150CV. AÑO/02. CLIMA, D/A, LLANTAS, R/ELE., ROJO..14.900 €
BMW 320 136CV. 5P. AÑO/01. ABS, CLIMA, D/A, LLANTAS, NEGRO, IMPECABLE.12.900 €
BMW 320D 150CV. 5P. AÑO/04. ABS, A/PIEL, CLIMA, LLANTAS, O/ABORDO, CD.18.600 €
BMW 325D 192CV. 5P. AÑO/92. ABS, LLANTAS, CD, T/SOLAR, A/G, C/C, D/A.......3.600 €
BMW 525 TDS TOURING 143CV. AÑO/99. ABS, LLANT., CLIMA, D/A, O/ABORDO11.600 €
CITROEN C3 1.4 70CV. 5P. A/A, C/C, D/A, CD, MANOS LIBRES, R/ELECT., AZUL....8.400 €
DAEWOO LANOS 1.5 85CV. 3P. AÑO/00. L/REVISIONES. POCOS KM. A/A, D/A.....2.900 €
FIAT PUNTO 16V. 1.2 80CV. 5P. A/A, C/C, D/A, E/E, A/G, AÑO/00, BLANCO........4.900 €
FIAT STILO 1.9 JTD 115CV. AÑO/03. CLIMA, LLANTAS, CD, GPS, MANOS LIBRES..10.900 €
FORD FIESTA 1.4 68CV. AÑO/03. V/MULT., LLANTAS, A/A, C/C, ABS, E/E, ROJO....7.900 €
FORD FOCUS 1.8 TDCI TREND 115CV. 3P. AÑO/03. NEGRO. A/A, LLANT., CD, D/A8.900 €
HONDA CIVIC 1.5 115CV. 3P. AÑO/99. ABS, A/A, LLANT., D/A, CD, C/C, PLATA..5.900 €
HYUNDAI GETZ 1.6 105CV. 3P. A/G, A/A, C/C, D/A, E/E, CD, R/EL., MUY BONITO.7.600 €
KIA SHUMA 1.5 16V. 90CV. 5P. AÑO/99. D/A, E/E, A/A, R/ELE., E/E, OCASIÓN......3.000 €
MERCEDES C220 SPORTCOUPÉ 143CV. AÑO/02. ABS, CLIMA, LLANT., CD, PLATA.8.900 €
MERCEDES CLASE A170 AVANTGARDE 90CV. 5P. AÑO/99. A/SEMIPIEL, A/A, CD..7.300 €
OPEL ASTRA 1.7 CDTI 100CV. 5P. AÑO/04. ABS, A/A, D/A, C/C, O/ABORD, CD.13.300 €
OPEL CORSA 1.7 CLUB 65CV. 3P. AÑO/03. A/A, A/G, D/A, IMPECABLE............... 6.900 €
OPEL VECTRA 2.0 DTI 100CV. 5P. AÑO/03. ABS, A/G, D/A, O/ABORDO, V/MULT.10.800 €
PEUGEOT 206 1.4 HDI 70CV. 3P. AÑO/03. A/A, C/C, D/A, OCASIÓN, BLANCO....7.600 €
PEUGEOT 206CC 2.0 138CV. AÑO/01. ABS, E/E, R/ELE., CLIMA, D/A, LLANT., CD10.500 €
PEUGEOT 206 1.4 HDI 70CV. 3P. E/E, LLANTAS, MUCHOS EXTR. TUNING, AÑO/0310.900 €
PEUGEOT 206 XRD 1.9 70CV. 5P. IMPECABLE. AÑO/01. TODAS LAS REVISIONES....6.900 €
PEUGEOT 206 XT 1.9 70CV. 3P. A/G, A/A, C/C, D/A, LLANT., E/E, PLATA, AÑO/006.900 €
PEUGEOT 307 1.6 HDI 90CV. 5P. AÑO/06. SEMINUEVO. L/REVISION., G/OFICIAL.12.900 €
PEUGEOT 307 XS HDI 2.0 110CV. AÑO/01. ABS, A/G, CLIMA, D/A, CD, E/E, R/ELE9.900 €
RENAULT CLIO 1.5 DCI 65CV. OFERTA DIESEL. ABS, A/A, CD, A/G, C/C, AÑO/03..7.800 €
RENAULT LAGUNA G. TOUR 1.9 120CV. 5P. AÑO/01. CLIMA, O/ABORDO, LLANT..9.800 €
RENAULT MEGANE COUPÉ 1.9 150CV. 3P. MUCHOS EXTRAS. TV-DVD, AÑO/00.....5.999 €

