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LA CORAL SANT VICENÇ
ARRIBA AL QUART DE SEGLE 3322

Mollet puja les multes i
les equipara als Mossos

L’aparcament
de Les Pruneres
tindrà un mínim
de 330 places

■■ SSEEGGUURREETTAATT | L’ORDENANÇA REP LES CRÍTIQUES DE L’OPOSICIÓ PER L’AUGMENT D’ENTRE EL 50 I EL 100% DE LES SANCIONS / 44

■■ UURRBBAANNIISSMMEE / 33

l’actualitat. Centenars de cotxes paren
cada dia al Pla de les Pruneres >> M.GARCIA

● L’empresa Màquina
Motors pren el relleu a la
botiga molletana / 1177

■■   GG AA RR BB UU II XX

Els Pinetons acullen
el Dia de l’Arbre del
Casal Cultural / 3344

Gallecs cuinarà més
de 7.000 calçots
diumenge / 3366

Motos Isern 
traspassa el
negoci familiar
després de 82 anys

■■ FIRMES EMBLEMÀTIQUES

● L’Ajuntament obre un
procés perquè els veïns
votin les propostes / 3300

L’Ajuntament preveu
que el pàrquing soterrat
pugui duplicar la capacitat

Aquest és el primer pas
per desenvolupar el parc i
el teatre auditori previstos

Els paretans triaran
grups i espais per a  
la festa major 2008

■■ PARTICIPACIÓ

La Policia Municipal ha tramitat 440088  ddeennúúnncciieess de trànsit que han comportat la pèrdua de punts del carnet

>

>
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Centre Anselm Clavé.
Divisió de Formació Campus (2on pis)

c/ Berenguer III, 146 · Mollet
Tel. 93 570 65 71 o 686 50 51 03

CAMPUS
MOLLET

· OPOSICIONS MOSSOS D’ESQUADRA 2009
  (1.500 places)

· OPOSICIONS POLICIA LOCAL I URBANA

  (Properes convocatòries Mollet, Granollers i Barcelona)

· OPOSICIONS AUXILIARS

  ADMINISTRACIÓ D’AJUNTAMENTS

  (Propera convocatòria Mollet)

· CURSOS DE RECURSOS HUMANS

  PER  EMPRESES I PARTICULARS

· CLASSES DE REPÀS PER A

  TOTES LES EDATS

MATRÍCULA

OBERTA

FORMACIÓ INTEGRAL

El ple municipal dilluns aprovava
inicialment la creació del servei
públic municipal d’aparcament
subterrani del Pla de les Pruneres,
en què es preveuen un mínim de
330 places en una primera fase,
ampliable a 700. El cost aproximat
de la primera fase de l’obra serà
d’uns 11 milions d’euros amb un
termini d’execució dels treballs de
20 mesos. En cas que es fes l’am-
pliació el cost arribaria als 14
milions d’euros i l’execució seria
d’un total de 24 mesos.

El consistori també aprovava el
plec de clàusules regulador de la
contractació del futur pàrquing,
que es farà a través d’una concessió
administrativa a 50 anys, amb uns
ingressos per a l’Ajuntament de
10.000 euros anuals i un 5% de la
facturació, un cop la societat tingui
beneficis. En el plenari també es ti-

rava endavant la convocatòria de li-
citació de l’obra. Un cop es realitzi
el concurs, l’empresa adjudicatària
tindrà cinc mesos per presentar el
projecte executiu. Segons el regi-
dor d’Intervencions Estratègiques,
Josep Garzón, el pàrquing i la urba-
nització del Pla de les Pruneres,
que s’ha de convertir en un gran
parc, estarà enllestit entre finals de
2010 i principis de 2011.

PROBLEMES D’APARCAMENT

L’oposició (PP, ICV-EUiA i ERC)
mostrava la seva preocupació per la
desaparició de l’espai de 30.000 me-
tres quadrats, on actualment poden
estacionar més de 700 vehicles, tot
al·legant que el nou pàrquing no
cobrirà la demanda d’aparcament.
El regidor d’ERC, Xavier Fenosa,
va apuntar que l’equip de govern
“no ha pensat una alternativa al
caos que provocarà la desaparició
de la zona gratuïta” i feia referèn-

cia als temors que els comerciants
mostren pels problemes d’aparca-
ment. “Mollet vol ser una ciutat
de serveis però no es donen facili-
tats perquè la gent vingui a fer-hi
gestions”, deia Fenosa. 

Per la seva part, la regidora
d’ICV-EUiA, Noemí Fernández,
apuntava que els problemes d’esta-
cionament es donen a molts punts
de la ciutat i que el consistori hau-
ria d’haver treballat en un pla inte-

gral d’aparcament “amb un model
definit”, deia Fernández.

Susana Calvo, portaveu del PP,
afirmava que 330 places “seran in-
suficients” i demanava que es tin-
gui en compte la possibilitat que els
veïns puguin comprar una plaça.

Per contra, Garzón assegurava
que, segons una enquesta efectua-
da l’any passat, la demanda de pla-
ces de pàrquing dels veïns de la zo-
na ha disminuït en els darrers anys

perquè “els nous habitatges cons-
truïts estaven obligats a disposar
de dues places per vivenda” i que
l’estudi sobre la necessitat d’aparca-
ment que acompanya el projecte
conclou que n’hi haurà suficients.
“No es poden vendre places als
veïns perquè és un pàrquing de
rotació”, deia Garzón, que apunta-
va, però, que hi haurà diverses tipo-
logies de bonificacions per als usua-
ris del futur pàrquing. ■■

� El projecte Entre els arbres va guanyar el
2006 el concurs d’idees per a la urbanització 
de la zona, que es convertirà en un nou espai
lliure amb una zona d’arbrat central i un 
passeig i plaça dura al voltant.

LES TRANSFORMACIONS FUTUR PARC AMB EQUIPAMENT

El futur pàrquing de les Pruneres
tindrà un mínim de 330 places

L’oposició considera “insuficient” el
nombre d’aparcaments, que en la segona
fase es podrien ampliar a uns 700 

■■   TRANSFORMACIÓ URBANA | EL PLE FA UN PAS ENDAVANT EN LA REFORMA DEL CENTRE

● MOLLET DEL VALLÈS
LAURA ORTIZ

DE CAMP DE CONREUS A 
ESPLANADA MULTIUSOS

� Els antics camps de conreus del pla de Les
Pruneres van quedar totalment integrats en el
teixit urbà, com un espai que ha acollit des
d’una fàbrica metal·lúrgica, un camp de futbol,
i el centre cívic La Pau, enderrocat als 90.

EL PLA ALTERNARÀ L’ESPAI
VERD AMB LA ‘PLAÇA DURA’

MULTIFUNCIONAL

LLOC PER A FIRAMOLLET I 
PER AL FUTUR AUDITORI

� L’espai estarà dividit en àrees depenent
dels usos: zona d’activitats a l’aire lliure com
Firamollet; parc infantil; i espai per a l’auditori.
A més hi haurà un element simbòlic central:
un periscopi a la zona arbrada (a la foto).

PÀRQUING ‘FURTIU’. L’actual esplanada de Les Pruneres té capacitat per acollir més de 700 vehicles  >> M.GARCIA
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EXPOSICIÓ PEDAGÒGICA SOBRE EL 
CONSUM DE CÀNNABIS A LA NAU

■■   JJOOVVEENNTTUUTT | Anàlisi crític sobre el consum 

● MOLLET DEL VALLÈS. Fins al 14 de març l’espai jove La Nau acull 
l’exposició pedagògica Cànnabis... com ho vius?, que té com a finalitat
que els joves analitzin quins són els motius que els porten a consumir-ne.
La mostra visitarà el casal La República del 31 de març al 14 d’abril.

L’AJUNTAMENT DE MOLLET HA FET LA TRAMITACIÓ DE 330 SOL·LICITUDS PER ACOLLIR-SE A LA LLEI DE DEPENDÈNCIA*

El ple de Mollet ha aprovat una
modificació de l’ordenança de cir-
culació de vehicles i vianants que
preveu que les sancions que impo-
sin els agents locals s’encariran per
equiparar-se a les dels Mossos
d’Esquadra. Amb la modificació de
l’ordenança, que data de 1995 i que
va ser revisada per últim cop el 1998,
el govern local pretén actualitzar la
normativa i adequar-la a les lleis sor-
gides durant aquests deu anys. Un
dels objectius de la nova ordenança
és “intentar rebaixar l’incivisme
creixent pensant sempre en l’usua-
ri més feble de la via pública, que
és el vianant”, indica el cap de
Serveis Jurídics de Seguretat
Ciutadana de Mollet, Josep Pérez.

CRÍTIQUES A LA PUJADA

Segons el regidor de Seguretat
Ciutadana, Josep Garzón, “no és
raonable que un mateix fet tingui
diferents sancions depenent del

cos de seguretat que posi la multa.
Una infracció una única sanció”. 

Per la seva part, ICV-EUiA i

ERC,  admetien que la normativa
s’havia de revisar però criticaven el
fet de l’equiparació de multes. “No

és obligatori que els ajuntaments
equiparin les sancions. És una de-
cisió política amb afany recaptato-

ri”, deia el regidor d’ICV-EUiA,
Antonio López, en referència a l’in-
crement d’entre el 50% i el 100%
que patiran algunes de les multes
denunciades per la Policia Local.
López afegia que s’haurien de
prendre mesures prèvies per millo-
rar punts conflictius i perillosos de
la ciutat “abans de la mesura pu-
nitiva”, deia. ERC, per la seva part,
criticava que l’equiparació es fes de
cop i no de manera gradual. 

El punt es va aprovar amb els vots
afirmatius del PSC i el PP, l’absten-
ció d’ERC i el no d’ICV-EUiA. ■■

● MOLLET DEL VALLÈS
LAURA ORTIZ

■■ SSEEGGUURREETTAATT | EL PLE APROVA UNA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS

Mollet encareix les multes per
equiparar-les a les dels Mossos La comparativa entre les dues

ordenances mostra un increment
notable dels imports de les san-
cions, que en alguns casos ariba a
duplicar-se. En l’antiga normativa,
les infraccions lleus comportaven
una multa d’entre 36 i 48 euros i
amb la nova arribaran als 90
euros; les infraccions greus, abans
sancionades amb multes entre 96
i 150 euros, ara estaran entre els
91 i els 300 euros; i les molt greus,
que comportaven una sanció de
360 euros, ara se sancionaran
amb multes d’entre 301 i 600
euros. Pel que fa a les infraccions
molt greus, l’antiga normativa
només en reconeixia una: fer
competicions a la via pública
sense permís. La nova ordenança
en té set de molt greus.

MULTES MÉS CARES

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

�

*

Algunes de les sancions que imposarà ara 
la Policia Municipal duplicaran el seu preu

LA POLICIA LOCAL TRAMITA
DENÚNCIES 
AMB PÈRDUA DE PUNTS

per conduir sota els efectes de l’alcohol

per saltar-se un semàfor en vermell

per conducció temerària

per conduir sense cinturó de seguretat

per conduir parlant amb el mòbil

per negar-se a sotmetres a la prova 
de l’alcoholèmia

per saltar-se un Stop

per conduir en sentit contrari

per no cedir el pas en una intersecció

408
135
64
51
48
43
10

9
7
7

FONT: DEPARTAMENT DE SEGURETAT CIUTADANA DE L’AJUNTAMENT DE MOLLET

El govern diu que “no és raonable” que la
mateixa infracció suposi multes diferents



Dimarts al migdia una fuita de gas
al carrer Jacint Verdaguer va obligar
a confinar a casa seva els veïns de la
zona durant poc més d’una hora.
Segons fonts dels Bombers, que van
rebre l’avís a les 12.05h, la pala
d’una de les màquines que es troba
fent les obres de vianalització de la

zona va trencar una canonada de
gas. Al lloc dels fets, a l’altura del
número 12, s’hi van desplaçar qua-
tre dotacions de Bombers a més de
tècnics de la companyia de gas,
Policia Local i Mossos d’Esquadra.

Els cossos de seguretat van tallar
el trànsit als carrers del voltant i
van acordonar la zona afectada
amb un perímetre de seguretat de
50 metres. Els immobles més pro-

pers, tres habitatges unifamiliars i
un bar restaurant, no es van haver
de desallotjar ja que no hi havia
ningú, segons els Bombers, que
com a prevenció van demanar a la
resta de veïns que es tanquessin a
casa amb les portes i finestres tan-
cades per evitar qualsevol filtració
de gas. A les 13.27 h la fuita es va
controlar i es va demanar que es
ventilessin els edificis propers. ■■

● PARETS DEL VALLÈS. Agents de la
Policia Local de Parets i efectius
del cos de Mossos d’Esquadra van
efectuar el cap de setmana una
actuació conjunta per combatre el
petit tràfic de drogues. L’operatiu
es va realitzar en un local musical

ubicat al barri de l’Eixample.
Els fets van ocórrer divendres

passat cap a la 1 de la matinada,
quan vuit agents dels dos cossos de
seguretat van fer entrada al local

musical i van obrir quatre actes per
decomís d’estupefaents per a con-
sum propi. L’actuació policial va
donar com a resultat la detenció de
dos individus de poblacions de
l’entorn de Parets. Després d’escor-
collar el vehicle van ser detinguts
per possessió i tràfic de cocaïna. 

CAMIÓ RECUPERAT

D’altra banda, el cap de setmana
els agents de la Policia Local van
recuperar al polígon industrial de
Can Volart un camió que havia es-
tat robat a Castelldefels. ■■

La Policia Local va detenir, la mati-
nada de dimecres de la setmana
passada, un individu a Parets per un
presumpte delicte de robatori amb
violència i intimidació, a un local
de cites de la carretera C-155, i per
conducció temerària. Els fets van
succeir a les 3.30 h, quan una de les
patrulles de torn de nit de la Policia
Local va veure com un vehicle tot
terreny, amb tres individus a l’inte-
rior, passava en vermell i a gran
velocitat el semàfor de l’avinguda
de Catalunya, confluència amb l’a-

vinguda de Francesc Macià.
Els agents van seguir el Suzuki

Baleno i a l’altura del pont de l’au-
topista AP-7, dos dels individus van
saltar del vehicle en marxa fins a
caure a la calçada de l’autopista, a
una alçada d’uns 4 metres. La per-
secució va continuar fins que es va
poder immobilitzar el vehicle.

INDIVIDUS ARMATS

El conductor, T. B. M., de 27 anys
d’edat, resident a Sabadell i d’ori-
gen marroquí, juntament amb el
seus companys havien comès, mi-
nuts abans, un presumpte delicte

de robatori amb violència i intimi-
dació a un local de cites situat a la
carretera C-155. Segons fonts poli-
cials, els individus anaven armats i
van intimidar els treballadors del
local, els van robar i els van tancar
a una habitació.

La Policia Local va recuperar els
objectes sostrets així com el vehicle
que va protagonitzar la fugida. El
subjecte detingut ha estat imputat
per dos delictes: robatori amb vio-
lència i intimidació i per conduc-
ció temerària. Pels objectes trobats,
es pensa que podien haver comès
altres robatoris. Les diligències en-
cara estan obertes. ■■

■■ SSUUCCCCEESSSSOOSS | PERSECUCIÓ I DETENCIÓ PER PART DE LA POLICIA LOCAL

Detinguts a Parets per
robatori amb violència a
un bar de cites a la C-155

● PARETS DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / L.O.

Mossos i Policia Local
fan una actuació contra
el petit tràfic de drogues

Una fuita de gas obliga a confinar
veïns del carrer Jacint Verdaguer

Segons la policia, els individus armats van intimidar els treballadors del local

Els agents van detenir
dues persones en 
l’operatiu a un local
musical de l’Eixample

Es van obrir actes per decomís d’estupefaents

● MOLLET. La Policia Local inves-
tiga l’autoria d’unes pintades apa-
regudes aquest cap de setmana al
Club de Jubilats Sant Jordi, a l’a-
vinguda Caldes. Els agents inten-
ten identificar els autors que
podrien ser reincidents, segons
fonts policials. A més, també el
cap de setmana, es van trencar els
vidres de dues finestres de l’IES
Vicenç Plantada llançant-hi
pedres. La Policia no descarta que
els responsables dels dos fets
siguin les mateixes persones.

La Policia Local
investiga les
pintades fetes al
Club Sant Jordi

Una de les màquines que fa les obres de vianalització va trencar una canonada
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■■ EEDDUUCCAACCIIÓÓ | S’OBREN LES PREINSCRIPCIONS PER AL PROPER CURS

Després de les vacances de Setma-
na Santa s’obrirà el termini de
preinscripció als centres educatius
per al proper curs escolar 2008-09.
Pel que fa al segon cicle d’educació
infantil (3 a 5 anys), educació pri-
mària i educació secundària, la
preinscripció es podrà fer a partir
del 25 de març i fins al 4 d’abril. 

Segons la regidora d’Educació
de l’Ajuntament, Alícia Domín-
guez, a Mollet enguany s’ofereixen
650 places al cicle d’educació in-
fantil, que suposen dos grups
menys que el curs 2006-2007.
“L’any passat hi vam haver d’afe-
gir dos nous grups, però aquest
any tornem als 26”, explica.

Pel que fa a les escoles bressol
públiques (La Xarranca, La Filado-
ra i Els Pinetons), de les 228 places
existents, enguany se’n podran ocu-
par 144 amb nous alumnes. A 1r

d’ESO l’oferta és de 570 places.
Per formalitzar la preinscripció,

es pot fer als centres educatius o a
l’Oficina Municipal d’Escolaritza-
ció (OME) de l’Ajuntament. El 26
de maig es faran públiques les llis-
tes d’admesos i la matriculació es
podrà fer del 9 al 13 de juny. 

La preinscripció a les escoles
bressol es podrà fer del 5 al 16 de
maig a l’OME, amb cita prèvia.

A més, les escoles molletanes ja
han començat a mostrar els seus
projectes educatius amb les jorna-
des de portes obertes. El CEIP
Sant Vicenç ho fa aquest divendres
(de 17 a 19h) i dissabte serà el torn
de Can Besora, amb dues sessions
informatives (a les 10.15 h i a les
11.15 h). L’IES Gallecs ho farà dis-
sabte (de 12 a 14 h).