RENAULT MEGANE 1.5 80CV. 3P. AÑO/03. ABS, CLIMA, LLANTAS, O/ABORDO....11.900 €
RENAULT MEGANE 16V 1.4 98CV. 5P. AÑO/03. ABS, CLIMA, O/ABORD, S/LUCES..7.900 €
RENAULT MODUS 1.5 DCI 85CV. AÑO/06. SEMINUEVO. TODOS LOS EXTRAS.......10.900 €
ROVER 45 2.0D 100CV. 5P. AÑO/00. A/G, A/A, C/C, D/A, E/E, IMPECABLE, AZUL.4.300 €
SEAT CORDOBA 1.9 TDI 90CV. 3P. AÑO/01. C/C, CLIMA, LLANTAS, O/ABORDO..5.600 €
SEAT CORDOBA STELLA 1.9 SDI 65CV. 5P. AÑO/03. A/A, CD, ALARMA, PLATA......8.500 €
SEAT IBIZA CUPRA 1.9 TDI 160CV. AÑO/04. L/TINTAD., LIBRO REVISIONES, ROJO13.900 €
SEAT LEON 1.9 TDI 110CV. 5P. AÑO/00. ABS, CLIMA, LLANTAS, CD, IMPECABLE..10.900 €
SEAT LEON FR 1.9 TDI 150CV. AÑO/03. IMPECABLE, CLIMA, CD, ABS, OCASIÓN.13.600 €
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110CV. 5P. AÑO/03. CLIMA, LLANTAS, O/ABORD, S/LLUV..10.300 €
TOYOTA COROLLA D4-D TERRA 2.0 90CV. 5P. AÑO/04. A/A, V/MULT., D/A, C/C..9.900 €
VOLKS. GOLF 1.9 TDI 90CV. 3P. AÑO/01. ABS, CLIMA, D/A, LLANT., O/ABORDO.10.900 €
VOLKS. GOLF 2.0 115CV. 3P. AÑO/00. ABS, CLIMA, LLANTAS, O/ABORDO, L/REV.8.700 €
VOLKS. GOLF 1.9 TDI 105CV. 3P. AÑO/04. ABS, LLANTAS, CD, O/ABORDO, A/A.16.900 €
VOLKS. GOLF 1.9 TDI 105CV. 5P. ABS, LLANT., A/A, CD, AÑO/05, COMO NUEV..16.900 €
VOLKS. POLO 1.4 TDI 75CV. 5P. AÑO/03. A/A, D/A, CD, L/REVISION., A/G, PLATA8.900 €

OFERTA MONOVOLUMEN

CHRYSLER VOYAGER 2.5 115CV. 7 PLAZAS. ABS, A/G, A/A, C/C, D/A, AÑO/99..10.900 €
CHRYSLER VOYAGER 2.5 140CV. 7 PLAZAS. ABS, A/A, DVD, V/CRUCER, LLANT...15.600 €
CHRYSLER VOYAGER 2.5 140CV. 7 PLAZ. ABS, CLIMA, CD, A/ELEC., IMPECABLE13.000 €
CHRYSLER VOYAGER SE 2.5 CRD 140CV. 7 PLAZ. A/A, CD, V/MULT., L/REV., ABS16.900 €
CITROEN XSARA PICASSO 2.0 HDI 90CV. 5P. AÑO/00. ABS, CLIMA, CD, V/MULT..9.000 €
FORD FOCUS C-MAX 1.6 110CV. AÑO/04. IMPECABLE. PLATA. OCASIÓN..........12.900 €
OPEL ZAFIRA ELEGANCE 2.0 100CV. AÑO/03. OFERTA. ABS, CLIMA, D/A, LLANT.12.600 €
OPEL ZAFIRA ELEGANCE 2.0 100CV. 7 PLAZ. AÑO/02. A/A, LLANT., OCASIÓN....10.600 €
OPEL ZAFIRA ELEGANCE 2.0 82CV. 7 PLAZ. AÑO/99. A/A, D/A, LLANTAS, V/MULT.9.600 €
PEUGEOT 807 2.0 HDI 110CV. 7 PLAZ. AÑO/03. CLIMA, LLANTAS, O/ABORDO.....14.900 €
RENAULT SCENIC 1.9 DCI 100CV. 5 PLAZAS. AÑO/99. T/SOLAR, LLANTAS, CD.......6.900 €
RENAULT SCENIC 1.5D 100CV. 5 PLAZAS. AÑO/04. MUY POCOS KM. A/A, CD....13.900 €
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 115CV. 7 PLAZ. AÑO/00. ABS, CLIMA, CD, E/E, OFERTA11.400 €
SEAT ALTEA 1.9 TDI 105CV. 5P. AÑO/04. GRIS CEN. A/A, MP3, CD, M/VOLANTE.13.600 €
VOLKS. TOURAN 1.9 TDI 100CV. 5P. AÑO/04. ABS, A/A, D/A, E/E, CD, A/G, PLAT15.400 €

OFERTAS 4x4

HONDA HR-V I-VTEC 1.6 125CV. 5P. AÑO/03. D/A, LLANTAS, CD, L/REVISIONES.10.900 €
HONDA CR-V 2.0 DOHC 128CV. 5P. AÑO/98. A/A, D/A, T/SOLA., C/C, E/E, AZUL.7.900 €

ISUZU CAMPO-BRAVA PICK-UP LX 2.5 100CV. 5P. AÑO/04. POC. KM. DORADO.14.300 € 
JEEP GRAND CHEROKEE 3.1 140CV. 5P. AÑO/99. A/A, A/G, CD, ABS, IMPECAB.14.000 €
KIA SPORTAGE 2.0 83CV. 5P. AÑO/99. ABS, A/A, C/C, D/A, E/E, R/ELE., AZUL.......7.900 €
LAND ROVER DISCOVERY 2.5 TD 115CV. 3P. AÑO/93. D/A, BOLA REMOLQUE.......5.600 €
MITSUBISHI MONTERO 3.2 160CV. 3P. A/G, C/C, CLIMA, D/A, ESTRIB., M/LIBRES.22.900 €
MITSUBISHI L200 PICK-UP 2.5 115CV. 4 PLAZ. AÑO/04. A/A, B/REMOLQUE, D/F..13.000 €
NISSAN NAVARA PICK-UP 2.5 103CV. 5P. AÑO/00. B/REMOLQUE, CD, DEFENS...12.900 €
NISSAN TERRANO LARGO 3.0 155CV. 7 PLAZ. A/A, V/MULT., CD, BOLA, AÑO/0316.900 €
NISSAN TERRANO II 2.7 TDI 100CV. AÑO/99. A/A, D/A, MUY BIEN CUIDADO.........9.400 €
NISSAN TERRANO II 2.4 118CV. 7 PLAZAS. AÑO/97. A/A, ESTRIB., T/SOLAR, E/E.... 6.600 €
RENAULT SCENIC RX4 1.9 DCI 105CV. 5P. 4X4, CLIMA, A/G, LLANTAS, AÑO/01..10.900 €
SUZUKI VITARA 1.9 75CV. 5P. AÑO/98. ABS, A/A, D/A, LLANT., RADIO-CASSETTE..8.600 €

OFERTAS AUTOCARAVANAS

AUTOCARAVANA FIAT AUTO-ROLLER 1.9 90CV. AÑO/00. SEMINUEVA..................28.000 €
VOLKS. CALIFORNIA 2.4 80CV. AÑO/91. A/A, D/A, IMPEC., IDEAL PARA VIAJE...14.900 €

OFERTAS FURGONETAS

CITROEN JUMPY 2.0 HDI 110CV. 9 PLAZ. AÑO/03. L/REVISIONES. A/A, D/A, E/E..12.900 €
FIAT DOBLÓ 1.9 63CV. AÑO/03. A/G, A/A, C/C, D/A, E/E, ROJO, IMPECABLE..... 8.900 €
FIAT DUCATO JTD 2.8 127CV. A/A, C/C, D/A, E/E. 6 PLAZAS. PERFECTA...............10.400 €
FIAT DUCATO MAXI 2.8 87CV. 3 PLAZAS. AÑO/02. D/A. TODAS LAS REVISIONES.10.600 €
FIAT DUCATO 2.0 JTD 6 PLAZ. AÑO/03. A/A, CD, D/A, E/E, PERFECTO ESTADO...11.900 €
MERCEDES SPRINTER 311 CDI 110CV. 3 PLAZAS. AÑO/04. ABS, A/A, CD, LLANT...14.600 €
MERCEDES VITO 108 2.2 CDI 82CV. 3 PLAZAS. AÑO/99. MUY BIEN CUIDADA........8.900 €
MERCEDES VITO 111 CDI 110CV. 9 PLAZ. AÑO/06. SEMINUEVA. A/A, ABS, CD....22.300 €
MERCEDES VITO ISOTERMO. AÑO/99. D/A, RADIO-CASSETTE, 3 PLAZ., OCASIÓN11.900 €
NISSAN PRIMASTAR 1.9 DCI 100CV. 6 PLAZ. A/G, A/A, C/C, D/A, E/E, AÑO/05..17.700 €
NISSAN PRIMASTAR 1.9 80CV. 6 PLAZ. AÑO/04. A/A, D/A, CD, COMO NUEVA...14.500 €
OPEL VIVARO 2.5 CDTI 140CV. 7 PLAZ. ABS, B/REMOLQUE, CD, A/A, AÑO/05....20.900 € 
PEUGEOT BOXER 2.8 125CV. 9 PLAZ. AÑO/03. ABS, D/A, V/MULT., V/CRUCERO..15.500 €
PEUGEOT EXPERT 2.0 90CV. 6 PLAZ. AÑO/02. A/G, A/A, D/A, PERFECT. ESTADO..10.300 €
PEUGEOT EXPERT 2.0 HDI 108CV. COMBI 5. A/A, D/A, A/G, E/E, CD, AÑO/02....10.600 €
PEUGEOT PARTNER 2.0 HDI 90CV. 2 PLAZ. A/A, BOLA REMOLQUE, D/A, CD, A/G.6.800 €
RENAULT KANGOO 1.5 DCI 82CV. 5 PLAZAS. A/G, AIRE ACONDICIONADO, CIERRE
CENTRALIZADO, DIRECCIÓN ASISTIDA, L/REVISIONES...............................................7.900 €
VOLKS. TRANSPORTER 1.9 TDI 105CV. 9 PLAZAS. AÑO/06. A/A, CD, SEMINUEVA..19.000 €

· FACILIDADES DE FINANCIACIÓN PARA JÓVENES, EXTRANJEROS, PERSONAS CON POCA VIDA LABORAL, SIN PROPIEDADES.... 
PAGANDO A PLAZOS CÓMODAMENTE   · LLEVAMOS EL VEHÍCULO A DOMICILIO · DEPARTAMENTO EXCLUSIVO PARA PROFESIONALES



Una sardinada popular a la plaça de l’Artesania de Mollet mar-
cava la fi del cicle festiu del Caarnestoltes, que ha estat marcat
pels concursos de disfresses. Diumenge, tot i la pluja, unes 700
persones i 16 comparses desfilaven pels carrers molletans. Com
l’any passat, el grup Endansa de Montcada s’emportava el pri-
mer premi (1.200 euros), amb Ice and fire, que també rebia el
guardó a la millor carrossa. El jurat també reconeixia Aloha
Hawai, de la Joventut Sardanista de Martorelles; Fantasia
Asiàtica, de l’AV de Santa Rosa; Restaurant de la Irmandade a
Nosa Galiza,i el Circ de l’Esplai Tuareg, que rebia el premi
Viena a la millor comparsa local. 

A Parets, dissabte, el pavelló també es va omplir de disfresses
de tot tipus, des de les més clàssiques a les més originals. Les
comparses guanyadores del concurs van ser, en categoria infan-
til, La caseta de paper, i d’adults, Les cariàtides. Els segons van
ser pel Conte dels tres porquets i Minueto. Pel que fa a les dis-

fresses individuals, es premiava La sabata, Nuvis i
Rei i Reina, en categoria infantil;
i Vanu, El Casino i Fantasia, pel

que fa als adults.  ■■

DV, 8 FEBRER 2008  26 contrapunt

L’ENVELAT ACOLLIRÀ EL DARRER
BALL DE CARNAVAL D’ENGUANY

■■   CCAARRNNEESSTTOOLLTTEESS  ‘‘0077 | Una rua i un concurs més

● MARTORELLES. Com cada any, Martorelles celebra el
Carnestoltes un cap de setmana més tard. Així, dissabte hi
haurà una nova rua (18h), que sortirà de la plaça Anselm Clavé
i acabarà a l’envelat, on es farà el ball (23h) i el concurs.