Pel que fa als centres concertats,
l’Agrupació escolar Anselm Clavé i
el centre d’Estudis Mollet obriran
les portes dissabte i, diumenge,
l’Escola Sant Gervasi. ■■

Les llars d’infants
oferiran 144
places lliures de
les 228 existents

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / A.P.

CENTRES EDUCATIUS. En el curs 2008-09 s’oferiran 650 places de P-3 >> ARXIU

■■ AACCTTEESS  DDEELL  88  DDEE  MMAARRÇÇ

● CONTRAPUNT. Amb motiu del
Dia Internacional de la Dona, el 8
de març, els ajuntaments i les enti-
tats inicien aquesta setmana el pro-
grama d’activitats que es desenvo-
luparan durant tot el mes de març.

A Mollet, la programació entorn
de la diada, que s’allargarà fins al
mes d’abril, s’inicia divendres amb
el tradicional sopar commemora-
tiu del Dia de la Dona al Mercat
Vell (21 h). Pel que fa a les mos-
tres, dilluns s’inaugurarà l’exposi-
ció Aigües, de l’Associació d’Artis-
tes Plàstiques CREA a La
Marineta.

ESPORT I DONES

Sota l’eslògan Tothom per la igual-
tat!, el Club Rugbi Parets i l’Ajun-
tament organitzaran el 8 de març
un seguit d’activitats sobre aquesta
modalitat i el col·lectiu femení,
que acabarà amb un partit entre els
equips femenins d’INEF Barcelona
i INEF Lleida. Durant tot el març,
també  es pot visitar l’exposició Ba-
tik, de l’artista senegalès Daouda
Kiahaté sobre la vida de les dones
seropositives de l’Àfrica Occiden-
tal, al teatre de Can Butjosa.

A Sant Fost la diada se celebrarà
amb la col·locació d’una placa al
jardí de l’esperança (símbol contra
la violència de gènere) situat al
parc de la Pau. ■■

S’inicien les
activitats que
commemoren el
Dia de la Dona

DEL 3 DE MARÇ AL 30 D’ABRIL,
JORNADES DE PORTES OBERTES A PARETS 

● PARETS. Els centres educatius
i les escoles bressol de Parets
han establert els dies per a les
jornades de portes obertes entre
el 3 de març i el 30 d’abril. Les
dates són: 
· ACESCO: 3 de març (17.30 h)
· CEIP Municipal Patronat Pau 

Vila: 5 de març (17.30 h) 
· Col·legi Nostra Senyora de 

Montserrat: 10 de març 
(17.30 h)

· CEIP Pompeu Fabra: 11 de 
març (17.30 h)

· CEIP Vila Parietes: 12 de març 
(17.30 h) 

· CEIP Lluís Piquer: 13 de març 
(17.30 h)

· IES Parets del Vallès: ESO i 
cicles formatius de grau mitjà, 
11 de març (18.30h); batxillerat
i cicles formatius de grau 
superior, 24 d'abril (18.30 h)

· Escoles bressol: 
· La Cuna: 28 d'abril (17.30 h)
· El Petit Cirerer: 29 d’abril 

(17.30 h) 
· El Cirerer: 30 d’abril (17.30 h)

Els tràmits, a l’Oficina Municipal d’Escolarització 
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La Federació d’Associacions de
Veïns de Sant Fost (FAVSF) ha
encarregat un estudi que vol mos-
trar “la fotografia de la situació
urbanística de la població”, diu
Marc Vidal, portaveu de la federa-
ció. El document, elaborat amb
mostres de set punts del municipi
(28.657 metres quadrats en total),
assenyala un clar predomini de les
edificacions de planta baixa i planta
baixa més un pis. En concret, de les
zones analitzades, un 85% dels
habitatges compleixen aquestes
característiques.

L’estudi conclou que el creixe-
ment  del teixit urbà s’ha de realit-
zar “incorporant la continuïtat
formal de les tipologies edificatò-
ries existents per no crear nuclis
desvinculats del poble amb els
consegüents problemes de des-

afecció social i de
disfunció de les infraes-
tructures”. El document
també apunta que les futures
edificacions haurien de combinar
la tipologia de tres plantes, mai su-
perior, amb les de menor alçada
“per evitar la creació d’espais ha-
bitacionals dormitori”.

Segons Vidal, l’estudi és una ei-
na per “iniciar un diàleg amb els
diversos grups municipals sobre

quin ha de ser el futur urbanístic
de la població”, diu el portaveu de
la FAVSF, que durant aquesta set-
mana tenia previst començar les
reunions amb els partits polítics. 

CONTRARIS AL POUM

La FAVSF ha estat una de les enti-
tats més bel·ligerants amb la pro-
posta de Pla d’Ordenació Urbana
Municipal (POUM) que va ser pre-
sentada per l’Ajuntament i que en-
cara està pendent d’aprovació defi-
nitiva. Tot i que la federació no
estava constituïda com a tal, en el
seu moment diverses entitats veï-
nals van presentar al·legacions a la
proposta municipal. 

Un dels punts més conflictius va
ser la previsió d’urbanització amb
uns 600 habitatges en blocs de pisos
a la zona del cementiri, a l’entorn
del barri Sant Pere. En aquells mo-
ments les associacions reclamaven
que l’actuació fos “consensuada
amb els veïns” i denunciaven que
el procés s’estava efectuant “sense
informar la gent sobre el pla”.

Ara, la FAVSF vol fer públic l’es-
tudi i pretén que les converses amb
els partits siguin “un primer pas per
fer noves propostes”, diu Vidal.  ■■

■■ UURRBBAANNIISSMMEE | LA FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS PRESENTA UN ESTUDI SOBRE EL TEIXIT URBÀ DE LA POBLACIÓ

SOBRE PLÀNOL. L’estudi encarregat ha analitzat set zones de la població

● SANT FOST DE CAMPSENTELLES
LAURA ORTIZ

■■ EEQQUUIIPPAAMMEENNTTSS | L’AV LA SELVA DEL VALLÈS ACTUALITZA EL SEU PLA ESTRATÈGIC

La Selva del Vallès - AV de Mas
Llombart i Mas Corts reclamarà al
govern local que recuperi la masia
Ginesta per ubicar-hi un equipa-
ment públic. Els veïns creuen que
a més de recuperar part del patri-

moni històric de Sant Fost, l’ade-
quació serviria per dotar les urba-
nitzacions de serveis com un centre
de dia o un centre cívic. 

Aquesta ha estat una de les con-
clusions de la trobada organitzada
diumenge per l’associació per revi-
sar i actualitzar el pla estratègic de
l’entitat, que es du a terme des del

2005 amb uns 80 punts sobre la
taula, i que té com a objectiu “des-
envolupar aquestes zones de la
població a través de projectes i
propostes als agents públics i pri-
vats involucrats en la vida del po-
ble”, diuen des de l’associació.

Durant la reunió es van tractar
altres temes que preocupen el veï-

nat i que es treballaran en els pro-
pers mesos com el traçat de la futu-
ra B-500, la realització de franges
de protecció contra incendis, la ne-
cessitat a les urbanitzacions d’un
transport urbà i públic. 

COMUNICACIONS

Pel que fa a les noves tecnologies,
els veïns reclamaran informació i
solucions als problemes de la futu-
ra implantació de la televisió digi-
tal terrestre (TDT), l’arribada de
l’ADSL i la cobertura de la telefo-
nia mòbil a la zona. ■■

Mas Llombart i Mas Corts proposen
un centre cívic a la masia Ginesta
● SANT FOST DE CAMPSENTELLES

LAURA ORTIZ

■■ DDIIVVUULLGGAACCIIÓÓ

● El periodista molletà Goyo
Martínez protagonitza el proper
sopar tertúlia, que organitza aquest
divendres la parròquia. Martínez
és l’autor d’un llibre, que està a
punt de publicar-se, i que tracta el
testimoni de la germana Genove-
va, d’edat molt avançada, i que
durant molts anys ha treballat en
favor dels marginats a la Barcelo-
neta. L’acte serà al centre del
carrer La Pau (21.30 h).

Un periodista molletà
presenta un llibre
sobre sor Genoveva

MOSTRA 1: c. Sant Geroni: PB* 34% / PB+1* 34% 

MOSTRA 2: c. Sant Miquel: PB 52% / PB+1 33% 

MOSTRA 4: P. de la Riba:

PB 36% / PB+1 65% 

MOSTRA 5: A. Gaudí:
PB 13% / PB+1 87% 

MOSTRA 3:

c. Poeta Maragall: PB 23% / PB+1 44% 

MOSTRA 6:

St. Fost Residencial:
PB 15% / PB+1 85% 

MOSTRA 7: 

St. Fost Residencial:
PB 11% / PB+1 89%

* PB: Planta baixa PB+1: Planta baixa més pis

El 85% d’habitatges a Sant Fost no
superen les dues plantes d’alçada

PERCENTATGE D’HABITATGES PER PLANTES
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L’Ajuntament de Parets està estu-
diant si les esquerdes aparegudes a
la casa del carrer Sant Joan Bosco
coneguda com a Can Banús han
estat produïdes per unes obres adja-
cents, d’una promotora que hi
construeix un habitatge plurifami-
liar. La família de Can Banús va
haver de desallotjar la seva llar fa
unes setmanes i, des de llavors,

manté converses amb l’Ajuntament
per buscar conjuntament una solu-
ció i poder tornar a casa seva, cosa
que podran fer “en breu”, segons
assegurava el regidor coordinador
de l’àrea de Serveis Personals i
Territorials, Sergi Mingote. L’edil
assegura que si els estudis demos-
tren la responsabilitat de la promo-
tora, es personarà per defensar els
interessos dels veïns de Can Banús.
Per la seva banda, la família afecta-
da ha refusat fer declaracions al res-

pecte i només ha apuntat que està
negociant amb l’Ajuntament per
trobar la millor solució. 

El cas de Can Banús s’ha donat
a conèixer per mitjà d’una nota del
NOPP, que denuncia la lentitud en
la resolució de la incidència.

Es dóna la circumstància que Pa-
rets va viure un cas semblant fa
prop de dos anys, quan van aparèi-
xer esquerdes als habitatges limí-
trofs a la construcció d’un nou bloc
de pisos al carrer Antoni Feliu. ■■

● PARETS DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / M.E.

■■ UURRBBAANNIISSMMEE | LA FAMÍLIA HA HAGUT DE DEIXAR LA CASA DEL CARRER SANT JOAN BOSCO

L’Ajuntament estudia si les esquerdes de
Can Banús són causa de l’obra adjacent

■■ SSAANNIITTAATT | PRIMERA JORNADA SOBRE L’ACCÉS VASCULAR 

L’Hospital de Mollet ha organitzat
la primera Jornada sobre l’accés vas-
cular al Vallès Oriental, amb la par-
ticipació d’uns 221 facultatius d’a-
rreu de Catalunya i de l’Estat.
L’Hospital, que és l’únic de la
comarca que ofereix servei de diàli-
sis, assisteix uns 200 malalts que
necessiten diàlisis i hemodiàlisis,
segons dades del cap de Nefrologia,
Jordi Viladoms. 

Per la seva banda, el tècnic del
Registre de Malalts Renals de Cata-
lunya, Jordi Comes, explicava les
dades a nivell de Catalunya: “Hi
ha uns 7.500 pacients amb tracta-
ments substitutiu renal, dels quals
la meitat se’ls atén amb un tracta-
ment d’hemodiàlisis i, l’altra mei-
tat, amb transplantament renal”. 

La jornada es va fer dijous a Can
Prat, on els professionals de l’hemo-

diàlisi, com són els nefròlegs, radiò-
legs, cirurgians vasculars i inferme-
res, van compartir les seves expe-
riències en el món de l’accés
vascular. La conferència final va có-
rrer a càrrec del nefròleg italià, de

referència mundial, Nicola Tessito-
re, qui assenyalava que “és molt
important que els nefròlegs siguin
una comunitat, que comparteixin
experiències, perquè és el millor
que poden fer per als pacients”. ■■

● MOLLET DEL VALLÈS
ANNA PALOMO

L’Hospital atén 200 malalts
renals del Vallès Oriental

Dones Hedera es
concentrarà contra
els maltractaments

● L’Associació de Dones Hereda
ha convocat divendres (19h) una
concentració a la plaça de la Vila
de Sant Fost per mostrar el rebuig
pels darrers casos de violència con-
tra les dones que s’han produït
aquesta setmana a l’Estat. L’entitat
recorda que s’han assassinat 17
dones des d’inicis de 2008 i fa una
crida a la ciutadania perquè “les
actuacions de la societat poden
ajudar a eradicar aquesta xacra”.

José Luis Giménez
presenta ‘Triunfo de
María Magdalena’

● L’estudiós José Luís Giménez
farà la primera presentació del seu
tercer llibre, Triunfo de María
Magdalena. Jaque mate a la
Inquisición, a Mollet. L’acte, que
serà presentat pel regidor Dani
Novo, es farà dimecres (19.30h) al
centre cívic L’Era. L’acte s’emmar-
ca en la commemoració del Dia
de la Dona, perquè, segons l’autor,
“M. Magdalena va lluitar contra
les injustícies cap a la persona”.

Dos alumnes del
Vicenç Plantada
renoven el web 

● Dimarts l’Institut Vicenç
Plantada de Mollet va posar en
marxa el seu nou web amb pràcti-
cament tot el contingut renovat.
El canvi ha estat el fruit del treball
de recerca de dos alumnes del
centre (Ferran Maspons i Marc
Benet, coordinats per Ramon
Musach). Entre les novetats, hi ha
la visita virtual i la tecnologia de
cercadors. El web es pot visitar a
www.xtec.cat/iesvplantada.

CONFERÈNCIA. Can Prat va acollir les ponències mèdiques >> ANNA PALOMO
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REPRESENTANTS JOVES DE CINC PARTITS
DEBATRAN DILLUNS AL CASAL CULTURAL

■■   EELLEECCCCIIOONNSS  99--MM  | Susanna Aguilera, moderadora

● El Casal Cultural ha organitzat un debat amb representants joves de les
cinc candidatures que van aconseguir representació parlamentària al
Congrés a les eleccions de fa quatre anys i que van presentar-se a la 
circumscripció a la qual pertany Mollet. L’acte serà dilluns a les 19.45h. POLÍTICA

DV, 29 FEBRER 2008 12 contrapunt

L’Empresa Municipal
de Formació i
Ocupació (EMFO) i
el centre de Gestió
Integral de Residus

Orgànics (GIRO) de Mollet són
“dues mostres de la vitalitat del
país”, segons el secretari d’Estat
d’Economia, David Vegara, que
dimecres visitava aquests equipa-
ments. El número 3 del PSC-
PSOE a la circumscripció de
Barcelona feia esment a l’eslògan
socialista de Catalunya optimista i
assegurava que el lema no pretén
evitar veure els reptes de futur, però
sí que vol fer una “mirada enrere,
als quatre anys dels quals podem
estar satisfets i saber que es pot
tornar a repetir”. Vergara conside-
ra que, tot i que després de l’estiu hi
haurà una situació complexa (fruit
de l’augment del preu del petroli i
els cereals), l’Estat espanyol està
“preparat per afrontar-ho” i recor-
dava que és “el segon país
d’Europa desprès de Finlàndia
amb més superàvit”.

El secretari d’Estat exposava
també les seves argumentacions a
un grup d’empresaris de la zona i
es comprometia, si el PSOE torna
a governar, a desplegar l’Estatut i
les inversions en infraestructures.

Entre les fites de la seva gestió,
Vegara destacava l’augment de les

pensions mínimes, la segona baixa-
da de l’impost de societats i la re-
ducció en els mòduls de l’IRPF que
han de pagar els pagesos i ramaders.

L’AGENDA DE CAMPANYA

El PSC concentrarà aquesta setma-
na la majoria dels actes de cam-
panya. Divendres, el vicesecretari
del partit, Miquel Iceta, participarà
en un míting al teatre de Can But-
josa de Parets (19.30h). A Mollet,
dissabte el Mercat Vell (21h) aco-
llirà un sopar míting, amb la pre-
sència de la consellera Montserrat
Tura i els candidats al Congrés Ro-
mà Ruiz i Dolors Puig. El mateix
espai rebrà dimecres (19h) la con-
sellera de Treball, Mar Serna. ■■

■■   EL SECRETARI D’ESTAT D’ECONOMIA I NÚMERO 3 DEL PSC-PSOE A BARCELONA VISITA L’EMFO I EL GIRO

Vegara posa Mollet com a
mostra de vitalitat del país
● MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

TURA CONSIDERA QUE ZP AL GOVERN  
PROPICIARÀ EL SOTERRAMENT DEL TREN

Dissabte el candidat comarcal del
PSC, Romà Ruiz, i la consellera de
Justícia, Montserrat Tura, presen-
taven les propostes socialistes per
al benestar social a la seu de Mo-
llet. “El país negre que s’inventa el
PP no existeix, durant aquesta le-
gislatura s’han creat tres milions
de llocs de treball i hi ha superàvit
en molts comptes públics”, asse-
gurava el candidat. Ruiz afirma
que la desacceleració econòmica
és fruit de l’efecte rebot de l’eco-
nomia dels Estats Units i demana-
va que el vot es decidís en funció
d’un “balanç dels quatre anys i no
dels últims dos mesos”.

Lluny de parlar de macroecono-
mia,Tura va demanar “un vot per a
la ciutat”, que serveixi per al des-

doblament de la via de Santa Rosa
i pel soterrament de la línia, que ha
de fer desaparèixer “el talús que
separa Mollet”. Tura ho posava
com a exemple per demostrar que
les eleccions “no són un debat de
tot allò eteri, sinó que poden afec-
tar al dia a dia de cada molletà”.

Pel que fa al nou marc estatuta-
ri, Tura indicava que Catalunya ha
guanyat en competències i que la
clàusula addicional tercera que
suposen 34.600 milions d’euros
d’inversió “no s’aconseguirà amb
el PP”. Tura assegurava que el 9 de
març només hi haurà dos plats a
la balança: “El vot indirecte aques-
ta vegada no serveix, simplement
es difuminarà i caurà fora de la
balança”. >> GEMMA REPISO

DE VISITA. El secretari d’Estat dimecres feia parada a Mollet >> ARXIU

La presidenta del PP
del País Basc, María
San Gil, visitava
dilluns l’empresa
Alstom, acompanya-

da de la regidora molletana Susana
Calvo i del líder dels populars cata-

lans, Daniel Sirera. San Gil, que
aquests dies ha fet campanya a
Catalunya, assegurava sentir-se
molt propera als companys de
Catalunya, en “la defensa d’una
Espanya igual a una gran nació”.
En aquest sentit, San Gil assegura-
va que tant el govern de Zapatero
com, des de fa més temps, els
governs basc i català han “intentat

col·locar el PP a l’extrema dreta,
fora de la democràcia”. Per a la
popular aquest és el motiu que ha
provocat “episodis amb energú-
mens que han fet incòmode la
campanya”, com el protagonitzat
fa pocs dies per la candidata de
Barcelona, Dolors Nadal, a la uni-
versitat. Segons San Gil, socialistes
i nacionalistes han fet “que la gent
es pensi que contra el PP està tot
permès”.

Per la seva banda, Sirera, posava
Alstom com a exemple d’empresa
que convé a Catalunya i a la qual el
PP es compromet a donar suport. ■■

● MOLLET DEL VALLÈS
MONTSE ERAS

■■ LA PRESIDENTA DELS POPULARS BASCOS DÓNA SUPORT A DANIEL SIRERA

San Gil acusa el govern de
titllar el PP d’extrema dreta
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Berenguer III, 10-12 (davant dels quioscos)
Mollet del Vallès - Tel. 93 593 10 00 / 93 544 54 89

Travessera de Gràcia (Tuset) / Av. Mare de Déu de Montserrat, 56 i 46 (BCN)
La GRAN JOIERIA del Vallès

des de 1929

F L A V I À

LLOBET

J O I E R S

ALTÍSSIMA
JOIERIA
A PREUS

DE FÀBRICA

Quan els fanals de la ciutat s’om-
plen de banderoles amb cares som-
rients i eslògans enganxosos és una
senyal inequívoca que s’ha iniciat la
campanya electoral. El número de
cartells i l’emplaçament d’aquesta
propaganda, però, no són fruit de
l’atzar, sinó que els partits ho pacten
en funció dels resultats obtinguts en
els anteriors comicis. La bel·ligeràn-
cia de la reunió per decidir-ho, pe-

rò, varia segons l’àmbit de les elec-
cions. En el cas de les Generals a
Mollet, fins i tot alguns partits no
van acudir a la trobada, en la qual
es va decidir que el PSC-PSOE tin-
dria 146 dels 351 fanals a repartir
(un 41,66%); CiU en disposaria de
68; el PP, de 56; ERC, de 49; i ICV-
EUiA, de 23. En aquest procés, un
cop decidit quin percentatge d’es-
pais de propaganda té cadascú, els-
grups trien la situació dels fanals per
ordre de menor a major percentat-
ge de vots i per grups de 25 fanals

en cada torn. L’avinguda Rivoli (64)
i la rambla Pompeu Fabra (44) són
el carrer amb més fanals disponi-
bles, seguits de la Via Ronda (39) i
el carrer Anselm Clavé, les avingu-
des Burgos i Llibertat (30).

A Parets el repartiment ha estat
semblant. Els socialistes compten
amb el 46% dels espais; CiU, amb
el 17%; el PP, amb el 14%; ERC,
amb el 13%; i ICV-EUiA, amb
prop del 7%. Així, l’avinguda Cata-
lunya és el vial amb més bandero-
les (119), 56 de les quals correspo-

nen al PSC-PSOE i 17 al PP. Al ca-
rrer Sant Antoni també hi ha 49 fa-
nals disponibles i a l’avinguda
Francesc Macià, de 43.

CAMPI QUI PUGUI

Les seccions locals dels partits es
prenen les eleccions Generals amb
menys tensions que les Municipals.
A Sant Fost i Martorelles, fins i tot,
no s’han fet ni reunions per al re-
partiment dels espais de propagan-
da. El primer que arriba és el que

ocupa el fanal. L’única limitació és
la de Sant Fost, on dels 3.000 fanals
existents, només se’n poden emprar
2.000. La resta són de fusta i la ins-
tal·lació de banderoles els podrien
malmetre.■■

■■ EELLEECCCCIIOONNSS  99--MM  | REPARTIMENT DELS ESPAIS DESTINATS A LA PROPAGANDA ELECTORAL

● CONTRAPUNT
MONTSE ERAS

QUAN ELS FANALS VAN MÉS BUSCATS
El 45% de les banderoles de Mollet i Parets
són del PSC, el 18% de CiU i el 15% del PP

A Martorelles i Sant Fost, els partits han
decidit no posar cap normativa al respecte 

El diputat al Parla-
ment Josep Lluís Cle-
ries participava dime-
cres en un acte de
campanya amb el can-

didat al Senat Feliu Guillaumes, en
el qual CiU exposava la seva pro-
posta en política en prestacions so-
cials i criticava el desenvolupament
de la Llei de Dependència.

La federació nacionalista va vo-
tar en contra d’aquesta llei perquè,
deia Cleries, considerava que no
aporta els recursos necessaris per

cobrir els costos dels serveis i per-
què l’Estatut diu que Catalunya és
qui té la competència exclusiva en

l’àmbit de serveis socials. Cleries, a
més, assegurava que s’han incom-
plert els terminis de la seva aplica-
ció i criticava els barems de valora-
ció de recursos per a les comunitats
autònomes. “Es té en compte la
població, la seva dispersió i el re-
torn d’emigrants; criteris que no
ens ajuden”, deia. CiU considera
que cal tenir en compte el tant per
cent de població dependent i els
costos dels serveis segons el nivell
de vida del territori. Com a exem-
ple, afegia que a Catalunya una
plaça a una residència té un cost
d’uns 1.700 euros mensuals, men-
tre que l’ajuda és de 780 euros. ■■

● MOLLET DEL VALLÈS
MONTSE ERAS

CiU critica la manca de recursos
per a la Llei de Dependència
El diputat Josep Lluís CClleerriieess acompanyava Feliu Guillaumes en la campanya

Independents per Mollet
(IxM) ha insistit en reclamar als
partits que facin públic el cost de
les campanyes electorals. Segons
el seu president, Jesús Carrasco,
“és una contradicció que ara, a
les portes d’unes noves eleccions,
es cridi als ciutadans a participar,
quan se’ls nega un dret bàsic com
és conèixer l’ús d’uns diners que
provenen majoritàriament dels
impostos dels ciutadans”.

PREUS DE CAMPANYA

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

�

*

■■ ERC CLOU LA CAMPANYA AMB UN SOPAR

El diputat al Congrés Joan
Tardà fa campanya a Mollet

● ● MOLLET /
PARETS. El diputat i
portaveu d’ERC al
Congrés Joan Tardà

dijous farà campanya al Casal
Cultural de Mollet (20h). Tardà
estarà acompanyat del candidat
d’ERC del Vallès Oriental, Josep
Pagès, i del portaveu de la secció
local d’Esquerra, Oriol López.
L’acte es clourà amb una degusta-
ció de productes de la comarca.
Esquerra de Mollet clourà els actes
de la campanya per a les Eleccions
Generals amb un sopar a càrrec del
cuiner Pep Salsetes (divendres, dia

7), també al Casal Cultural.  
D’altra banda, Isabel Galobar-

des, número 5 per Barcelona de
les llistes d’ERC al Congrés, va vi-
sitar la setmana passada Parets. Ga-
lobardes, que va ser directora gene-
ral de Turisme de la Generalitat
durant el primer govern tripartit,
va reiterar la demanda de transpa-
rència en la publicació de les ba-
lances fiscals i va supeditar el su-
port futur d’Esquerra al PSOE a
un canvi en el sistema fiscal. “Ca-
talunya pateix un espoli que cos-
ta més de 2.500 euros a cada ca-
talà”, assegurava. ■■

L’acompanyarà el candidat del Vallès Oriental

FELIU GUILLAUMES. >> ARXIU
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· SE VENDE ESTUDIO DE DISEÑO EN EL
CENTRO DE MOLLET. Todo exterior, muy
luminoso. Salón-comedor, recibidor, coci-
na con barra americana, una habitación y
baño completo. Primero con ascensor. To-
do amueblado y con electrodomésticos.
Recién reformado. Tel. 645 833 097.

· VENTA DE LOCAL EN MOLLET. Apto para
profesionales o empresas. Zona céntrica.
Con mobiliario y despachos interiores. To-
do exterior. Económico. Interesados lla-
mar al tel. 610 07 07 45.

· 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.

· 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).

· SE NECESITAN 16 TELEOPERADORAS Y
UNA SECRETARIA CON CONOCIMIENTOS

· BAR EN TRASPASO POR JUBILACIÓN. 80
m2, en pleno funcionamiento. Interesa-

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

· VENDO CARAVANA STERCKEMAN 5,40, 3
ambientes. 6 plazas. Toda equipada, bien
conservada, avancé nuevo. Puedo man-
dar fotos por e-mail. Tel. 685 36 05 23.
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EN LLOGUER

· LOCAL EN LLOGUER A MOLLET. Bona si-
tuació, davant Ajuntament (Av. Llibertat).
Oficina en 1a planta, 85 m2. Totalment
equipada per entrar a treballar, amb se-
paracions de despatxos i climatització.
Preu: 800 euros/mes. Tel. 93 570 65 55.

· SE ALQUILA LOCAL DE 110 M2 EN PARETS

TRASPÀS

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

OFERTES

· 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. 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.

· GRANOLLERS. ZONA HOSPITAL. Ref. 143.
Piso reformado. 65 m2, cocina reformada,
lavadero, 3 hab., baño, comedor, balcón,
suelos gres, ventanas de aluminio, aire
acondicionado con bomba de calor, as-
censor. Precio: 240.015 euros (40 Ml). Telé-
fono: 93 568 35 45.

· CANOVELLES CENTRO. Ref. 256. Piso to-
talmente reformado. Superfície de 65
m2, terraza de 8 m2, 3 hab. (2 dobles, 1 in-
dividual), baño, cocina conservada, lava-
dero, calefacción. Suelos de gres y parket,
carpintería exterior de aluminio, carpin-
tería interior de sapelly. Balcón. Precio:
196.000 euros (32.6 Ml). Tel. 93 544 43 17.

ES TRASPASSA
AGÈNCIA DE VIATGES

A MOLLET
en ple funcionament 
i molt ben situada.

Interessats/des truqueu 
al tel. 93 570 32 05

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 

M
Se busca 

CAMARERO/A
y

COCINERO/A
ccoonn  eexxppeerriieenncciiaa  ppaarraa
rreessttaauurraannttee  eenn  MMoolllleett  

Tel: 666633  5533  4411  7777

Perruqueria 
de Mollet busca

OFICIALA
ppeerr  aa  jjoorrnnaaddaa  ccoommpplleettaa  

IInntteerreessssaaddeess  ttrruuqquueeuu  aall

649 87 95 80

Empresa ubicada 
en Mollet 
necesita

ADMINISTRATIVO/A

· Se valorará 
experiencia

· Edad: 22-30 años
· Jornada completa

Tel. 609 701 777

DEL VALLÈS. Buena situació. Esquinero.
Equipado para oficina. Precio interesante.
Tel. 609 48 21 20.

· REF. 01956. APARTAMENTO EN STA. PER-
PÈTUA DE MOGODA. ¡Sólo 1 año! Sup. de
55 m2, salón 16 m2, 1 hab., baño, coc.
americ., trast., amueblado, a. acond., cale-
fac., plaza park. Precio: 750 euros/mes.
Tel. 93 579 33 33.

· MOLLET. SANTA ROSA. Ref. 04043. Sup.
60 m2, salón 14 m2, 2 hab., baño, coc. offi-
ce, amueblado, calefac., asc. Suelo gres,
vent. alum. Cerca de transporte público.
Precio: 950 euros/mes. Tel. 93 579 33 33.

· CASA EN SANT FOST RESIDENCIAL. Ref.
2428. Para entrar a vivir. Superfície de 90
m2, salón 18 m2, jardín 350 m2, toldos, 3
hab., baño, cocina office reformada, lava-
dero, amueblada y con todos los electro-
domésticos, calefacción, chimenea, plaza
de parking para 1 coche. Precio: 1.200 eu-
ros/mes. Tel. 93 570 51 59.

· 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 butano, lavad.,
trastero, suelo de gres, vent. aluminio,
puertas sapelly, calefacción, chimenea,
plaza parking. Piscina comunitaria, zonas
ajardinadas. Muy soleado. Precio: 1.200
euros/mes. Tel. 93 579 33 33.

dos llamar al 93 570 53 65.

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

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

DE OFIMÁTICA para reconocida empresa
instaladora en provincia de Barcelona.
Jornada partida. Interesadas llamar al
647 92 62 22 (preguntar por Srta. Berta).

Les persones interessades heu d’enviar el currículum a: EMFO,
c/ Riera, 7, 1a planta  08100 Mollet del Vallès o a sace@emfo.com.
Període de recepció de currículums: fins a una setmana a partir 

de la publicació de l’anunci. REF.: DELINEANT.

Empresa dedicada a la fabricació de productes metàl·lics 
emplaçada a Sant Fost de Campsentelles necessita incorporar un/a

DELINEANT
La persona que s’incorpori s’encarregarà de la confecció de

planells de caixes fortes i mobles metàl·lics mitjançant el 
programa Solidworks. Demanen persones responsables i

amb capacitat per treballar en equip. Horari: 8.30 h-13.30 h i
de 15 h-18.30 h, de dilluns a dijous, i de 8 h-14 h divendres.

Tipus de contracte: indefinit. Sou: segons conveni.

GRUPO SÓLIDO, CON MAS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA
EN EL SECTOR DEL MOTOR, PRECISA:

COMERCIAL EN ZONA VALLÈS
· PERSONA DINAMICA PARA TRABAJAR EN EQUIPO. 

· SE VALORA EXPERIENCIA. 

· SE OFRECE INTERESANTES PRESPECTIVAS DE DESARRO-
LLO 

PROFESIONAL DENTRO DE UNA EMPRESA LIDER EN EL SEC-
TOR. 

· RETRIBUCIÓN EN BASE A VALORES APORTADOS.

ENVIAR CV A: infomollet@maquinamotors.com 
maquinamotors@maquinamotors.com



Tres generacions dedicades al món
de la moto han permès que Motos
Isern s’hagi convertit en un dels es-
tabliments molletans més veterans
i impulsors d’iniciatives socials,
com l’entitat Moto Club Mollet,
que nascuda el 1974 es convertia
en pionera en l’organització de
campionats de motocròs infantil,
entre altres projectes. L’establi-
ment, però, es fundava molt abans,
l’any 1924. Primer era una botiga i
taller de bicicletes al carrer Beren-
guer III. Posteriorment, Josep
Isern, fill del creador del negoci,
feia un viratge i als 60 començava
a comercialitzar motocicletes, amb
la introducció de marques com la
Montesa. Fa més de 30 anys, la bo-
tiga es traslladava a les actuals ins-
tal·lacions de l’avinguda Gaudí.

Ara, amb gairebé 82 anys de ne-

goci familiar, els Isern han decidit
traspassar-lo. El relleu l’ha pres
l’empresa Màquina Motors, que
disposa de quatre establiments més
a Barcelona, Terrassa, Sant Cugat i

València. Es tracta d’una empresa
relativament jove (26 anys), si es
compara amb la històrica molleta-
na, però que comparteix la filosofia
d’oferir un servei integral als
amants de les dues rodes. Així, Mà-
quina Motors es fa càrrec ja de la
botiga de set plantes i aproximada-
ment 440 metres quadrats d’avin-
guda Gaudí. Màquina Motors hi

haurà de fer pocs canvis, tot i que
pretén dotar amb més tecnologia
el taller, segons el gerent de la boti-
ga, Guillermo Morcillo. ■

■■   EEMMPPRREESSAA    | ES VA INICIAR COM UNA BOTIGA DE BICICLETES A BERENGUER III

Motos Isern traspassa
el negoci fundat el 1924

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / M.E.

L’establiment passa a mans de la firma Màquina Motors, que en té quatre més

Les dues empreses
coincideixen a oferir
un servei integral als
amants de les motos

VWR Eurolab es
traslladarà de Mollet
a Cerdanyola

● L’empresa de distribució de pro-
ductes científics VWS Eurolab
traslladarà les instal·lacions del
polígon de la Merck de Mollet al
Parc Tecnològic del Vallès (PTV)
a Cerdanyola. El canvi confirma la
desvinculació de Merck, que n’ha-
via estat propietària fins l’any pas-
sat. VWR Eurolab va sorgir de la
fusió de Merck Eurolab i VWR
Scientific Products. ■■

Ficosa idea un 
sistema per evitar
embusos de trànsit

● Ficosa, amb seu tecnològica a
Mollet, ha ideat una antena de
nova generació per a la recepció
d’informació de trànsit en temps
real en sistemes GPS. Per mitjà de
la tecnologia Traffic Message
Channel (TMC) i RDS, els missat-
ges són rebuts i decodificats a l’u-
suari pel sistema de navegació, el
qual optimitza la ruta en temps real
per evitar embusos de trànsit. ■■

RECERCA EMPRESA

PALET MOTOR

MOLLET: Av. Gaudí, 51-53 · Tel. 935 445 556

GRANOLLERS: c. Corró, 157 · Tel. 938 791 341

SIN CARNET:
· LIGIER NOVA X-SIZE, AÑO 04, FULL EQUIP, LLANT., E.E,C.C,SOLO 10.000
KM. PVP: 7.800 euros.

· JDM ALBIZIA DIESEL AÑO 03. E.E, C.C.,RADIO-CD,LLANT., PVP: 8.600
euros.

· MICROCAR MC2. AÑO 05. DIESEL, LLANT., E.E,C.C, CD. PVP: 9.900 euros.

TURISMOS:
· FORD FOCUS 2.0 TDCI (136 CV), AÑO 05. FULL EQUIP, CLIMA, 52.000 Km.
PVP: 14.500 euros

· KIA PICANTO 1.1 LX (65 CV), AÑO 05, SOLO 5.500 Km. A. A., E.E., C.C.,
D.A.,CD. PVP: 7.500 euros.