ELS GUANYADORS. Una de les participants de la comLES MILLORS COMPARSES. El concurs paretà va reconeixer aquestes cariàtides i aquesta casa com a millors disfresses en grup  >> MARC GARCIA

Quan les disfresses inunden els carrers
● ● MOLLET / PARETS

CONTRAPUNT

GARBUIX



mparsa guanyadora, ‘Ice and Fire’ >> TONI TORRILLAS

LA RUA. Algunes de les comparses que diumenge van desfilar pels carrers de Mollet i que el considerat va considerar
mereixedores d’un dels premis del concurs  >> MARC GARCIA

DV, 8 FEBRER 2008 27GARBUIX contrapunt

NOVETATS.
Carnamolles estrenava

enguany alguns
personatges, que 

participaven a la Missa 
de la Cabra  >> M.G.
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Fins al 29 de febrer estarà obert el
termini d’inscripcions per als dife-
rents cursos del segon quadrimestre
que ofereixen els centres cívics i
culturals de la ciutat. A banda dels
cursos ja iniciats al primer quadri-
mestre i de l’oferta tradicional d’ac-
tivitats alguns centres presenten no-
vetats. La Marineta ofereix dos
cursos: un de foniatria (80 euros),
en el qual s’oferiran els recursos
per emprar la veu de forma adequa-
da, a càrrec de Francesca Orga (di-
lluns de 18 a 20h); i un curs sobre
la convivència entre cultures, sota
el nom Les festes del món, a càrrec
d’Orígens (divendres de 20 a 21h).

Pel que fa al Centre Cívic de
Can Borrell, s’iniciarà el 20 de fe-
brer un espai de salsa, a càrrec
d’Òscar Ruiz. El seu preu és de 48
euros i tindrà lloc dimarts i diven-

dres de 17 a 18h. En el camp de la
informàtica s’impartiran dos cursos:
tractament digital de la imatge, en
què s’aprendran tècniques per reto-
car fotografies amb l’ordinador, que
començarà el 25 de febrer. Dins el

disseny gràfic, els dimecres s’impar-
tiran classes de Freehand (dimecres
de 19.30 a 21h). Per als nens i ne-
nes d’entre 7 i 11 anys es farà un
curs de màgia  els dimecres de
17.30 a 19h.

Les novetats que ofereix el Cen-
tre Cívic L’Era s’iniciaran el 18 de
febrer amb un curs de patchwork,
on s’aprendrà la tècnica dels retalls
(dilluns de 15.30 a 17.30 h), a cà-
rrec d’Ana M. Fueyo. L’Era també
acollirà dos cursos de fotografia:
Fotografia II, per a la realització del
qual s’ha d’haver fet el primer curs,
i Fotografia: retrat, a càrrec d’Òscar
Ruiz. A més, per als infants es faran
tallers l’últim divendres de cada
mes i s’explicaran contes el primer
dimecres del mes. ■■

■■ OOFFEERRTTAA  DDEELLSS  EEQQUUIIPPAAMMEENNTTSS  | LES ACTIVITATS DUREN FINS AL JUNY

S’obren les inscripcions
per als nous cursos als
centres cívics molletans

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT 

Dani Jiménez, d’‘El Club’,
fa experiments al Casal
● MOLLET DEL VALLÈS. El presenta-
dor de l’espai de ciència d’El Club
de TV3, Dani Jiménez, farà dime-
cres una xerrada al Casal Cultural
(20h). La ciència a l’abast de
tothom pretén fer més propera la
ciència per mitjà d’experiments de
Galileu i d’Arquímedes. D’altra

banda, el Casal organitza dijous
(18.30h) una observació del cel
d’hivern. Amb un mapa astrològic
es reconeixeran, entre d’altres, les
constel·lacions típiques d’hivern i
les principals estrelles: Capella,
Aldebaran i Proció, a més, d’identi-
ficar la Gran nebulosa d’Orió.  ■■

■■ CCIIÈÈNNCCIIAA | OBSERVACIÓ ASTROLÒGICA DIJOUS

Els interessats tenen fins al 29 de febrer per adreçar-se als diferents centres

La Marineta ofereix
com a novetat un curs
de foniatria i un altre 
sobre festes del món

Ramon Casas, 49

Tel. 93 593 76 50

Fax 93 570 20 21

e-mail:

935937650@infonegocio.com

www.lapapereriamollet.com

08100 MOLLET DEL VALLÈS

LA PAPERERIA MOLLET

Servei integral
d´oficines i escoles
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MEDICINA I ESTÈTICA

Centre Dental
del Vallès

Rambla Pompeu Fabra, 43 bxs.
08100 Mollet del Vallès

Tlf. 93 579 32 61

1ª VISITA Y
PRESUPUESTO

GRATUITO

ESPECIALIDADES:
· ODONTOLOGIA GENERAL
· PROTESIS
· CIRUGIA
· IMPLANTES

Higiene
Bucal
16 €

  93 570 36 23 (Hores convingudes)

c/ Sol, 1 - local A · Mollet
☎

LENIN
ESTILISTAS

✆ 93 544 57 26
c. Llevadores, 8 · local 1 · MOLLET

✂

Dra.
MONTSERRAT TORNER

Homeopatia
i Acupuntura

Adults i Nens
HORES CONVINGUDES

Rambla Balmes, 7, 2º-2ª · Mollet
Tel. 93 570 08 82

c/. Gaietà Vínzia, n.14. ·Tel. 93 570 38 44
c/. Berenguer III, n.118. ·Tel. 93 544 56 75

CONTROL Y MANTENIMIENTO
DE PESO

NATURHOUSE
Nutrición y Dietética

Lluís Duran, 7, 1º 1ª Tel. 93 570 69 71
08100 Mollet del Vallès

· Estudis capilars
· Tractaments Específics
· Xampús Personalitzats
· U.V.A.