·PEUGEOT 206 2.0 GTI AÑO 03, FULL EQUIP, CLIMA,LLANTAS, RADIO-CD.
PVP: 9.500 euros.

·SUZUKI SWIFT SPORT 1.6 (125CV) 3P, AÑO 07, GERENCIA, FULL EQUIP.
PVP: 16.000 euros.

4x4:
·SUZUKI GRAND VITARA 1.9 DDIS 3P JX-A, AÑO 06, FULL EQUIP, EXTRAS.
PVP: 19.500 euros.

· SUZUKI GRAND VITARA 1.9 DDIS 5P JLX-A, AÑO 07, SOLO 6.000 KM.
FULL EQUIP. PVP: 25.500 euros.

· SUZUKI VITARA 1.9 TD HARD TOP, AÑO 99, C.C., E.E., DIRECCIÓN
ASISTIDA, LLANTAS. PVP: 7.900 euros.

ECONOMIA
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L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE   
L’EIXAMPLE PROMOU UNA NOVA FIRASTOCK

■■   CCOOMMEERRÇÇ | Dissabte, a l’avinguda de Catalunya

● PARETS. Amb l’objectiu de promoure el comerç local, uns 20 comerciants de
l’Eixample celebraran dissabte (de 10h a 20h) una nova edició de Firastock, en la
qual posaran a la venda productes a preus assequibles. La fira i els actes paral·lels
se celebraran a l’avinguda Catalunya, entre la benzinera i el carrer 2 de Maig.
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AMB EL CONVENCIMENT QUE EL

CATALÀ HA DE SER LA LLENGUA VE-
HICULAR A LA CIUTAT, la Coordina-
dora d’Associacions per la Llengua
(CAL) Mollet vol fer una reflexió
sobre els missatges de mòbil que el
Complex Esportiu de Ca n’Arimon
envia als seus usuaris, unes comu-
nicacions que es fan en castellà.

Aquest equipament de la ciutat,
malgrat ser gestionat per una em-
presa privada que en té la concessió,
és municipal. Per això la CAL consi-
dera que l’Ajuntament hauria de
vetllar, no només pel bon funciona-
ment del servei, sinó també per la
que entenem ha de ser la bona pràc-
tica lingüística en les seves comuni-
cacions. Un consistori que defineix

el català com a llengua comuna de
la seva ciutadania (així ho especifica
el pla estratègic vigent) i que s’adhe-
reix cada any al Correllengua (que
promou l’ús social del català) no pot
permetre aquesta contradicció. A
més, tenint en compte que gairebé
tota la ciutadania entén el català, no
comprenem per què els SMS d’un
equipament municipal es fan en
llengua castellana (que, d’altra ban-
da, tampoc garanteix que els missat-
ges siguin entesos per al 100% de la
ciutadania).

Esperem que la nostra observa-
ció no sigui rebuda com una crítica
bel·ligerant, sinó com una aporta-
ció per assolir la plena normalitza-
ció del català a Mollet. ■■

ustícia i Pau es va crear el
1968 per a la defensa dels
drets humans, la lluita con-
tra la pobresa i el desenvolu-
pament de la cultura de pau.

En ocasió de les properes eleccions
a les Corts Generals, vol donar a co-
nèixer les seves reflexions. La nostra
opinió no pretén alinear-se amb cap
opció política, sinó contribuir a la
reflexió de la ciutadania i a la presa
de decisions polítiques justes. 

1. Cap a un país sense pobresa ni
exclusió. L’eradicació de la pobresa,
que a l’Estat afecta fins a un 20%
de la població, hauria de ser la pre-
ocupació prioritària de totes les po-
lítiques públiques, encara que les
estratègies puguin ser diverses.

2. Major compromís contra la
pobresa i les desigualtats mundials.
La lluita contra les greus desigual-
tats econòmiques del nostre món,
amb més de 2.800 milions de per-
sones pobres i 800 milions patint
fam, hauria de ser una preocupació
contínua dels poders públics.

3. Desenvolupament dels esta-
tuts d’Autonomia de Catalunya i
de Balears. És fonamental que en
la propera legislatura, per respecte
a la sobirania popular, es desenvo-
lupi íntegrament el seu contingut,

J

ENRIC MUÑARCH

Amb motiu de les properes eleccions

A l’Estat són molts 
els drets humans
vulnerats per l’acció
i omissió dels poders

APORTACIONS

▲ ▲▲

Justicia i Pau de Mollet

MARTA VILARET

Els SMS de Ca n’Arimon
Membre de la junta de la CAL Mollet

modificant les lleis estatals neces-
sàries, transferint les noves compe-
tències i acordant un nou model
de finançament més just, que cor-
regeixi l’actual dèficit fiscal. 

4. Una aposta exigent en favor
dels drets humans. Una societat
justa és aquella que protegeix els
drets de tothom. Al nostre país són
molts els drets humans vulnerats,
tant a causa de l’acció o omissió de
persones individuals com dels po-
ders públics (tràfic de persones,
maltractaments policials i a les pre-
sons, discriminacions i explotació
laboral de persones immigrades,
violència de gènere, dificultats
d’accés a un habitatge digne, etc).

5. Un país d’acollida d’immigra-
ció. Cal una política que tingui
com a veritable prioritat el respec-
te dels drets humans, la integració
i la cohesió social. Cal racionalit-
zar i flexibilitzar les vies d’entrada
legal a Espanya, garantir a tothom,

mentre es trobi en el nostre país,
tots els drets fonamentals.

6. Un país compromès amb la
construcció de la pau. Cal la re-
conversió de la d’indústria d’arma-
ments cap a finalitats civils; la re-
ducció de la despesa espanyola en
matèria de defensa i recerca d’ar-
maments; la prohibició de fabrica-
ció a Espanya d’armes cruels, com
les bombes cluster; limitar i fer més
transparent l’exportació d’armes.

7. Major esforç de protecció del
medi ambient. Una societat justa
ha de garantir el gaudi de les gene-
racions futures del medi ambient,
el recursos naturals i el paisatge.
Per això, calen polítiques més in-
tenses amb aquest objectiu, amb
una perspectiva mundial, així com
un replantejament profund del
model de creixement econòmic,
associat a un consum abusiu.

8. Finalment, lamentem que es
torni a impedir judicialment la pre-
sentació de diverses candidatures
al País Basc. Impedir la participa-
ció política de determinades perso-
nes i sectors socials en base a la se-
va posició ideològica és injust i
inacceptable en un autèntic siste-
ma democràtic i vulnera el dret de
sufragi i la llibertat ideològica. ■■

CIBERENQUESTA Voteu a www.contrapunt.cat

LA PREGUNTA: S’hauria de mantenir el pàrquing lliure a les Pruneres? 

Quina nota dóna 
a l’oferta teatral 
de Can Gomà?

Insuficient
16,9% 

Notable
45,5% 

Excel·lent
27,3% 

Aprovat
10,4% 

W

Resultats definitius

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

Quan s’empra un procediment erroni o desordenat es diu que
“s’ha començat la casa per la teulada”. Sovint la ciutadania té
la percepció que l’Administració incorre en aquesta pràctica.

Al Pla de les Pruneres aparquen diàriament centenars de 
cotxes. L’equip de govern considera –potser encertadament–
que el centre de Mollet no es pot permetre tenir un descampat
sense urbanitzar i, la manca de sòl lliure, obliga a projectar-hi 
equipaments i zones verdes. Per pal·liar la manca d’aparcament
que això suposarà, s’hi farà un pàrquing soterrat de pagament.
Novament, la mesura gravarà les butxaques, no només dels
molletans, sinó dels foranis que s’apropen a la ciutat de serveis
que pretén ser. Mollet s’emmiralla en la política de mobilitat de
grans ciutats, però no disposa ni d’un transport públic ni d’un
comerç tan potent, i si no busca solucions imaginatives no 
podrà competir a cap nivell amb l’atracció barcelonina. ■■

MOLLET S’EMMIRALLA EN LA POLÍTICA DE MMOOBBIILLIITTAATT DE LES

GRANS CIUTATS, PERÒ NO DISPOSA DEL SEU TRANSPORT

...el pàrquing per la teulada

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

CAVE CANEM

Politicòleg

Tal com van les coses,
els referents socials
són els triomfadors i
molts d’ells són rucs

ORIOL 

ESCURA

Dogmes i rucs

urant anys i panys,
familiars, amics, cam-
panyes institucionals i
algun professor d’edu-

cació física m’han insistit fins al
tedi més pregon en la necessitat de
fer un xic d’esport. Com que no he
mostrat mai gaire inclinació a tals
pràctiques, el final de l’exhortació
benintencionada m’era reblat amb
una sentència infalible: “l’esport és
bo per a la salut” i per tant “si no el
practiques, patiràs”. L’ús d’espan-
talls com aquest em recorda a la
darrera afirmació dogmàtica del
Papa, en la qual ens ve a dir que
l’Infern existeix físicament i que,
compte, “no està buit”. 

Deixant de banda la ironia, cal
no perdre de vista aquest mecanis-
me que fa que allò que no caigui
pel seu propi pes sigui finalment
acceptat. És per això que a vega-
des lamento que per a la lectura, o
l’audició de música, no serveixi
aquesta estratègia. Podem dir per
què serveix practicar esport o re-

sar, però no ho és tan clar quan
parlem de la cultura. Això és el
que es pot deduir de l’enquesta so-
bre hàbits culturals a Mollet que
ha realitzat la Diputació de Barce-
lona: per una banda es parla de
pràctica insuficient, per altra de
satisfacció institucional i, és clar,
que hi ha desconeixement sobre
l’oferta cultural. Ens quedem a
aquest nivell d’anàlisi, sense plan-
tejar-nos per què nassos serveix la
cultura, i això ens porta a desenfo-
car la resposta necessària. No po-
dem anar dient que hem de fer
més cultureta perquè sí, perquè és
bona, perquè queda bé.

I si gosem dir alguna cosa sobre
el cultiu de l’esperit, l’increment
de l’autonomia personal, la capa-
citat de fer individus més lliures i
crítics o el progrés social, em sem-
bla que anem errats, perquè si
hem d’emprar el sentit comú, tal
com van les coses avui, els refe-
rents socials són els triomfadors i
molts d’ells són rucs rematats. ■■

D
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Vot en blanc
feliu guillaumes. >> Candidat al
Senat per CiU. Mollet del Vallès

El mal que fan els homes els so-
breviu. El bé sovint s’enterra amb
llurs ossos. Que no sigui així amb
els nostres grans homes.

Dos grans homes del nostre pa-
ís han dit que tots els polítics són
iguals, que no hi ha esperança de
canviar, que aquestes eleccions
no serviran de res, que s’ha de vo-
tar en blanc, jo no dubto del cap-
teniment d’aquests grans homes,
ja que tots ells són gent molt ho-
norable, car han servit el seu país.
No obstant això, he de dir: el terra
del nostre país s’enfonsa literal-
ment sota els nostres peus, els ca-
talans i catalanes s’aturen col·lap-
sats pels nostres camins de ferro o
d’asfalt, això mai havia passat.  És
doncs el moment de votar en
blanc? Jo crec que no, però ens
ho demanen dos grans homes i,
són gent molt honorable.

Perjudicar a Catalunya dóna
vots a una ministra a l’Andalusia
del PSOE; riure’s de Catalunya
dóna mèrits per anar segon del
PP; l’Audiència no escolta testi-
monis en català, incomplint la

llei i encara en presumeix. És el
moment de votar en blanc? Te-
nim una situació com Dinamar-
ca? Tenim veïns sensibles com els
danesos, que finament sabran in-
terpretar el nostre gest? Crec que
no, però gent molt honorable ens
diu que ho fem, i asseguren que
no ho diuen perquè estiguin ran-
cuniosos amb els seus partits, que
no ho fan per ajustar comptes i jo
me’ls crec perquè són grans ho-
mes i gent molt honorable.

Catalunya està més acorralada
que mai, l’espanyolisme ha perdut
tota inhibició, incompleixen l’Es-
tatut i se’n vanten. És doncs ara el
moment de passar de la política?
És ara que Catalunya serà millor
servida amb vots que no serveixen?
Crec  que no, encara que ens ho
digui bona i honorable gent. 

No ens volen ni dir els diners
que se’ns enduen, un ministre en
presumeix davant del Congrés, el
mateix Congrés vota contra la
unitat de la llengua catalana i el
govern valencià tanca TV3.
Abans no els quèiem bé però ens
respectaven, ens intentaven fer el
mateix però els aturàvem, ara el
nostre Govern ja no ens defensa.
És doncs el moment per votar en
blanc? Guanyarem així un bri de

respecte? Un bri de solució? Crec
que no, encara que m’ho digui
gent apreciada i honorable.

Judici, has fugit dels catalans i
la gent hem perdut l’enteniment?

Jo humilment crec que no, la gent
sabrà què fer, perquè finalment és
la gent la que és més honorable. ■■

Contradiccions
medir a. ríos. >> Palau-solità

La sinceritat d’Espanya, potser
gràcies a la influència divina dels
seus bisbes més nacionalistes, és
com l’esperit sant, invisible per a
l’ull humà. El govern espanyol
actual s’ha apressat a dir que no
reconeix la declaració unilateral
d’independència declarada per
Kosovo. És tracta d’una declara-
ció pacífica on no han intervin-
gut les armes, només el diàleg. 

I a Espanya no li agrada i no
ho reconeix. Espanya tampoc ad-
met, com al cas d’Euskadi, cap
dret d’autodeterminació, per la
via de les armes diu que no ni ha
res a fer i per la via pacífica del
referèndum que vol convocar el
lehendakari Ibarretxe, tampoc. 

En canvi, el president Zapatero
no para de repetir que Espanya és
un estat democràtic on tot és pos-
sible per la via del diàleg, on to-
thom pot defensar qualsevol idea
política sempre que ho faci amb
la paraula i mai per la imposició
de la força. 

A la vista d’aquesta contradic-
ció tan descarada, potser els es-
panyols haurien de revisar el seu
lèxic i aclarir que si bé tothom té
el dret de reivindicar-ho tot per la
via del diàleg, el govern espanyol
concedirà el que vulgui i negarà
el que convingui. ■■

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

��

om cada any, la nostra comparsa de l’AV
de Santa Rosa ha participat en dues rues
de Carnestoltes: diumenge dia 3 a Mollet
i dissabte dia 9 a Martorelles. A totes

dues hem aconseguit el tercer premi i estem molt
contents, no només pels resultats obtinguts, sinó
perquè ens ho hem passat molt bé, que és l’objectiu
primordial i el que ens mou a participar.

El premi de Martorelles va ser una alegria tant
gran com inesperada. Generalment, l’Ajuntament
d’aquella vila acostuma a donar els premis a 
comparses del poble i la dotació econòmica és 
menor, però enguany hem estat afortunats amb
un tercer premi. La rua va començar a la plaça 
Anselm Clavé i va baixar per l’avinguda Piera fins a
la Masia de Can Carrancà. El ritme de la rua va ser
força lent i ens va permetre realitzar el nostre ball
sense problemes. Al centre del poble estava
instal·lada la carpa del jurat. Allà s’atura la rua i 
cada comparsa té dos minuts per realitzar la seva
coreografia i el jurat pot valorar. Un cop es va arribar
a Can Carrancà, les comparses vam entrar a la carpa
que té instal·lada tot l’any l’Ajuntament per poder
prendre alguna cosa, menjar, escalfar-se, anar al 
lavabo i, sobretot, descansar. En aquest mateix 
envelat es va realitzar l’entrega  de premis i després
el ball de cloenda amb orquestra fins a les dues de
la nit. Des d’aquí volem donar les gràcies a 
l’Ajuntament de Martorelles pel premi i, sobretot,
per com ens han tractat.

A Mollet les coses van funcionar diferent. Vam
tenir la mala sort que plogués abans de començar i
la pluja va fer malbé la carrossa i, amb ella, la feina
de mesos. No sabíem si tiraria endavant la rua o
no. En aquests casos el més lògic és preguntar a
l’organitzador de la rua si es continua amb el que
estava previst o no (l’Ajuntament de Mollet, en
aquest cas). Però, com passa cada any, no trobes
cap responsable ni somiant-ho i l’únic que pots fer
és esperar a veure si s’atura la pluja i intentar salvar
el que es pugui. Enguany, finalment va parar de
ploure i vam enfilar cap a l’avinguda Gaudí, d’on
sortia la rua. El temps es va mantenir i la nostra
comparsa va poder mostrar al públic el ball assajat
durant setmanes. La rua seguia un ritme tranquil
fins que vam arribar davant del parc de can Mulà.
Allà, funcionaris de l’Ajuntament, ens van apressar
perquè anéssim més ràpids fins a l’avinguda 
Llibertat, on vam estar parats força estona, aguan-
tant la pluja que tornava a caure. Finalment, vam
acabar la rua al Pla de les Pruneres, mullats, can-
sats, sense un lloc per escalfar-se, anar al lavabo i
poder esperar tranquil·lament i calentonets 
l’entrega de premis que es realitza una hora i mitja
més tard. Des d’aquí agraïm a l’Ajuntament el 
tercer premi i els animem a prendre exemple del
poble veí pel que fa a l’organització de rues.

M. Teresa Prades, en nom de L’AV de Santa Rosa. >>
Mollet del Vallès

C

La rua de Carnestoltes: 
Martorelles versus Mollet

U
Les deficiències del servei de rodalies són diverses. En
aquest cas, la manca de neteja de l’estació de tren de
Mollet-Sant Fost és evident. Penso que la fotografia parla
per si mateixa, no calen més comentaris.
joaquim elcacho >> Mollet del Vallès

L’estat de les estacions de tren

VOX POPULI

La Policia Local
i els Mossos han 
d’equiparar 
les multes?

Eva
Remedio

Administrativa
(38) LA GARRIGA

Si la infracció és la mateixa, 
llavors és igual el cos de policia
que posi la multa. Evidentment,
haurien de ser més barates.

José Luís
Gómez

Dependent (36)
MOLLET DEL VALLÈS

És una mesura que ha de 
ser igual per a tothom, 
independentment de si la posa
un Mosso o un Policia Local.