NO TANQUEM

AL MIGDIA

PSICO-3

C/ Francesc Cambó, 19, 1r. · Mollet · Tel. 93 570 45 18 i 606 969 182
e-mail: psico3@hotmail.com

· PSICOTERÀPIA INFANTIL, ADOLESCENTS
I ADULTS · TERÀPIA DE PARELLA · PERITATGES
PSICOLÒGICS · LOGOPÈDIA INFANTIL · ESTUDIS

GRAFOLÒGICS · CONSULTES PER INTERNET

Montserrat Icart, Mª Teresa Prades, Neus Rosa

c/ Sant Ramon, 43 · Tel. 93 579 39 20 ·e-mail: raquel_hdez_m@hotmail.com

Despatx de Logopèdia

Raquel Hernàndez Martín

TRASTORNS DE PARLA I LLENGUATGE

REEDUCACIÓ VOCAL
NENS I ADULTS

AD
G

PSICOLOGIA

CLÍNICA DE

L’ADULT

Avaluació, orientació i tractament
de problemes psicològics

ANNA DURAN GRAU - Col. nº 11689

VISITES CONCERTADES Av. Calderó, 1, 2º 2ª · Mollet · Tel.  609 936 049

TERÀPIES INDIVIDUALS
Ansietat · Fòbies · Depressió
Trastorns alimentaris · Altres

GRUP D’AUTOAJUDA
Addicció al tabac · Trastorns

alimentaris · Suport al dol · Altres

ESTRES, NERVIS,

IRRITABILITAT?

El ritme accelerat que ens hem autoimposat és una amena-
ça constant per al nostre equilibri mental, emocional i físic.
Tots, i fins i tot els nens, funcionem a unes revolucions molt
per damunt del que es podria considerar raonable, natural i
saludable. Durant el temps que mantinguem aquesta acce-
leració que ens caracteritza i mentre no prenguem la deci-
sió de baixar d’aquest tren d’alta velocitat -la qual cosa no
és impossible, però tampoc especialment fàcil- tots hem de
trobar un mecanisme inofensiu; és a dir, no químic, que ens
permeti recuperar-nos quan acabem la nostra jornada.
Existeixen molts trucs sans per eliminar la tensió acumula-
da i recuperar un equilibri intern adient. Per exemple, apren-
dre tècniques de respiració i relaxació.

Personalment, crec que hauria de tractar-se d’una pràctica
habitual tant a les escoles com als llocs de feina. Si existís
el costum d’establir uns temps de descans durant els quals
tothom prengués consciència de la seva respiració i de l’es-
tat del seu cos, ben segur que els alumnes aprendrien més
i els treballadors potenciarien el seu rendiment laboral.
Saber respirar i relaxar els músculs i la ment, és simplement
salut i un aprenentatge a l’abas t de tots. Alhora però apren-
dre a meditar, donar-se un massatge relaxant, passejar per
una zona verda, contemplar una posta de sol sense cap
pressa, practicar un esport, fer visualització creativa, etc.
són algunes de les moltes alternatives a tenir en compte.

Per Gabinet Psicopedagògic 
i Mèdic Naturista Molins

✆✆ 93 570 43 04
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L’APARADOR

RREEAALLEE  SSEEGGUURROOSS  AAggèènncciiaa  ddee  MMaarrttoorreelllleess  
Avda. Piera, 35 · local 3 | T-93 570 54 62 | F-93 579 61 23 | ar.martorelles@reale.es | MARTORELLES

El passat 23 de gener la companyia
d’assegurances Reale va inaugurar
a Martorelles una nova agència. El
titular de l’oficina és Andreu Monzó
Garza, professional titulat per la Di-
recció General d'Assegurances del
Ministeri d’Hisenda, amb una expe-
riència en el sector de 16 anys. “La
trajectòria de Reale Seguros des que es va esta-
blir a Espanya i el seu tracte personal i humà amb
els clients són els motius principals que m’han fet

prendre la decisió de potenciar la
presència de Reale a la comar-
ca”, manifestava Monzó. 

Reale Seguros Generales s’im-
plantava a l’Estat espanyol l’any
1988, amb la garantia de ser una de
les principals asseguradores d’Itàlia
i una de les empreses líders del

sector en el mercat europeu. En el marc del seu pla
d’expansió, Reale adquiria els actius i passius de
Mutual Flequera de Catalunya a l’octubre de 2007. ❑ L’asseguradora ha desembarcat recentment a la comarca – MARC GARCIA

Andreu Monzó ha fet 
possible l’aterratge a 
la comarca de Reale
Seguros Generales

Rambla Pompeu Fabra,14 · Mollet del Vallès
Tel. 93 579 11 21 (Reservas)
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· Menú diario
· Comidas a la carta
· Torradas,
  embutidos
  ibéricos
· Tapas selectas

PER MENJAR

- 18 calçots per 

persona 

- salsa salbitxada: 