Carme
Palomés

Dependenta (41) 
MOLLET DEL VALLÈS

No condueixo, però tot el que 
sigui pagar més, no hi estic 
d’acord perquè la qüestió és 
sempre treure diners d’on sigui.

Lluïsa
Cerero

Manipuladora
(39) MOLLET

S’estan passant una mica 
perquè no pots deixar el cotxe
ni un minut en un gual i, a
més, les multes ja són cares. 

Jesús
Segura

Mecànic (59) 
PARETS DEL VALLÈS

Espero que sigui una mesura
efectiva. Les multes ja són 
cares, però és igual qui les posi
que acaben sent el mateix.

Josep
Esteve

Comercial (43)
SABADELL

Tot i que no hi hauria d’haver
multes, serà la manera que no
hi hagi enveges entre els 
diferents cossos.

Text i fotos: ANNA PALOMO



■■ BBÀÀSSQQUUEETT  |  Segona Catalana ELS PARETANS DEIXEN LA CUA DE LA CLASSIFICACIÓ EN IMPOSAR-SE A UN SANT GERVASI MOLT FLUIX ■ Copa Catalunya

El CB Parets
es manté viu a
costa del Sanger

El derbi del grup 2 de Segona
Catalana que es va disputar dissabte
entre el CB Parets i l’Escola Sant
Gervasi va tenir un desenllaç sor-
prenent i totalment inesperat. Les
trajectòries prèvies al matx d’amb-
dós equips eren antagòniques.
D’una banda, el Sant Gervasi
s’havia afiançat a la part alta de la
taula, havent guanyat en les dar-
reres setmanes alguns dels equips
més potents de la lliga.
Contràriament, el CB Parets con-
tinuava, tot i la seva millora en el
joc, sense aconseguir els triomfs
necessaris que l’havien d’ajudar a
sortir del pou de la classificació.

Els locals van sorprendre el Sant
Gervasi des d’un bon inici. L’equip
de David Borrell es va mostrar
encertat en el tir i molt disciplinat
en defensa, aconseguint que la

maquinària ofensiva dels molletans
no entrés en funcionament. Però,
la qualitat individual del Sant Ger-
vasi va fer que, tot i no estar fent el
seu millor partit, l’equip molletà
marxés amb un punt d’avantatge
als vestidors. 

A la represa es va veure el millor
joc del Parets, aconseguint al tercer
quart un gran parcial de 21-14, que
el deixava 6 punts per sobre del seu
rival. En el darrer període, el Sant
Gervasi va fer tot el que va poder
per guanyar el matx, però els locals
van saber aguantar la pressió i van
fer-se amb els dos punts de la vic-
tòria, amb un resultat final de 71-
67. La nota negativa del partit la va
posar l’entrenador del Sanger, que,
segurament degut a la impotència i

la ràbia, al final del partit va tenir
una petita picabaralla amb algun
membre del CB Parets, que no va
passar a majors.

El resultat provoca que, en
primer lloc, el CB Parets deixi de
ser cuer per primera vegada en

molt de temps, cedint aquesta
plaça al CB Navas. Per la seva part,
el Sant Gervasi es manté tercer,
per darrere de Ronda i Fuster.
Aquesta jornada el Parets visitarà el
Sant Fruitós i el Sant Gervasi rebrà
el Circol Catòlic. ■■

● PARETS DEL VALLÈS
CRÍSTOFER FERNÁNDEZ

SOTA CISTELLA. L’atac del Parets es va imposar a la defensa molletana >> S.P.

67
71CB PARETS

SANT GERVASI

Malgrat la derrota els
del Sant Gervasi es 
mantenen tercers a la
classificació de Segona

Segon triomf consecutiu del CB
Mollet després de la dura derrota
patida fa tres jornades davant el
Natzaret. Aquesta vegada, l’equip
molletà va aconseguir una impor-
tant victòria a una de les pistes més
difícils de la categoria, la del CB
Blanes, que fins al moment només
havia perdut un partit a casa. 

La clau del partit va ser el gran
segon quart dels homes d’Àlex Co-
ma, gràcies al qual el Mollet va
aconseguir arribar al descans amb
15 punts de renda. Els locals es
van refer a la segona part, posant
en dificultats el CB Mollet, però
la victòria va ser molletana per 73-
79. Novament, cal destacar l’ac-
tuació d’Àlex Arenas, que amb 23
punts va ser el màxim anotador
del matx. El triomf deixa el Mollet
líder en solitari, amb un partit d’a-
vantage sobre Natzaret i Sant
Josep. Dissabte, la UB Sant Adrià,
novena amb 10 victòries i 10 der-
rotes, visitarà Plana Lledó. ■■

L’encert d’Arenas
aplana el triomf
al CB Mollet que
torna a ser líder

● MOLLET DEL VALLÈS
C.FERNÁNDEZ

79
73CB BLANES

CB MOLLET

contrapunt 20 DV, 29 FEBRER 2008

ESPorts
CA N’ARIMON ACULL LA FINAL DE LA   
CONFERÈNCIA MEDITERRÀNIA

■ BÀSQUET |  Séries Col·legials de l’ACB

● MOLLET. Després d’una brillant trajectòria de les noies del Sant Gervasi,
guanyadores de la divisió AXA FC Barcelona, aquest divendres a 
Ca n’Arimon arriba el partit clau, que decidirà si les molletanes, que 
s’enfronten a l’Escola Vedruna, competeixen pel títol a nivell estatal o no.

L’HANDBOL PARETS ES COMPLICA
EL PLAY-OFF AMB UNA DERROTA  2211

EMPAT A 2 EN EL DERBI    
MARTORELLES-LOURDES 2244

L’HOQUEI MOLLET GUANYA CONTRA   
PRONÒSTIC  L’ARENYS DE MUNT 2266
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Mollet
del Vallès

La Catalunya
OPTIMISTA

Miting socialista al Mercat Vell
Dimecres 5 de març a les 19 hores

Intervindran:

Josep Monràs, alcalde de Mollet
Isabel López, diputada al Congrés
Roman Ruiz, candidat vallesà al Congrés
Mar Serna, consellera de Treball de la
Generalitat de Catalunya

Amb la derrota patida dissabte a
casa davant l’Handbol La Garriga,
el Parets comença a complicar-se
de manera alarmant la seva per-
manència a la Lliga Catalana.
L’equip, immers en el play-off per
salvar la categoria, després d’una
primera fase molt dolenta, necessi-
ta urgentment sumar victòries per
pujar en la classificació. 

L’inici del partit, tot i el resultat
final, va ser favorable al Parets, que
fins i tot es va posar tres gols per
davant al marcador. Però al des-
cans els visitants ja dominaven per
10-12. A la represa la tònica va

canviar radicalment. L’Handbol La
Garriga va començar a mostrar un
gran poder defensiu i el porter de
l’equip es va erigir en la gran es-
trella del matx, parant tot el que
els paretans llançaven. A més, els
visitants van estar molt encertats
en atac per, finalment, guanyar el
partit per un clar 18-30. El Parets,
que és vuitè, visita aquesta jornada
el Granollers ‘C’, cuer del play-off.

LA RATXA S’ESTRONCA

Després de mostrar-se intractable
en els primers compassos de la
temporada, en què pràcticament
tots els seus partits s’havien comp-
tat per victòries, dissabte el Sant
Fost no va passar de l’empat amb el
quart classificat de la categoria,
l’Handbol Pardinyes. Un partit
molt igualat va repartir finalment, i
amb justícia, un punt per a cada
equip. L’Handbol Sant Fost segueix
segon i aquest cap de setmana visi-
ta el CHR Cornellà, setè. ■■

● ● PARETS DEL VALLÈS / SANT FOST
CRÍSTOFER FERNÁNDEZ

■ HANDBOL | EL SANT FOST NOMÉS TREU UN EMPAT EN UN MATX MOLT IGUALAT

Desfeta del Parets
davant la Garriga

U MARC GARCIA

● PARETS DEL VALLÈS. L’Handbol
Parets i la Federació Catalana
d’Handbol van ser els responsables
de la celebració de l’Hanbolica’t, un
torneig de minihandbol, en què van
participar 120 menuts. En la trobada,
que es va celebrar durant el matí de

diumenge al pavelló municipal de
Parets, van participar una dotzena
d’equips catalans que van jugar un
total de 24 partits. L’objectiu princi-
pal del club paretà i de la Federació
era promocionar aquest esport entre
els més joves. >> CONTRAPUNT

PROMOCIONAR
L’HANDBOL ENTRE
ELS MÉS MENUTS

30
18H PARETS

LA GARRIGA

27
27CH SANT FOST

H PARDINYES



El Barri Can Calet planta cara a un
rival superior però acaba perdent
● SANT FOST. L’equip de Xavi Cuní tenia el cap de setmana una de les sor-
tides més difícils del que resta de calendari, la visita al Sagarra Pavisa, sòlid
segon classificat. L’equip de Sant Fost va donar guerra al rival, fonamen-
tant el seu joc en una bona defensa, però finalment els locals es van aca-
bar imposant per un ajustat 3-2. El Barri Can Calet és tretzè i necessita la
victòria aquest diumenge davant el Vincit Polaris. 

■■ RRUUGGBBII |  Segona ■■ AATTLLEETTIISSMMEE

■■ TTEENNNNIISS  | APLEGARÀ JUGADORS D’ARREU DE CATALUNYA

● PARETS DEL VALLÈS. L’equip entre-
nat per Perales va demostrar, per
enèsima vegada en el que va de tem-
porada, la seva extremada irregulari-
tat. Novament, en un partit en què

la victòria semblava bastant fàcil,
l’FS Parets va deixar escapar dos
punts molt importants. El rival, l’FS
La Salle Gràcia, passa per ser un
dels pitjors equips de la categoria,
concretament el tercer pitjor, d’aquí
que fos d’esperar un triomf paretà.

La primera meitat va ser de les
més fluixes de la temporada. L’e-
quip va estar força inoperant en at-

ac i molt erràtic cara a gol, i a més,
es va deixar sorprendre pels visi-
tants, que van marxar als vestidors
amb un 0-2 favorable. 

REACCIÓ TARDANA

A la represa l’equip va reaccionar,
mostrant-se més encertat cara a gol.
L’equip, gràcies als gols de Pitu, Al-

berto i Lacal, es va posar per davant
al marcador. Però a manca de 25
segons, amb tot l’equip a l’atac, el
La Salle Gràcia va aconseguir el gol
que signava l’empat.

Els de Perales, amb l’empat, se
situen setens a 13 punts del líder i
a 9 del segon. Si l’equip vol optar a
l’ascens, no haurà de tornar a fallar
en partits d’aquest caire. El cuer, el
Sant Joan de Vilassar, equip que
encara no ha aconseguit cap punt
en tota la temporada, és el rival
d’aquesta setmana del FS Parets. ■■

El Calderí acull el quart Circuit
de Benjamins ‘Tennis i Cultura’

■ FUTBOL SALA | Territorial ELS DE PERALES VAN ENCAIXAR EL GOL DE L’EMPAT QUAN FALTAVEN 25 SEGONS DE PARTIT

L’FS Parets es deixa empatar a casa

■■ Preferent

3
3FS PARETS

LA SALLE GRÀCIA

● La UFS Mollet no va patir per
guanyar amb comoditat l’onzè
classificat, el Cardedeu. L’equip,
que venia d’empatar a casa contra
el Montserrat, no va especular
amb el marcador i es va imposar a
l’FS Cardedeu per 1-6. L’equip
continua cinquè, una mica aïllat
de la resta d’equips, ja que perse-
gueix un Vincit Polaris amb cinc
punts més i treu set punts al Brafa,
sisè. El Finques Caldes d’Estrach,
novè, serà el rival al qual s’enfron-
tarà el Mollet aquesta jornada.

La Unió FS Mollet
treu un contundent
triomf a domicili

● Poc va poder fer el Rugbi Parets
per plantar cara al sòlid líder de la
Segona Catalana, un Químic ER
que ha aconseguit  catorze victò-
ries en els catorze partits que ha
disputat. Amb aquesta, ja són dues
les derrotes consecutives del
Parets, això sí, contra els dos pri-
mers classificats de la lliga.
L’equip baixa a la cinquena plaça i
rebrà dissabte el Gòtics RC.

El Rugbi Parets cau
contra l’intractable
Químic ER

● Quatre atletes del Club Atlètic
Mollet van pujar al podi en el
Campionat de Catalunya. Ainara
Acevedo va ser primera en 60
metres llisos i 200 metres llisos;
José Ángel Quintanal, segon en 60
metres tanques; Albert Rasa, tercer,
en triple salt; i Adrià Burriel, tercer
en 60 metres llisos. Tots els partici-
pants molletans van aconseguir
millor marca de la temporada.

El CAM puja al
podi cinc atletes en
el campionat català 
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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

● MOLLET. Aquest cap de setmana les instal·lacions del Calderí acolliran el
quart Circuit de Benjamins Tennis i Cultura, que es disputarà íntegra-
ment a Mollet durant diversos caps de setmana i que aplegarà joves juga-
dors de tot Catalunya. També aquest cap de setmana es jugaran les finals
del torneig de paddel que l’empresa Alstom ha jugat al Calderí. 
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Ficats en una dinàmica negativa
que sembla lluny de canviar, el CF
Parets va patir una clara derrota
diumenge a casa contra la UE

Llagostera, setè classificat. Les
coses es van complicar ben aviat,
en un quart d’hora els visitants ja
guanyaven l’equip paretà per 0-2.
En aquesta primera part, a més,
l’expulsió per doble amonestació
de Carreño deixava l’equip de
Cuni amb un home menys. A la
represa el Llagostera no va fer més
que aguantar el resultat, mentre
que el Parets era incapaç de crear

perill. Al 80’, Pablo sentenciaria
amb el 0-3. L’equip segueix baixant
posicions i ja és onzè, amb 30
punts. L’equip visitarà aquesta jor-
nada el Gironella, tretzè.

D’altra banda, en l’assemblea or-
dinària que la Junta Directiva del
CF Parets va celebrar el passat 22
de febrer, es van convocar les elec-
cions a la presidència del club
paretà. ■■

El CF Parets manté la mala ratxa
■■ Preferent EL CLUB CONVOCA ELECCIONS A LA PRESIDÈNCIA

● PARETS DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

El CF Martorelles i la UE Lourdes
arribaven al partit que els enfronta-
va diumenge en sengles trajectòries
ascendents. Tots dos equips,
després d’un inici dubitatiu de tem-
porada, han aconseguit refer-se i
ara es troben còmodament situats a
la zona mitjana de la taula, veient
de lluny la lluita per la permanèn-
cia. Aquest duel, a més, podia servir

per saber quin dels dos equips esta-
va en millor forma. Una victòria
apropava el Lourdes a només un
punt del Martorelles, i un triomf
d’aquests els allunyava dels mol-
letans en cinc punts. Però el resul-
tat final d’empat va repartir justa-
ment un punt per cada equip.

4 GOLS I 21 TARGETES

El derbi va estar marcat pel mal
arbitratge d’Aaron Blanco, que va
mostrar fins a 17 targetes grogues i
4 vermelles, gran part d’aquestes
totalment incomprensibles. La
igualtat es va fer palesa des del prin-
cipi, ja que cap dels dos equips
semblava que es feia amb el control
del partit. Però un contraatac ben
finalitzat per Joaquín, posava l’1-0
al marcador.  Poc després arribaria
la primera vermella a Adrià. El
Lourdes no va aprofitar la seva
superioritat fins a la segona meitat,
quan Recio i Carmona, al 58’ i el
61’, donaven ràpidament la volta al
marcador. Però el Martorelles no es

va desanimar, i al minut 74 Carrillo
va aconseguir l’empat a 2. A partir
d’aquest moment el protagonista va
ser l’àrbitre, que va decidir expulsar
en els 15 minuts que restaven
Marcos, per part local, i Conejo i
De la Cruz, per part molletana. El
resultat, però, no es va moure.

El punt deixa el Martorelles
novè amb 31 punts i el Lourdes
dotzè amb 28. Ambdós es troben
lluny de les places de descens.
Dissabte la UE Lourdes rebrà el
cuer, el Montornès Nord i el CF
Martorelles visitarà el quart, el CF
La Romànica. ■■

● MARTORELLES
CRÍSTOFER FERNÁNDEZ

■■ FFUUTTBBOOLL |  Segona Territorial EL PARTIT VA ACABAR AMB UN JUST REPARTIMENT DE PUNTS

L’àrbitre, protagonista del derbi
entre el Martorelles i el Lourdes

El Parets B desperta tard
i encaixa una derrota

● PARETS DEL VALLÈS. Quan tot
semblava perdut, amb el CF
Vilamajor guanyant amb comodi-
tat per 3-0 al Parets B i només falta-
va mitja hora pel final, l’equip pare-
tà, de manera pràcitcament deses-

perada, es va posar les piles i prop
va estar d’aconseguir treure un
punt. Serdà i Berrocal van posar el
3-2, i el filial va disposar d’una clara
ocasió per empatar al final del par-
tit. El Parets B està a només tres
punts de l’equip que té per sobre, i
que marca la permanència.
Dissabte l’equip rep el CF
Cardedeu, tercer. ■■

2

2CF MARTORELLES
UE LOURDES

CF MARTORELLES: Isma, Abel, Ricart,
Salanueva, Holgado, Adrià, Gil, Gerard,
Borja (Carrillo), Marcos, Joaquin (Pedrín).
UE LOURDES: Antonio, Boqui, Grande,
Conejo, López, Rubén (Santos), Carmona
(Kevin), De la Cruz, Jordà (Quintana), Toro
(Isaac), Recio.
ÀRBITRE: Aaron Blanco.
GOLS: 1-0, Joaquín (20’); 1-1, Recio (58’); 1-
2, Carmona (61’); 2-2, Carrillo (74’).