- 12 tomàquets 

madurs 

- 100 g d'avellanes 

torrades 

- 4 alls 

- 1 branca de menta 

- 1 branca de julivert 

- 1/4 1. d'oli 

- vinagre 

- pebre vermell 

especial 

- sal i pebre negre 

- 2 llesques primes 

de pa 

$: Mitjà

��: 45 minuts

���������� persones

LA CALÇOTADA

DE VALLS

Talleu una mica les arrels dels calçots
per tal de treure'n la terra que tenen.
Rostiu-los a sobre les brases, feu-los
donar la volta, a poc a poc, per tal que
quedin cremats per fora però rostits
per dintre, durant uns quinze minuts.
Finalment se serveixen damunt les
“teules”, acompanyats amb salsa. Els
calçots demanen de ser menjats'amb
les mans; amb una mà s'estira la part
cremada — que es refusa—i en l'altra,
queda la part rostida, blanca i comes-
tible. Es suca en la salsa i es menja.
Salsa: Rostiu les tomates a sobre el
foc, i els alls pelats també. En el mor-
ter, piqueu els alls, les avellanes, la
menta, el julivert i el pa, prèviament
sucat en vinagre. Després cal que hi
afegiu el pebre vermell i les tomates;
piqueu una mica més fins que tot ple-
gat hagi esdevingut una pasta.
Llavors, afegiu-hi l'oli a poc a poc; tas-
teu-ho per veure si cal rectificar de sal
i pebre. És un deliciós i típic plat del
camp, que se sol cuinar a l'aire lliure
durant la temporada del calçot. ❑

�

INGREDIENTS

Toda historia humana atestigua que la felicidad del hombre
(pecador hambriento) desde que Eva comió la manzana,

depende considerablemente de la comida.

Lord Byron

BATEJOS i COMUNIONS.
Pressupostos a mida

c/ La Pau, 48 · Mollet del Vallès · www.lespruneres.com
Tel. 93 593 38 69 · Fax. 93 579 70 49

MENÚ DIARI de dilluns a divendres
SERVEI A LA CARTA

ESPECIALISTES AMB:
Arrossos, Cua de bou,
Cargols, Ternasco...

CUINA REGIONAL i CASOLANA

Reservi la taula amb antelació

14 de febrer

MENÚ ESPECIAL
DE SANT VALENTÍ

24 € (IVA inclòs)
preu/persona

ESPECIALITATS
Pollastres a la llenya

· Pollastres a l’ast
Conills · Patates a l’ast
· Canelons casolans

ROSTISSERIA
SARAI

Pompeu Fabra, 55
· Mollet del Vallès · ✆

ENCÀRRECS

93 593 87 51

OBERT:DissabtesDiumengesi Festius

Can Flaquer, 19
· Mollet del Vallès · ✆

ENCÀRRECS

93 570 57 94

RO
STISSERIA SARAI II

OBERT:DissabtesDiumengesi FestiusESPECIALITATS
Pollastres a l’ast · Conills · Braons · Galtes
Patates al caliu · Patates a l’ast · Carxofes

Canelons casolans
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SCHERZO, EL QUARTET MOLLETÀ
DE VIOLINS ACTUA DIUMENGE A
MONTORNÈS DEL VALLÈS, A L’ESGLÉSIA
NOSTRA SENYORA DEL CARME. Pag 22

AGENDA
Si voleu fer constar les vostres activitats 
en aquesta secció: agenda@contrapunt.cat 
o bé fax: 93 579 33 88

EL TEMPS
per FFeelliipp  CCoommaass

Màx. Mín. * Temp. * Pressió Pluja       Cop màx. vent

DIJOUS, 31 14ºC 8ºC 10ºC 1.024 hPa Inap. 23 km/h WSW

DIVENDRES, 1 13ºC 3ºC 12ºC 1.015 hPa – 24 km/h SSW

DISSABTE, 2 12ºC 4ºC 10ºC 1.019 hPa – 19 km/h WSW

DIUMENGE, 3 12ºC 4ºC 11ºC 1.015 hPa 5,6 39 km/h SSW

DILLUNS, 4 16ºC 10ºC 11ºC 1.015 hPa 1,6 48 km/h SSW

DIMARTS, 5 17ºC 3ºC 14ºC 1.026 hPa – 29 km/h WSW

DIMARTS, 6 19ºC 3ºC 15ºC 1.032 hPa – 18 km/h SSE

Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo. de Mollet (Estació de França)

DIUMENGE 10

Cel serè i temperatures
sense canvis. Un lleuger
flux de llevant farà aug-
mentar la humitat i, per
tant, la posibilitat de boires.

Continuarà el llevant, fet
que afavorirà la formació
de núvols baixos al litoral i
prelitoral. Ambient més
humit i fresc.

Diumenge continuarà la
mateixa tònica anticiclóni-
ca, amb sol, formació de
boires i temperatures sense
gaires canvis.

� La meteorologia a Mollet en directe a www.felipcomas.jazztel.es

Previsió per al cap de setmana

DEFUNCIONS

NAIXEMENTS

Ariadna Cerrillo (Mollet) 29/01/08
Mònica Mendoza Marquez (Mollet) 29/01/08
Jeremi Joel Macias (Mollet) 30/01/08
Judit Soler (Mollet) 30/01/08
Sara Rodríguez Martínez (Parets) 01/02/08

Dades facilitades per l’Hospital de Mollet  

MOLLET

08. ROVIROSA S. Berenguer III, 66 
09. SÁNCHEZ. Sant Ramon, 55
10. SATORRES. Av. Llibertat, 36
11. TUGAS. Plaça Catalunya, 1
12. VILASECA. Jaume I, 87
13. AMADÓ. Prat de la riba, 17
14. BARBERO. Gaietà Vínzia, 66

FARMÀCIES DE TORN

PARETS DEL VALLÈS
07-13. ISERN. Av. Catalunya, 82

SANT FOST
10. J. IGLESIAS. c. Barcelona, 84

MARTORELLES
09. C. HOLGUERA. c. Nou, 4

Cartellera del 8 al 14 de febrer

NOVETATS

Cinemes MOLLET

EEll  eessppííaa  FFeeiinneerrss::  20.15-22.15. FFeessttiiuuss::  20.30-22.45

EEssccuueellaa  ddee  pprriinnggaaooss  FFeeiinneerrss::  18.00. FFeessttiiuuss::  16.30-18.15

LLaa  ssoommbbrraa  ddeell  ccaazzaaddoorr FFeeiinneerrss::  20.15-22.15. FFeessttiiuuss::

20.30-22.45

AAlliieennss  vvss  PPrreeddaattoorr FFeeiinneerrss::  18.00-20.15-22.15. FFeessttiiuuss::

16.00-18.15-20.30-22.45

AAllvviinn  yy  llaass  aarrddiillllaass    FFeeiinneerrss::  18.00. FFeessttiiuuss::  16.00-18.15 

AAmmeerriiccaann  ggaannggsstteerr FFeeiinneerrss::  21.30. FFeessttiiuuss::  20.30-00.00

MMoorrttaaddeelloo  yy  FFiilleemmóónn Comèdia DDuurraaddaa::

90 min. FFeeiinneerrss::  18.00-20.15-22.15.
FFeessttiiuuss::  16.00-18.15-20.30-22.45. DDee::
Miguel Bardem AAmmbb:: Eduard Soto

VViiaajjee  aa  DDaarrjjeeeelliinngg Comèdia. DDuurraaddaa:: 91
min. FFeeiinneerrss::  18.00-20.15-22.15. FFeessttiiuuss::
16.00-18.15-20.30-22.45. DDee::  Wes
Anderson AAmmbb:: Owen Wilson, Adrien Brody

MMiimmzzyy Aventures. DDuurraaddaa:: 94 min.
FFeeiinneerrss::  18.00. FFeessttiiuuss::  16.00-18.15. DDee::
Bob Shaye AAmmbb:: Joely Richardson, Timothy
Hutton, Rainn Wilson

LA RESTA DE LA CARTELLERA

REGALEM dues entrades
per als Cinemes Mollet

contrapunt

Qui dirigeix la pel·lícula Halloween: el origen?
Envia la teva resposta a contrapunt@contrapunt.cat o bé portar-la a
la Rambla Pompeu Fabra, 32, baixos · Mollet del Vallès

El guanyador de l’edició 329/330 és: Joan Palau Ferrandis i
Gemma Gutiérrez Móra. El sorteig s’efectuarà cada 15 dies.
Podeu recollir els tiquets, mostrant el DNI a la nostra redacció

Rafaela Aparicio Luque (Parets) 72 anys 29/01/08
Pilar Segura Miras (Sant Fost) 77 anys 31/01/08
María Cruz Domínguez (Mollet) 99 anys 01/02/08
Amparo Fernández Medran (Mollet) 85 anys 01/02/08
Isabel Muñoz García (Mollet) 80 anys 01/02/08
José Forés Sebastià (Sant Fost) 84 anys 02/02/08
Mariana Repiso Ruíz (Mollet) 86 anys 02/02/08
Juan Solé Tura (Mollet) 90 anys 03/02/08
Pilar López López (Mollet) 76 anys 03/02/08

Dades facilitades per la Funerària Monserdà   

DIVENDRES 8 DISSABTE 9

➡➡

MOLLET
Divendres, 8

--  MMÚÚSSIICCAA..  2222  hh.. Concert An-

drés i Marina Pardo. La

Bombeta.

--  MMUUSSIICCAALL.. Sortida amb au-

tocar per veure Mamma Mia!

Organitza el Casal Cultural.

--  TTAALLLLEERR..  2200  hh..  Elaboració

de sabons perfumats. Joana

Barcala.

Dissabte, 9

··  IINNFFAANNTTIILL..  1122  hh.. L’hora del

conte: Estruç l’astronauta, a

càrrec de Mon Mas. Bibliote-

ca Can Mulà.

--  MMÚÚSSIICCAA..  1199..3300  hh.. Concert

Jar-Band (Jazz-fusió). La

Bombeta.

··  MMÚÚSSIICCAA..  1111  hh.. Audicions a

la Biblioteca: The Best,

UB40. Biblioteca Can Mulà.

Diumenge, 10

··  TTEEAATTRREE..  1199  hh.. Je t’aime. La

Bombeta.

--  IINNFFAANNTTIILL..  1188  hh.. Espectacle

La Via Làctia. Teatre Can Go-

mà.

Dilluns, 11

··  CCOONNFFEERRÈÈNNCCIIAA..  1177..3300  hh..

Xerrada Gustave Klimt en re-

lació amb la música i el dis-

seny tèxtil. Ateneu Gran.

Dimecres, 13

··  CCOONNFFEERRÈÈNNCCIIAA..  1177..3300  hh..

Xerrada, amb el títol La cièn-

cia a l’abast de tothom, a

càrrec Dani Jiménez. Sala

del Casal Cultural.

Dijous, 14

··  TTRROOFFEEUUSS..  1177  hh.. Premis

dels campionats d’escacs i

petanca. Associació de Gent

Gran L’Esplai.

--  GGEENNTT  GGRRAANN.. Audiovisual

sobre el palau de Sant Pe-

tersburg. Casal Cultural.

--  AASSTTRROONNOOMMIIAA..  1188..3300  hh.. Tro-

bada d’observació del cel

d’hivern. Sala del Casal Cul-

tural.

--  SSOOLLIIDDAARRIITTAATT..  1199..3300  hh.. Xe-

rrada Cuba avui. Preguntes i

respostes. La Marineta.

PARETS

SANT FOST

EXPOSICIONS

Divendres, 8

·· TTAALLLLEERR..  1188  hh..  Aprendre a fer

sabó a partir d’oli domèstic

reciclat. Escola de la Natura.

··  IINNFFAANNTTIILL..  1188  hh..  L’hora del

conte. Biblioteca Can

Butjosa.

Dissabte, 9

--  CCAAFFÈÈ  TTEEAATTRREE..  2222..3300  hh.. Con

la iglesia hemos topao!