PRIMERA VOLTA. El primer derbi va acabar amb triomf molletà >> ARXIU

3
0CF PARETS

UE LLAGOSTERA2
3CF VILAMAJOR

CF PARETS B

En un matx que enfrontava dos
equips implicats en la lluita per
l’ascens, el Mollet i el Lliçà
d’Amunt van demostrar la seva
igualtat. L’equip molletà va dispo-
sar de més ocasions per haver
decantat el resultat en favor seu,
però el porter rival va estar molt
encertat. El Mollet segueix tercer.
Per la seva part, i després d’uns dar-
rers resultats no massa bons, la pas-
sada jornada la Molletense va
aconseguir la victòria al camp del
Cerdanyola, sisè classificat. Tot i
que els locals es van avançar,
Óscar i Guillem, a les acaballes
del partit, van donar la volta al
marcador per donar els tres punts
als de Montoya. La victòria dóna
aire als molletans, que ascendeix-
en fins a l’onzena plaça. Diu-
menge, la Molletense rebrà el
Mollet, al qual tractarà de tornar la
derrota que els de Montoya van
patir en la primera volta. ■■

Resultat desigual
del Mollet i 
la Molletense
abans del derbi

■■ Primera Territorial

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT
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c. Abat Escarré, 3 · Mollet · Tel. i fax 93 593 04 21

Josep Tarrés Nogués

SASTRERIA

Sastres desde 1904

En un difícil desplaçament a la
pista del quart classificat de la
Primera Nacional Catalana,
l’Arenys de Munt, l’Hoquei Mollet,

contra pronòstic, es va fer amb el
triomf. El partit no va ser gens fàcil
per a l’equip de Paramio, ja que a la
primera meitat els locals marxaven
al descans amb un avantatge de 2-
0. A la segona part, semblava que
l’Arenys estava controlant bé el par-
tit, però va ser als vuit darrers
minuts quan el Mollet va donar la
sorpresa i va remuntar. Els autors
dels gols van ser Jonathan, per par-

tida doble, i Eudald, que va marcar
el gol del triomf quan només falta-
ven 11 segons pel final. 

La victòria dóna una mica més
de vida a l’equip molletà que ja
treu quatre punts al Piera, equip
que marca les places de descens.
Dissabte els de Paramio visiten el
CP Calafell, tretzè classificat, que
a la darrera jornada va perdre a ca-
sa davant el Voltregà. ■■

Triomf balsàmic per al Mollet HC
■■ HHOOQQUUEEII | Primera Nacional Catalana ELS DE PARAMIO ES VAN IMPOSAR AL QUART CLASSIFICAT

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / C.F.

Els corredors de l’equip Caisse
d’Epargne Joaquim Rodríguez i
Alberto Losada van participar dissab-
te en l’acte de cloenda de la tempo-
rada de l’Associació Ciclista Parets
(ACP), que va servir per presentar el
calendari de ruta, btt, el nou equip
de ciclomàster i la 8a Marxa
Cicloturista Vila de Parets que tin-
drà lloc diumenge 16 de març. El
1r Memorial Pere Pujol Ciurans
serà la primera prova puntuable per
a la Xallenge Catalana i tindrà un
recorregut de 98 kms amb sortida i
arribada al Pavelló d’esports.

L’ACP va nomenar com el soci
d’honor número 4 Josep Turull,
únic membre de la primera junta
directiva d’ACP que continua en
actiu des del 1979, que va rebre el
pin d’or del club. Els altres socis
d’honor de l’entitat, nomenats el
2006, són Gabriel Vela, Pepet Ribas
i Joaquim Rodríguez. Seguint amb
els reconeixements, el corredor bar-

celoní del Caisse d’Epargne Alberto
Losada va rebre el pin de plata
d’ACP. El ciclista va lliurar al presi-
dent del club paretà un maillot del
seu equip. Losada va quedar 8è a la
Volta ao Alentejo, 9è a la Volta a la
Rioja i 13è a la Volta a Burgos
durant la temporada passada.

De la seva banda, el paretà
Joaquim Rodríguez Oliver va fer
entrega a l’alcalde de Parets, Joan
Seguer, i al president de l’associa-
ció un mallot que l’acredita com a
Campió d’Espanya de fons en
carretera, títol obtingut el juny del
2007 a Conca. ■■

● PARETS DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / C.F.

■■ CCIICCLLIISSMMEE    | L’ENTITAT NOMENAVA JOSEP TURULL SOCI D’HONOR

L’Associació Ciclista Parets clou
la temporada amb professionals

Jornada sense àrbitres als
Jocs Esportius Escolars
● MOLLET DEL VALLÈS. Dissabte
tindrà lloc la jornda sense àrbitres
als Jocs Esportius Escolars, en què
els partits seran arbitrats per un
membre de les entitats que hi
juguen. L’objectiu de la jornada és
posar les entitats participants en la
pell de l’àrbitre i, d’aquesta manera
aconseguir que millori el respecte
per les decisions arbitrals. Tots els
adults que facin d’àrbitres rebran

una samarreta del programa muni-
cipal l’Esport educa, fem-ho bé, que
pretén transmetre els valors educa-
tius de tolerància, de joc net, d’au-
toestima, de superació, de respecte
i de treball en equip.

Els partits de les categories ben-
jamí i aleví es disputaran al Com-
plex Esportiu Ca n’Arimon, i les
categories infantil i cadet, al Pave-
lló de Riera Seca, de 9 a 13h. ■■

RECONEGUTS. En l’acte es van lliurar els trofeus de la temporada >> ACP

3
2ARENYS DE MUNT

MOLLET HC

● PARETS DEL VALLÈS. Aquest diu-
menge, Ravet Bike organitza la
preinauguració d’una zona desti-
nada a la pràctica i l’exhibició dels
salts amb bicicleta. El complex,
que encara està a mig acabar, és un
projecte conjunt entre Ravet Bike i
l’Ajuntament. L’objectiu de l’exhi-
bició de diumenge és “demostrar
que als paretans els interessa
aquest esport i que cal acabar d’a-
condicionar l’espai per tots els
amants de les bicis”, diuen des de
l’organització. Durant la jornada
es farà un concurs, que comptarà
amb la presència d’Òscar Fuentes,
important biker professional.

NOU CLUB CICLISTA

D’altra banda, s’ha formalitzat la
creació del Club Ciclista RAVET
Bike Parets. El club ha decidit
desvincular-se de l’Associació
Ciclista de Parets i, a partir de la
secció de BTT del club paretà,
han creat aquesta nova entitat
esportiva. El club, presidit per
Lluís Martínez, competirà a la
majoria de curses de l’Open
Provincial i la Copa Catalana. ■■

El club Ravet
Bike preinaugura
una zona de salts
per a bicicletes

La creació d’un equip 
ciclomàster, integrat per sis 
corredors, és una de les novetats
de la temporada 2008 d l’ACP.
L’equip participarà en set proves
de la Copa d’Espanya i en altres
tres del Circuit de Marxes per
etapes que es faran a Mallorca,
Menorca i Zaragoza. A més 
també participarà en proves del
la Xalenge Catalana Ciclomàster.
El club presidit per Josep Lluís
Mingote organitzarà el 3r Social
de ruta i el 2n Campionat de BTT.
Durant l’acte de cloenda celebrat
al restaurant Llevant Park,
l’entitat va fer el lliurament de
trofeus de la temporada passada.
Carles Mercader ha estat el 
guanyador del Social de ruta,
Sergi Mingote s’ha endut el
premi de la muntanya i Jordi
Martínez el Social de BTT.

EQUIP CICLOMÀSTER

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

GABINET DE SERVEIS · CORREDORIA D’ASSEGURANCES

Comunitats · Combinat de la Llar · Combinat de Comerç · Assistència
sanitària · Automòbils · Indústries · Accidents · Vida · Plans de Jubilació

Avda. Calderó, 18, 1º A · Tel. 93 570 54 46 · Mollet del Vallès
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Estades llargues i curtes per a residents
Residència de dia, ambient familiar
Amples habitaciones
Servei mèdic les 24 h., assistència social
Cuina casolana amb menús variables
Jardí de 1.300 metres
Sala de televisió i d’esbarjo
Activitats lúdiques
Perruqueria, podologia
Calefacció
Psicologia

Anselm Clavé, 113 · Tel. 93 570 53 74
08107 Martorelles · Barcelona

SERVEIS QUE S’HI OFEREIXEN
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L’ESCULTOR RICARD MIRA 
CEDEIX UNA OBRA A LA BOMBETA

■■   ART | SORTEIG ENTRE EL PÚBLIC

● MOLLET. El creador martorellenc ha donat una peça a l’asso-
ciació d’art i cultura, que se sortejarà a mitjans d’abril. A partir
de dissabte es podran comprar participacions (dos euros), tots
els dies que hi hagi activitats. CULTURA

L’humorista uruguaià estabert a
Barcelona Wellington Ángel Ro-
mero, més conegut com a Godoy,
presentarà diumenge a Can Rajo-
ler una selecció de fragments dels
seus últims quatre muntatges.
Aquesta antologia ha servit, des
que es va estrenar a Barcelona, per
celebrar els 30 anys que fa que Go-
doy puja als escenaris com a mono-
loguista o, com ell mateix diu, com
a xerrarista o com a actor que puja
sol a escena. 

Els monòlegs de Godoy desta-
quen perquè fugen dels tòpics, tot i
que és seu el conegut acudit “Hi
ha matrimonis que acaben bé, pe-
rò la majoria duren tota la vida”.
El seu humor és intel·ligent, sar-
càstic (especialment amb les rela-
cions de parella) i parteix del domi-
ni del llenguatge i el joc de
paraules. El títol de l’espectacle,
Antológicamente Godoy, n’és un
exemple. L’actor és conscient que
gramaticalment és incorrecte però
assegura que allò més important és
que s’entengui. “Molts cops el
que és correcte no és el que s’en-
tén”, assegura el veterà actor.

Godoy ha protagonitzat els es-
pectacles Humor in situ (1989),
Con el culo al aire (1992), Humor y
tango (1995), Desde España con

humor (1996), El humor es cosa de
uno (1998) i, el darrer, Esperando
a... Godoy (2000).

PROPOSTA PER ALS MENUTS

La temporada estable d’espectacles
al Teatre Municipal de Can Gomà
de Mollet oferirà també diumenge

(18 h) el muntatge La Tal en con-
cert, que organitza la Xarxa d’Es-
pectacles Infantils i Juvenils. La
companyia La Tal presentarà dos
pallassos que intenten fer un con-
cert i acaben oferint al públic una
sintonia d’entrebancs, amb núme-
ros vertiginosos.

La Tal en concert està interpreta-

da pels clowns Enric Casso i Jordi
Magdaleno. El preu de l’entrada és
de 4,5 euros (gratuït per als socis de
la Xarxa).  ■■

Godoy, més de tres dècades de 
monòlegs amb accent uruguaià

■■ TTEEAATTRREE | L’HUMORISTA PRESENTA A CAN RAJOLER UNA SELECCIÓ DE FRAGMENTS DELS SEUS ÚLTIMS ESPECTACLES

● PARETS DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / M. ERAS

El quartet Clics
repassa diversos
estils del jazz

■■ MMÚÚSSIICCAA

● MOLLET. El centre cívic de Can
Borrell acollirà, des de dilluns i fins
al 27 de març, l’exposició dels 143
projectes que es van presentar a la
quarta Biennal d’Arquitectura del
Vallès, entre els quals hi ha la casa
molletana guanyadora de la catego-
ria d’obra privada. També s’hi mos-
trarà la rehabilitació de la mateixa
masia de Can Borrell i la urbanit-
zació de l’entorn de Sedunion. La
inauguració serà dimarts (19h). ■■

Can Borrell rep les
obres de la Biennal
d’Arquitectura

■■ AARRTT

DISSABTE 1 de març · 19.30 h

La Bombeta · 3 euros

DIUMENGE 2 de març · 18.30 h

Can Rajoler · 12 / 10 / 9 euros

Els apassionats del gènere 
hauran de triar diumenge, ja que
La Bombeta també oferirà un 
espectacle de monòlegs (19 h).
Aquests seran protagonitzats per
Los Hermanos Plot (interpretats pel
molletà Acant Canet i Sara Galera),
els germans petits d’una família
atípica nascuda al barri del Raval
de Barcelona, que narraran com
veuen el món. Canet i Galera 
utilitzen el monòleg de creació 
pròpia com a eina d’expressió 
personal i treball individual, que
permet parlar d’allò que volen i
provar nous estils d’enfocar el text
a escena. Los Hermanos Plot seran
al número 19 del carrer Lluís Duran
de Mollet. El bo d’ajut té un preu de
dos euros. >> CONTRAPUNT

Acant Canet i Sara
Galera seran ‘Los
Hermanos Plot’

EN DUET, A LA BOMBETA

>

SOL A L’ESCENA. L’humorista presenta Antológicamente Godoy

● MOLLET DEL VALLÈS. El quartet
Clics arriba a La Bombeta amb un
repertori de jazz modern, que
repassa el bebop, el swing i el latin,
entre altres estils. La formació, nas-
cuda el 2003, compta amb Genís
Suàrez (saxo tenor), Josep Perxés
(piano), Oriol Casadevall (contra-
baix) i Xevi Matamala (bateria).
Els quatre músics han format part
d’altres grups, com les Big Band
del Taller de Músics i de
l’ESMUC, la Girona Jazz Project,
la Fundación Tony Manero i
Plouen Catximbes, entre altres. ■■



lrike Loers, coneguda
amb el sobrenom de
Biggi, és una 
molletana d’origen 
alemany que es va 
establir a Mollet ara fa

uns 35 anys. Professionalment
ha desenvolupat diverses 
tasques de gerència en 
multinacionals vinculades al
sector de l’automòbil i també ha
conduït negocis d’hosteleria. El
Wembley, un dels establiments
que va regir, estava situat a 
Barcelona i tenia entre els seus
il·lustres clients a Johan Cruyff. 

No en va, va ser un dels bars
pioners en disposar d’una 
pantalla gegant per seguir els
partits de futbol, un esport que a
l’Ulrike l’apassiona. I el seu 
destí en la restauració l’ha 
conduït de bell nou a Mollet, i
més concretament al reconegut
restaurant Can Prat, on des de
fa unes setmanes exerceix de
directora d’Esdeveniments i
Atenció al Client. Un nou càrrec
que en la següent entrevista
ens justifica.
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–Què és per a vostè Can Prat i
què l’ha motivat a implicar-s’hi?
–Tot i el seu prestigi i reconegut ni-
vell, Can Prat no deixa de ser un
negoci familiar del que em sento
molt orgullosa de formar-ne part.
És un repte personal donar l’impuls
definitiu a un equip compost per un
equip de contrastada professionali-
tat i treballar per satisfer els clients
que ens dipositen la seva confiança.
–Quina és la seva funció dins l’or-
ganigrama de Can Prat?
–La meva funció és aprofitar les in-
finites possibilitats que ens ofereix
un espai i un entorn privilegiat com
aquest, i atorgar-li noves funciona-
litats, perquè el client el pugui gau-
dir de diverses maneres. En defini-
tiva, pretenem que el Restaurant
Can Prat esdevingui molt més que
un bon restaurant, volem situar-lo
com a referència gastronòmica i de
lleure per a la ciutat.
–Quines novetats incorpora a l’o-
ferta habitual de Can Prat?
–Una de les primeres novetats que
ja hem posat en marxa és la dels
menús de cap de setmana, vàlids
del divendres a la nit i fins al diu-
menge al migdia. La intenció és
oferir el bo i millor de la nostra cui-
na a un preu assequible, 26,50 eu-

ros IVA inclòs, sense que, per això,
el client hagi de renunciar a la qua-
litat. Els clients que tastin el menú
de cap de setmana podran assaborir
àpats de primer nivell, preparats ex-
pressament en el mateix moment.

Podem presumir de tenir una car-
ta excel·lent, que no té res a envejar
a cap establiment de restauració de
categoria del país: el peix i el ma-
risc són frescos, provinents diària-
ment de la Llotja de Palamós, tant
frescos que els veig moure’s literal-
ment per la cuina; els postres, i en
tenim una gran varietat, s’elaboren
íntegrament a Can Prat, i la carn és
variada, selecta i de temporada.
Precisament amb Contrapunt Diari
de Mollet sortejarem cada mes un
menú de cap de setmana de franc
per a dues persones.
–I les novetats no acaben aquí…
–Efectivament. Després de Setmana
Santa obrirem el Pub Inos, a l’am-
plíssim espai del nostre celler, d’on-
ze de la nit a dues de la matinada.
L’espai serà d’accés lliure per als
nostres clients després de sopar o
per qui ja vingui sopat. L’hem con-
cebut com un espai tranquil, en què
sonaran èxits dels vuitanta, on la
gent podrà prendre una cop i escol-
tar bona música en un ambient rela-

xat, que convidarà a xerrar i a pas-
sar una bona estona. També després
de Setmana Santa farem possible a
qui vulgui gaudir-ne, que prengui
l’aperitiu al nostre jardí els caps de
setmana, sense que necessàriament
dini posteriorment a Can Prat. 

I a partir de maig els divendres i
dissabtes per la nit obrirem oficial-
ment la nostra terrassa d’estiu, on hi
haurà música en viu. En aquest sen-
tit, la nostra aposta és la de combi-
nar grups de renom d’ara i de sem-
pre, com ara els Sirex, que ja
podem confirmar que vindran, amb
l’oportunitat de conèixer la mestria
de joves talents de la comarca que
ens oferiran jazz, pop, etc...
–Una oferta que s’afegeix als ser-
veis tradicionals del restaurant.
–És clar. Per dates assenyalades
com pot ser Sant Joan preparem
vetllades especials que prometen
estar farcides de sorpreses. I mante-
nim el nostre excel·lent servei en
l’acolliment d’esdeveniments: casa-
ments, comunions, batejos, troba-

des institucionals o d’empresa, ce-
lebracions especials, grans conven-
cions. Tenim una sala-auditori de
gran capacitat i un espai verd ade-
quat per als infants, i de retruc, per
garantir la tranquil·litat i el comfort
de les celebracions que s’hi facin. 
–El vostre emplaçament és també
de privilegi.
–Doncs crec sincerament que sí.
Som a dos minuts escassos en cotxe
del centre de Mollet, en un lloc
tranquil i apartat, però de fàcil ac-
cés, amb un aparcament ampli i
permanentment vigilat. I la nostra
relació qualitat-preu és, senzilla-
ment, immillorable. De les caracte-
rístiques de l’immoble ja ni hi par-
lo. Una magnífica masia restaurada
amb criteri i que ens brinda salons
de diverses dimensions: des d’una
desena de comensals fins a 200. 

Tot plegat és un gran repte, tenim
molta feina per davant, però creiem
que Mollet mereix gaudir d’un res-
taurant com Can Prat i de totes les
seves possibilitats. ◆◆

■■ NNOOVVAA  TTEEMMPPOORRAADDAA  AALL  RREECCOONNEEGGUUTT  EESSTTAABBLLIIMMEENNTT  MMOOLLLLEETTÀÀ

“Can Prat té infinites
opcions per gaudir”

AL CAPDAVANT. Loers davant de la façana principal de la masia que acull el restaurant Can Prat de Mollet >> M.G.

UUllrriikkee  LLooeerrss, directora d’Esdeveniments i Atenció al Client, detalla
les novetats que tindrà l’emblemàtic restaurant aquest any

U

Els nous menús de
cap de setmana
volen fer accessible
la carta de Can
Prat per 26,50 €

*
************

El pub Inos, els
aperitius al jardí i
la música en viu a
la terrassa d’estiu,
altres novetats

Avinguda de Can Prat · Mollet del Vallès    ·   Informació i reserves:  93 579 16 75 www.canprat.com

COM ARRIBAR-HI
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Els veïns també escolliran els escenaris per als balls i els espectacles adults

■■   PPRROOGGRRAAMMAA  FFEESSTTUU | L’AJUNTAMENT OBRE UN PROCÉS PARTICIPATIU

La confecció del programa de festa
major d’estiu 2008 de Parets comp-
tarà amb el criteri dels veïns. En-
guany, amb el títol FestaMajor.com
la vols, l’Ajuntament obre, fins al 13
de març, un procés participatiu per-
què es puguin triar els grups musi-
cals que hi actuaran. A partir d’a-
quest divendres, els ciutadans
podran omplir una butlleta amb la
qual podran fer la votació per esco-
llir dins de quatre categories. 

Per al dissabte 26 de juliol, dins
la categoria de rock, es podrà esco-
llir entre els grups Dikers, Belo y
los Susodichos, Sol Lagarto, 33cl i
Dept. Per al mateix dia en la cate-

goria pop-rock alternatiu, els grups
proposats són 16th Solid Spread,
Unfinished Sympathy, Delorean,
Half Foot Outside o Los Zodiacs. 

Pel que fa al diumenge 27 de ju-
liol, en la categoria hip hop, els
grups seran Xhelazz, ZPU, Dani
Ro, Panzers, o Tremendo, i en la
categoria de mestissatge / rumba /
reggae / ska, els grups són Sota Ze-
ro, Kayo Malayo, Arangu, Apache
5 o el paretà Roe Delgado.

ESPAIS DE BALL

Els paretans també podran escollir
els espais de la festa, sota la pre-
gunta En quin espai t’agradaria
que es fessin els balls i els especta-
cles per al públic adult? Les op-

cions són la pista del CEIP Lluís
Piquer; un envelat gratuït; el Pave-
lló d’Esports engalanat; o altres (on
es poden fer suggeriments). La tria
es farà segons el nombre de vots i l
limitació pressupostària.

En la butlleta també es planteja-
rà l’opció de dividir en dues franges
horàries els concerts del Parc de La
Linera: fins a les 2 de la matinada
per al públic jove i adult, i a partir
de les 2, exclusivament per a joves.
En aquest cas la resposta només
podrà ser positiva o negativa, o bé
suggerir possibles alternatives.

Les votacions, en què podran par-
ticipar tots els residents a Parets ma-
jors de 14 anys, es podran fer amb
les fitxes que es trobaran al Parets al
dia i a través de www.parets.org. ■■

Els paretans podran triar
els grups musicals per 
a la festa major d’estiu

● PARETS DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

● PARETS DEL VALLÈS. Joves vinguts
fins i tot de fora de Catalunya van
participar dissabte en la jornada
kuma (ós en japonès), organitzada
per l’entitat Terres d’Edeon al
Casal Can Butjosa, i dedicada als
seguidors de la cultura nipona
menys tradicional. El programa

d’actes, que aplegava jocs i menjar
japonesos i sessions de karaoke i
para-para, es va tancar amb un
concert amb diversos grups repre-
sentants del visual kei, subgènere
musical nascut al Japó que barreja
diversos gèneres des del heavy
metal al punk. ■■

■■   MMÚÚSSIICCAA  | JORNADES ‘KUMA’ A PARETS

L’estètica japonesa dels
90 omple Can Butjosa

VISUAL KEI. Concert amb grups d’aquest subgènere musical >> MARC GARCIA
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JORNADES DE PORTES OBERTES
CEIP Simeó Rabasa
Dissabte, 8 de març de 10 h a 13 h
10 h. Xerrada de presentació (a l’Edifici Gran).

CEIP Les Pruneres
Dimecres, 26 de març de 16.30 h a 19 h
18 h. Xerrada de presentació

IES Alba del Vallès
Dissabte, 29 de març de 9 h a 13 h     11 h. Xerrada de presentació

Xerrades Informatives Escoles Bressol

LA QUITXALLA, 4 de març a les 17 h
LA RECORDANÇA, 5 de març a les 17 h

DATES DE PREINSCRIPCIÓ
Del 25 de març al 4 d’abril de 2008

Necessitem que tornis
a donar sang

Com tu necessites
tornar a respirar

MARTORELLES
Divendres 7 de març,
de 17 a 21 hores

Masia de Cancarrancà (Camí de Sant Adrià, s/n)

Associació de
Donants de Sang
del Vallès Oriental

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

L’AJUNTAMENT DE MARTORELLES INFORMA:
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● MOLLET DEL VALLÈS. “Que si
escric aforismes, frases, poemes o
sàtires? No, jo m’escric a mi
mateix, el meu diari”. Amb aques-
ta cita de Stanislaw Jerzy Lec, el
molletà Josep Masats obre el seu
nou recull poètic. Fragments de
vidre (Emboscall, 2008) aplega 235
haikus (versos breus de mètrica
japonesa) que fan un recorregut per
les vivències i els pensaments de
l’autor, nascut a Sant Fost el 1953 i
professor de l’IES Vicenç Plantada.
Masats ha comptat en aquesta nova

obra amb el pròleg del reputat
Joaquim Molas, que defineix el lli-
bre com “un mosaic que, com una
baldufa, dóna voltes sobre si
mateix, alternant els reflexos més
desolats amb els més burlescos”.

Les il·lustracions de la portada i
la contraportada del llibre, que re-
presenten una carta del Tarot, són
obra del molletà (establert a Ma-
drid) Josep Cuní i enllacen, si més
no estèticament, els Fragment de vi-
dre amb l’anterior El penjat (2004),
que va rebre el premi Wirsing. Ma-

sats ha publicat altres llibres de poe-
mes, com Llenguatges de colors,
amb aquarel·les de Jaume Xicola. ■■

El gener de 1983 va néixer la Co-
ral Sant Vicenç, que actualment té
el nom artístic d’Estoc de Veus.
Per commemorar aquests 25 anys
de la formació musical, aquest dis-
sabte la parròquia de Sant Vicenç
acollirà un recital que recorrerà la
trajectòria de l’entitat.

Com a elements que fan espe-
cial aquest concert, hi ha la pre-
sència de les quatre persones que
han dirigit el cor durant aquest
quart de segle: Pelegrí Bernial (en-
tre 1983 i 1990), Enric Azuaga
(des de 1991 fins a 1994), Grego-
rio S. Rodríguez (des de 1994 a
2001) i l’actual director, Ricard
Oliver. A més, el recital s’obrirà a

la part final als excantaires de la
coral, amb tres dels temes emble-
màtics de la formació. 

De fet, el repertori comptarà
amb peces simbòliques en l’evolu-
ció del cor, que aniran des de la
cançó tradicional catalana fins a
nous temes que encara s’estan pre-
parant per a un nou espectacle,
passant pel renaixement, els musi-
cals de Walt Dysney, Carmina Bu-
rana i l’òpera Dido & Eneas, un
muntatge amb el qual la coral va
aconseguir un gran èxit de públic.
Tot plegat, es presentarà amb qua-
tre parts, representades per les qua-
tre batutes que han estat al capda-
vant de la coral. ■■

Sant Vicenç, 
un quart de segle
de cant coral

■■ MMÚÚSSIICCAA | DISSABTE, CONCERT A L’ESGLÉSIA 

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / M.E.

PORTADA. Il·lustració de Cuní 

Josep Masats publica
un nou recull d’haikus

Estoc de Veus reunirà els seus quatre directors

DIJOUS 6 de març · 20 h

Llibreria L’Illa

DISSABTE 1 · 21.30 h

Església de Sant Vicenç

■■ TAP OLÉ PORTA LA BARREJA DE RITMES A CAN RAJOLER

■■ LLIITTEERRAATTUURRAA | L’ILLA ACOLLIRÀ LA PRESENTACIÓ

UNIÓ DELS DITS
DEL FLAMENC I ELS
PEUS DEL CLAQUÉ

● PARETS DEL VALLÈS. Tap Olé  va
arribar diumenge a Can Rajoler, de la
mà de Rialles, per mostrar la seva
ben resolta barreja de la música
flamenca i el claqué. Així, en aquest
espectacle, el típic zapateao que
acompanya tradicionalment

flamenc se substitueix per un ball 
a priori més llunyà. Amb tot, els 
guitarres Alejandro Pérez Gracia i
Roger Raventós i els ballarins
Guillem Alonso i Roser Font
demostren l’interès de mesclar 
ritmes diversos.U MARC GARCIA

● MOLLET DEL VALLÈS. El tango
centrarà la primera sessió del cicle
de música de cambra de La
Marineta, que organitza l’Escola
Municipal de Música de Mollet i
l’Ajuntament. L’encarregat d’oferir
el recital serà el trio Tango a tres,
que composen Amàlia Llorente, a
l’acordió; Josep Maria Gironell, al
piano, i Elisabetta Renzi, professora
de violoncel de l’Escola Municipal

de Música de la ciutat. Renzi, nas-
cuda a Roma, ha format part de
nombroses orquestres, com la
Giovanile Italiana, la del Teatre de
l’Òpera de Roma i la Sinfònica del
RAI de Roma i Torí. Des de 1992 és
la primera violoncel solista de
l’Orquestra Barcelona Sinfonietta.■■

■■   ELISABETTA RENZI, AMÀLIA LLORENTE I JOSEP M. GIRONELL

El tango obre el cicle de
cambra de La Marineta 

DIVENDRES 29 · 21 h

Centre cultural La Marineta

www.catalanademarmoles.com

Fábrica: Pol. Can Magarola, nave 20 c. Pasaje la Autopista
Exposición: c. Granollers, 16 (junto funeraria)
Mollet del Vallès

MÁRMOLES, GRANITOS Y SILESTONE para:

Escaleras, fachadas, cocinas, baños, lápidas...

NAVE: Tel. 93 593 04 87   TIENDA: Tel./Fax. 93 570 65 34

AA          CATALANA
DE MÁRMOLES



DV, 29 FEBRER 2008 33PUBLICITAT contrapunt

1 de març a les 11 h
Presentació del projecte educatiu

JORNADA DE
PORTES OBERTES

INCLUSIVA
· Atenció a la diversitat
· Treball cooperatiu
· Coeducació activa

PARTICIPATIVA
· Col·laboració activa
  de pares i mares
· Oberta al poble Participem amb

les activitats del poble

OBERTA
· A l’entorn social i cultural
· Intercanvis internacionals
· Projecte Comènius

Sortida
a la neu

INNOVADORA
· Anglès i informàtica des de 3 anys
· Noves tecnologies:
  CINEMA, RÀDIO, TV
· Noves metodologies Informàtica des de P3

CoeducacióTreball cooperatiu

Anem de colònies

FAMILIAR
· Activitats amb les famílies
· Educació emocional
· Tutories individualitzades

Activitats amb
les famíliesEducació emocional

Av. Calderó, 19 · Mollet del Vallès · Tel. 93 593 21 98 · www.cemollet.eu

Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

77 anys d’escola

ed
u

cació
 in

fan
til · p

rim
ària · secu

n
d

ària

Milla Mollet

Classe ràdio
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EL CLUB SANT JORDI VISITA  
EL MUSEU DE LA XOCOLATA

■■   SSOORRTTIIDDAA | El preu per als socis és de 7 euros

● MOLLET DEL VALLÈS. El Club de Jubilats Sant Jordi organitza
dijous una excursió al Museu de la Xocolata de Barcelona. Està 
previst sortir de la rotonda de Can Borrell a les 15.30h. El preu per 
als socis és de 7 euros; per als usuaris, de 9; i, per als no socis, de 14. GARBUIX

● MOLLET DEL VALLÈS. Diumenge
el Casal Cultural celebra la Festa
de l’Arbre. A les 10.30 h els assis-
tents es trobaran a l’edifici de l’en-
titat, des d’on sortiran en cercavila,
acompanyats per la Colla de
Grallers i Tabalers dels Gegants de
Mollet, cap a la masia de Can
Borrell. Un cop allà, Tradicions i
Costums organitza una ballada de
sardanes, a càrrec de la Cobla
Genisenca (11.30 h).

Seguidament, els participants es

dirigiran cap al parc dels Pinetons,
on es plantaran els arbres amb la
col·laboració de la Brigada de Jar-
dineria de l’Ajuntament.

A més, el Casal s’uneix a la
campanya Planta un arbre, refreda
el planeta, organitzada per cele-
brar els 25 anys de Catalunya Rà-
dio i la Fundació Territori i Paisat-
ge de Caixa Catalunya, en què es
faran 35 plantades d’arbres per tot
Catalunya. La jornada tindrà lloc
el proper 30 de març a Gallecs. ■■

■■ PPLLAANNTTAADDAA | ATURADA SARDANISTA A CAN BORRELL ■■ TTRRAADDIICCIIOONNAALL | EL CENTRO CULTURAL ANDALUZ CELEBRAVA LA SEVA DIADA

El Dia de l’Arbre se 
celebra als Pinetons

Aquest cap de setmana Mollet i
Martorelles avançaven les celebra-
cions del Dia d’Andalusia, ja que
la diada per a la comunitat autòno-
ma és el 28 de febrer, amb tot un
programa d’actes tradicionals. 

El Centro Cultural Andaluz va

fer una mostra a Can Gomà de ball
i guitarra. L’artista convidat va ser
el cantant de flamenc Manuel
Cuevas. Diumenge l’entitat cele-
brava la missa rociera i hissava la
bandera. Per acabar, un grup de
tamboriners dirigia una cercavila
fins a Can Gomà.

Per la seva banda, la Unión Cul-
tural Andaluza organitzava diu-

menge a la masia Can Carrancà un
festival de flamenc, amb Juan Rus
com a cantaor convidat a la jorna-
da. L’associació andalusa de Cano-
velles va acompanyar el poble mar-
torellesenc en les seves activitats
per commemorar aquest dia.

La missa rociera a Martorelles se
celebrarà el proper 9 de març a l’er-
mita Can Carrancà. ■■

Sevillanes i flamenc
en el Dia d’Andalusia

● MOLLET / MARTORELLES
CONTRAPUNT

La Unión Cultural Andaluza de Martorelles farà una missa ‘rociera’ a Carrancà

EXHIBICIONS. El Centro Cultural Andaluz celebrava la seva diada amb el ball típic   >> MARC GARCIA

● Diumenge se celebrava a Santa Maria de Martorelles els Tres
Tombs, amb la col·laboració de les Agrupacions per a la Defensa
Forestal de Martorelles i Sant Fost. 25 cavalls i tres carros partici-
paven en la festa. >> FOTO: AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE MARTORELLES

Tradició catalana dels Tres TombsU
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FESTA DE
L’ARBRE
a Gallecs
Diumenge 2 de març

Concentració dels voluntaris a les 10h al Casal Cultural de
Mollet. Cercavila amb els Grallers i Tabalers fins a Can
Borrell. Ballada de Sardanes al davant de la masia. Plantació
d'arbres a l'espai dels PINETONS, amb la col·laboració de
l'Ajuntament. Esmorzar popular per a tots els ajudants a
la Plantada.

Diumenge 30 de març

Nova plantació popular a l'espai rural de Gallecs sota el
lema "Planta un arbre, refreda el planeta" per celebrar els
25 anys de Catalunya Ràdio i els 10 anys de la Fundació
Territori i Paisatge de Caixa Catalunya.

US HI ESPEREM!!
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RAMON LLLLOOVVEETT

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

AMOR I DESAMOR
Ramon Llovet Miseron (Barcelona, 1917 - 1987)

L’obra aquí representada és del

1975. Pintor, escultor i  grava-

dor, es va formar a la Llotja i a

l’Ateneu Obrer de Barcelona

(1935). Va fer els seus primers

treballs com a pintor de parets.

Fins al 1947, va participar en

les inquietuds del grup de Pin-

tors del Foment de les Arts De-

coratives. Després de participar

en el Saló Octubre de 1950, i

de ser premiat a l’Exposició

Municipal de Belles Arts el

1951, va veure exposada indivi-

dualment la seva obra per pri-

mera vegada aquell mateix any

a la Sala Argos, on va tornar a

reincidir el 1952, 1954 i el 1956. 

Va presentar la seva obra a

Madrid a la Galeria Cenix i ho

va fer també a la Sala Prisma,

el 1961 i 1962, entre d’altres.

Profund dominador de l’art

pictòric, va realitzar una cons-

tant tasca d’investigació tècnica

en l’ús i en la conjunció de ma-

terials.També cal ressanyar la

seva obra escultòrica amb ex-

cel·lents litografies i les seves

‘caixes’ en les quals combina

pintura i escultura en la recerca

d’una tercera dimensió.

Entre els seus guardons,

destaca la medalla d’or del dot-

zè Saló de Tardor de Palma de

Mallorca (1953) i el Premi de

Sant Pol de Mar (1966). A més,

hi ha obra seva representada al

Museu d’Art Contemporani de

Barcelona. ■■

Aquest cap de setmana al Mercat
Vell infants i avis van compartir
una tarda de jocs organitzada per

l’Ajuntament. Els més grans van
ensenyar els menuts com ocupa-
ven de petits el seu temps lliure.