(L’heretge de Xàtiva). Teatre

Can Butjosa.

Diumenge, 10

--  IINNFFAANNTTIILL..  1188  hh..

Dijous, 7

·· NNOO  TT’’AATTUURRIISS..  1100  hh..  Taller

de fusta. Pavelló 1.

·· NNOO  TT’’AATTUURRIISS..  1155..3300  hh..

Taller de country. Pavelló 1.

Divendres, 8

·· IINNFFAANNTTIILL..  1188..3300  hh..  L’hora

del conte, a càrrec de Sara

Fuentes. Biblioteca

Municipal.

MOLLET

--  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ.. Metamorphosis

III. Fins al 19 de febrer. Museu

Joan Abelló.

--  FFOOTTOOGGRRAAFFIIAA.. Exposició ter-

cer Concurs de Fotografia de

Sant Vicenç. Centre Cultural

La Marineta. Fins al 23 de fe-

brer.

--  CCÒÒMMIICCSS.. Exposició Entre vi-

nyetes, d’Àngelo Martí. Centre

Cívic L’Era. Fins al 29 de fe-

brer.

--  LL’’AAPPAARRAADDOORR.. Sorològic,

fragments arqueològics per a

un possible imaginari acústic,

de Fito Conesa. Museu Joan

Abelló. Fins al 28 de març.

--  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ.. Una mica de tot,

d’Inma Sánchez. Espai Jove La

Nau. Fins al 15 de febrer.

Representació obra Bel·lum,

de la companyia Clowns

Teatre. Teatre Can Rajoler.

Dijous, 14

··  AASSTTRROONNOOMMIIAA..  1199  hh..  Obser-

vació de les Plèiades. Can

Jornet.

MARTORELLES

Dissabte, 9

--  RRUUAA..  1188  hh.. Sortida de

Carrosses i Comparses.

Plaça Anselm Clavé.

--  CCAARRNNEESSTTOOLLTTEESS..  1188..3300  hh..

Arribada de Sa Majestat, a

càrrec de la companyia La

Tal. Avinguda Piera (davant

Centre de Salut).

--  MMOOSSTTRRAA..  1199  hh.. Exhibició de

Carrosses i Comparses.

Avinguda Piera.

--  IINNFFAANNTTIILL..  2200..3300  hh.. Concurs

de disfresses. Veredicte i

premis. Can Carrancà.

--  BBAALLLL..  2233  hh.. Gran Ball de

carnaval, a càrrec de

l’Orquestra Orgue de Gats.

Envelat de Can Carrancà.

--  AADDUULLTTSS..  2233..4455  hh.. Concurs

de disfresses. Veredicte i

premis del concurs de dis-

fresses i de Carrosses i

Comparses. Can Carrancà.
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ARA FA CINC ANYS...

7 de febrer de 2003 (núm. 88).
En un any el preu de l’habitatge
de nova construcció a Mollet patia
la pujada més accelerada mai de-
tectada. El cost del metre quadrat
passava de 1.073 a 1.220 euros.

–Un viatge contra l’oblit? 
–És molt trist i lamentable que en aquest
punt, per on va sortir el president Com-
panys, no hi hagi una trista placa d’home-
natge. Volíem comprendre millor el pati-
ment de totes les persones que van haver
de fugir, per això hi vam anar diumenge.  
–Què vau viure a La Vajol? 
–Va ser l’emoció i el respecte per aquella
gent, per al president Companys, que re-
presenta Catalunya. Milers de persones
van sortir d’Espanya, van haver de fugir

perque defensaven les seves idees.  
–Hi ha qui diu que seria millor passar
plana? 
–Oblidar és perillós. Una cosa és parlar
amb termes de venjança, però recordar
per aprendre allò que es va fer malament,
per respecte a la gent que va morir per les
llibertats, perquè no es pot tornar a repetir. 
–Hi ha risc de repetició? 
–S’està repetint en molts llocs del món,
amb situacions similars de patiment, d’un
que es creu superior i s’imposa per la força. 
–Les ferides de la guerra civil espanyola
estan tancades? 
–És un tema complicat. El que està pen-
dent és el reconeixement de la gent que
va perdre. Fa més de 30 anys que va aca-
bar la  dictadura i encara falta que es re-
conegui que els rojos no eren els dolents. 

>> PER: ESTEVE GIRALT

La Lola, nascuda a Cartagena, i altres molletans
han anat al pas per on Companys va marxar a l’exili

Lola Heredia

Els ‘rojos’
no eren 
els dolents

EN ESSÈNCIA

��LA DADA

643.000
● Aquest és el pressupost de 2008
per al Consorci del Parc de l’Espai
d’Interés Natural de Gallecs, aprovat
en un consell plenari presidit pel con-
seller de Política Territorial i Obres
Públiques, Joaquim Nadal. 66

��LA FRASE

● THÈRESE ELENE NOUNA, responsable
d’infermeria de l’Hospital de Sant

Raphael de Bagdad, durant la xerrada
realitzada dijous a La Marineta, on

explicava la difícil situació del país. 88

��LA PARAULA 

WiMAX

● Són les sigles angleses que corres-
ponen a Worlwide Interoperability for
Microwave Access. És un estàndard
de transmissió sense fils semblant al
Wi-Fi, però que ofereix més cobertura
i permet una navegació més ràpida.
La Generalitat n’ha instal·lat una esta-
ció a Sant Fost. 44

��EL WEB

wwwwww..rraapp110077..ffmm

● Aquest és el web de la ràdio muni-
cipal paretana, RAP 107, que
enguany canviarà de dissseny i
ampliarà les emissions online. 44

El poble està 
angoixat i trist, la
situació a Bagdad
és perillosa

“