Amb una participació de 23 avis
i 25 nens i nenes, es van recuperar
alguns jocs ja oblidats com la xar-

ranca i els patacons, i van jugar
també a aquells que passen de ge-
neració en generació com saltar a
corda i el burro.

Per finalitzar, els assistents van
gaudir d’una xocolatada. ■■

■■ IINNTTEERRGGEENNEERRAACCIIOONNAALL | ELS NENS VAN APRENDRE COM OCUPAVEN EL TEMPS ELS MÉS GRANS

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

FENT MEMÒRIA. La gent gran recordava la seva infantesa acompanyats dels menuts >>  SÍLVIA DE LA PAZ

Diumenge (14 h) se celebrarà la
tercera calçotada a Gallecs, orga-
nitzada pel Consorci de l’Espai
Rural de Gallecs,  l’Associació de
Pagesos, l’Agrobotiga i l’Ajunta-
ment de Mollet, per promocionar,
un cop més, els productes que es
conreen a la zona. 

L’organització té prevista l’assis-
tència d’unes 400 persones, que su-
posarà l’elaboració d’entre 6.000 i
7.000 calçots (uns 15 per persona).
El preu del tiquet és de 19 euros
per als adults i inclou calçots i
mongetes del ganxet, botifarra crua
i botifarra negra, cansalada i coca
de Sant Galdric, mistela, pa, vi i ai-
gua. Per als menuts, el preu del
menú és de 8 euros. ■■

■■ PPOOPPUULLAARR | EL PREU DEL TIQUET ÉS DE 19 EUROS

Calçotada a Gallecs 
● MOLLET DEL VALLÈS               

CONTRAPUNT

Una marca de roba
infantil busca petites
models per a ‘Elle’
● Una marca de roba infantil
busca nenes d’entre 6 i 12 anys per
protagonitzar la campanya Tardor-
Hivern 2008, i aparèixer en el
número especial de la tornada a
l’escola de la revista Elle. Fins al
15 de març les nenes poden entre-
gar una foto a la botiga Romar de
Mollet. A partir de l’abril es conei-
xeran les guanyadores. 

■■ CCÀÀSSTTIINNGG

JOCS ENTRE AVIS I NÉTS
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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

SOPAR FRUITA

- Es correcte menjar només fruita per sopar?
- No.

- Per què?
-Existeixen diferents motius pels quals no es correcte sopar
només fruita. En primer lloc perquè no es pot seguir una
dieta equilibrada, és a dir, ens faltarien una sèrie de
nutrients essencials pel cos humà, amb la qual cosa podrí-
em arribar a estar dèbils, deprimits, cansats, malhumo-
rats…i fins i tot, podem tenir conseqüències greus per
manca de certes vitamines, minerals, entre d’altres.

- Però... sopant només fruita, aconsegueixo baixar
pes?
- De vegades sí, però la realitat és que no val la pena patir
gana amb aquests tipus de dieta, ja què desprès ens poden
provocar l’efecte contrari. Sempre es millor fer una dieta
equilibrada amb el seguiment d’un professional de la
Nutrició. 

En resum, per baixar de pes no cal fer bestieses amb l’ali-
mentació; simplement, es recomana posar-se en contacte
amb un especialista en Nutrició Humana i Dietètica; seguir
una dieta equilibrada, fer exercici físic amb regularitat i
saber mantenir el pes una vegada perdut.

Per Ester Tapia Pons
Dietista-Nutricionista Naturhouse de Mollet

✆✆ 93 544 56 75 o 93  570 38 44
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L’APARADOR

LL’’EESSTTAACCIIÓÓ  DDEE  LL’’AANNTTIIQQUUAARRII  
Carretera C-17, km.17 (sortida 14 de l’AP-7)  | www.estacioantiquari.com | T-93 562 18 02 | PARETS 

L’Estació de l’Antiquari, un nou cen-
tre d’antiquaris i brocanters, ha obert
les portes a la vora de Tous
Bricolatge i Construcció. L’establi-
ment, situat en una masia de 1840,
s’ha reformat i decorat per recrear
una antiga estació de tren. A tocar
del mas s’exhibeix una antiga loco-
motora del cremallera de Montserrat, perfectament
conservada. El centre ofereix antiguitats exquisidament
restaurades, com ara llums, mobiliari, calderes d’aram,

carboneres, estris del camp i balan-
ces. També té una àmplia secció de
mobles de forja que es poden encar-
regar a mida a partir de dissenys
propis o d’indicacions del client. Per
estar a l’última en decoració, propo-
sen integrar en aquests mobles ele-
ments antics per dotar-los de major

personalitat. A més, els aficionats a la restauració, o qui
busqui mobles antics més assequibles, també podran
trobar articles i mobiliari sense restaurar. ❑ El nou establiment recrea una antiga estació de tren – C. BATARSEH

El centre d’antiguitats i
brocanters ofereix el
millor assortit de mobles
restaurats i per restaurar 

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

- 1 clatell de bacallà 

fresc

- gotes de vinagre 

blanc

- gotes de suc de 

llimona

- 2 grans d'all

- julivert picat

- 1 pebrot vermell 

dessecat

$: Mitjà

��: 35 minuts

���������� persones

CLATELL DE

BACALLÀ A LA

DONOSTIARRA

Escalfem una paellera amb un raig
d'oli, salem el bacallà i el marquem a la
paellera per la banda de la carn. Quan
s'hagi daurat el bacallà per la banda de
la carn, el girem i el fem coure a foc
lent, per la banda de la pell. 

Tallem els grans d'all a làmines i el
pebrot a anelles. Escalfem una paella
amb un bon raig d'oli i fregim les làmi-
nes d'all i les anelles de pebrot. Afegim
unes gotetes de vinagre i de llimona al
bacallà, quan s'acaba de coure. 

Ara hi afegim, al bacallà, el julivert picat
i una mica d'aigua. Quan les làmines
d'all de la paella siguin daurades, afe-
gim la barreja al bacallà. Remenem la
paellera, a poc a poc, durant uns
minuts, perquè es vagi muntant la
salsa. Per emplatar-ho, retirem el baca-
llà i el posem al plat. Amb un batedor de
mà, muntem la salsa que ens ha que-
dat a la paellera i amanim el peix. ❑

�

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

Truca i encarrega-la
al 93 593 38 69

FIDEUÀ i PAELLA Per emportar

Divendres vespre
i dissabtes migdia

MENÚ ESPECIAL
CAP DE SETMANA

16,90 € (inclou beguda i postre)

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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EL DIA DE LA DONA COMENÇA
A CELEBRAR-SE AQUESTA SETMANA AMB
UN PROGRAMA D’ACTIVITATS DIVERSES
QUE DURARAN TOT EL MARÇ. Pag 6

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, 21 17ºC 8ºC 13ºC 1.029 hPa – 19 km/h SSW

DIVENDRES, 22 19ºC 7ºC 14ºC 1.030 hPa – 26 km/h SE

DISSABTE, 23 19ºC 6ºC 13ºC 1.027 hPa – 21 km/h SE

DIUMENGE, 24 14ºC 5ºC 13ºC 1.025 hPa – 19 km/h ESE

DILLUNS, 25 16ºC 11ºC 14ºC 1.023 hPa 2,8 16 km/h S

DIMARTS, 26 19ºC 11ºC 16ºC 1.021 hPa – 26 km/h WSW

DIMARTS, 27 18ºC 10ºC 13ºC 1.021 hPa – 18 km/h SSW

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

DIUMENGE 2

De matinada el cel roman-
drà tapat. A primera hora,
però, es començarà a aclarir.
Cel serè fins a mitja tarda,
que es taparà per ponent.

Nuvolositat abundant tot
el dia, alternada amb cla-
rianes. Les temperatures
seran semblants a les de di-
vendres.

Cel serè en general, amb al-
guns nùvols baixos al litoral.
La temperatures (les màxi-
mes), seran molt suaus i
agradables.

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

Previsió per al cap de setmana

DEFUNCIONS

NAIXEMENTS

Júlia Gutiérrez Gallego (Mollet) 17/02/08
Sergio Caravaca Muñoz (Parets) 18/02/08
Elsa Caliz Torres (Mollet) 18/02/08
Paula Mishel Fernández Caballero (La Llagosta) 18/02/08
Laia Blasco Lorenzo (Mollet) 19/02/08
Dani Nuñez Ibáñez (Parets) 19/02/08
Joan Mallorquin Castañeda (Mollet) 20/02/08
Rossana Fernandez Reyes (Mollet) 23/02/08
Cristian Santana Jurado (Mollet) 23/02/08

Dades facilitades per l’Hospital de Mollet  

MOLLET

29. CONCEPCIÓN. Gallecs, 73
01. GARNÉS. Cervantes, 29
02. LAFARGUE. Can Flaquer, 19
03. MORALES. Ferrer i Guàrdia, 39
04. ROVIROSA C. Av. Rívoli, 23
05. ROVIROSA S. Berenguer III, 66
06. SÁNCHEZ. Sant Ramon, 55

FARMÀCIES DE TORN

PARETS DEL VALLÈS
22-27. GARCÍA. Av. Catalunya, 135

SANT FOST
01. M. IGLESIAS. Prat de la Riba, 5

MARTORELLES
02. G. LLENAS. Av. Piera, 41

Cartellera del 29 de febrer al 6 de març

NOVETATS

Cinemes MOLLET

EExxppiiaacciióónn  FFeeiinneerrss::  19.45-22.00. FFeessttiiuuss::  20.30-22.45

AAssttéérriixx  eenn  llooss  jjuueeggooss  oollíímmppiiccooss  FFeeiinneerrss::  18.00.

FFeessttiiuuss::  16.00-18.15

KKmm..  3311  FFeeiinneerrss::  18.00. FFeessttiiuuss::  16.00-18.15

AAhhoorraa  oo  nnuunnccaa FFeeiinneerrss::  20.15-22.15. FFeessttiiuuss::  20.30-22.45

JJuummppeerr FFeeiinneerrss::  18.00-20.15-22.15. FFeessttiiuuss::  16.00-18.15-

20.30-22.45

2277  vveessttiiddooss Comèdia DDuurraaddaa:: 107 min.
FFeeiinneerrss::  18.00-20.15-22.15. FFeessttiiuuss::  16.00-
18.15-20.30-22.45. DDee::  Anne Fletcher AAmmbb::
Katherine Heigl, James Marsden, Juddy Greer

EEnn  eell  ppuunnttoo  ddee  mmiirraa Drama. DDuurraaddaa:: 90
min. FFeeiinneerrss::  18.00-20.15-22.15. FFeessttiiuuss::
16.00-18.15-20.30-22.45. DDee::  Pete Travis
AAmmbb:: Dennis Quaid, Matthew Fox

RRiissee..  CCaazzaaddoorraa  ddee  ssaannggrree Terror.
DDuurraaddaa:: 122 min. FFeeiinneerrss::  18.00-20.15-
22.15. FFeessttiiuuss::  16.00-18.15-20.30-22.45.
DDee::  Sebastián Gutiérrez AAmmbb:: Lucy Liu

LA RESTA DE LA CARTELLERA

REGALEM dues entrades
per als Cinemes Mollet

contrapunt

Qui són els actors principals a Ahora o nunca?
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 333/334 és: Maria Mercé Jordà
Estrada i Pau García Ruíz. El sorteig s’efectuarà cada 15 dies.
Podeu recollir els tiquets, mostrant el DNI a la nostra redacció

José Banús Rabassó (Mollet) 85 anys 19/02/08
María Carmen Ferrer Domínguez (Mollet) 64 anys 20/02/08
Jorge Berdala Jerónimo (Parets) 51 anys 21/02/08
Antonio Fernando Mercader (Martorelles) 54 anys 21/02/08
Agustín Gómez Macías (Mollet) 89 anys 23/02/08
José Ruíz Ruíz (Mollet) 91 anys 23/02/08
Virgínia Gonzalves Martínez (Mollet) 74 anys 24/02/08
María Oriol Fons (Mollet) 86 anys 25/02/08

Dades facilitades per la Funerària Monserdà   

DIVENDRES 29 DISSABTE 1

➡➡➡➡

MOLLET

Divendres, 29

--  XXEERRRRAADDAA..  1199  hh.. Xerrada

Què és La Bombeta? La Nau.

--  IINNFFAANNTTIILL..  1177..3300  hh.. Cinema

El cuerpo humano i Los in-

ventores. Can Pantiquet.

--  TTAALLLLEERR..  1188  hh..  Aprendre a

jugar al joc de rol The gater-

gate. La Nau.

--  SSOOPPAARR--CCOOLL··LLOOQQUUII..  2211..3300

hh.. Xerrada sobre Sor Geno-

veva a càrrec de Goyo Martí-

nez. Centre parroquial.

Dissabte, 1

··  EESSPPOORRTT..  99  hh.. Jornada sen-

se àrbitres dels jocs espor-

tius escolars. Ca n’Arimon.

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

del quartet de jazz Clics. La

Bombeta.

--  MMÚÚSSIICCAA..  2211..3300  hh. Concert

Estoc de Veus. Església

Diumenge, 2

··  IITTIINNEERRAARRII..  1100  hh.. Circuit Can

Vila. Plaça Prat de la Vila.

--  TTEEAATTRREE..  1199  hh.. Monòleg Los

Hermanos Plot. La Bombeta.

--  SSAARRDDAANNEESS..  1111..3300  hh.. Audi-

ció, a càrrec de la Cobla Ge-

nisenca. Pl. de Can Bor-rell.

- IINNFFAANNTTIILL..  1188  hh.. Espectacle

teatral La Tal en concert. Te-

atre Can Gomà.

--  EESSPPOORRTT..  1166..3300  hh.. Partit de

futbol UD Molletense - CF

Mollet. Camp de futbol mu-

nicipal de la zona sud.

--  PPOOPPUULLAARR..  1144  hh..  Calçotada

a Gallecs. Al costat de l’es-

glésia de Gallecs.

--  PPLLAANNTTAADDAA..  1100..3300  hh.. Festa

de l’Arbre. Parc dels Pine-

tons.

Dilluns, 3

··  IINNAAUUGGUURRAACCIIÓÓ..  1199  hh.. Expo-

sició Aigües, de l’Associació

d’Artistes Plàstiques CREA.

La Marineta.

Dimarts, 4

··  LLIITTEERRAATTUURRAA..  1155..3300  hh.. Ter-

túlia sobre Mirall trencat de

Mercè Rodoreda. Biblioteca

Can Mulà.

Dimecres, 5

··  TTAALLLLEERR..  1188  hh.. Taller de Ca-

poeira. La Nau.

--  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓ..  1199..3300  hh..

Triunfo de Maria Magdalena,

de José Luís Giménez. L’Era.

Dijous, 6

--  PPRROOJJEECCCCIIÓÓ..  1199..3300  hh.. Vídeo

de hip-hop. La Nau.

--  XXEERRRRAADDAA..  1155..1155  hh.. El pas a

l’adolescència. L’Era.

PARETS

SANT FOST

EXPOSICIONS

Dissabte, 1

·· CCOOMMEERRCCIIAANNTTSS..  1100  hh..  La

Botiga al carrer. Carrers de

l’Eixample.

Divendres, 29

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

del conte. Biblioteca

Municipal.

MOLLET

--  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ..  Cannabis... Com

ho vius? La Nau. Fins al 14 de

març.

--  CCUUPPOOCCEECCOOFFÍÍLLIIAA.. Biblioteca

Can Mulà. Fins al 15 de març.

--  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ.. Interseccions en

art, tecnologia i finances, del

col·lectiu Derivart. Museu

Abelló. Fins al 4 de maig.

--  LL’’AAPPAARRAADDOORR.. Sorològic,

fragments arqueològics, de

Fito Conesa. Museu Abelló.

Fins al 28 de març.

--  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ..  Escrits sobre la

dona. Biblioteca Can Mulà.

Durant tot el mes de març.

--  DDOONNEESS.. Exposició de l’Asso-

ciació de Dones Per Nosaltres

Mateixes. Centre Cívic Joana

Barcala. Fins al 10 de març.

-DDOONNEESS.. Exposició Aigües de

l’Associació d’Artistes Plàsti-

ques CREA. La Marineta. Fins

al 14 de març.

PARETS
--  DDOONNEESS.. Exposició Batik, de

Daouda Kiakhaté. Teatre Can

Butjosa. Fins al 14 de març. 

--  DDOONNEESS.. En Veu de Dona.

Can Rajoler. Fins al 25 de

març.

--  FFOOTTOOGGRRAAFFIIAA..  El placer de le-

er. Biblioteca Can Butjosa.

Fins al 26 de març.

Diumenge, 2

--  TTEEAATTRREE..  1188..3300  hh..

Antológicamente Godoy.

Teatre Can Rajoler.

Dimarts, 4

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

del conte: Graga Lilona.

Biblioteca Can Rajoler.

MARTORELLES

Dilluns, 3

--  TTAALLLLEERR..  1199  hh.. Taller de

Patchwork. Biblioteca.

Dimarts, 4

--  TTAALLLLEERR..  1188  hh.. Taller de

cuina. Local de la Vigilància.

Dimecres, 5

--  CCUUIINNAA..  1188  hh.. Taller Juguem

a les verdures! Local de la

Policia.

Dijous, 6

--  SSOORRTTIIDDAA  AALL  TTEEAATTRREE..  1188..1155

hh.. Despaçament a Barcelona

per veure Mamma Mía!

Masia de Carrancà. 
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A-fer-s Exteriors per Fer
ARA FA CINC ANYS...

28 de febrer de 2003 (núm. 91).
Naixia, amb seu a Mollet del Va-
llès, el Sindicat Lliure d’Immi-
grants, que pretenia donar suport
laboral, legal i assistencial als im-
migrants de l’Estat espanyol.

–El teu nom real? 
–No el dic i ni la família m’anomena així. 
–I per què Kazuki? 
–És un guitarrista japonès que m’agrada
molt. El grup en el qual toco, GothicDolls,
(www.myspace.com/gothicdollsband), que
està entre el visual rock japonès i el metal.  
–Visual rock?
–És un estil de música japonès. 
–Com uns malaguenys comencen a to-
car música japonesa?
–Buscàvem per Internet la música dels

mangas. Té molta influència la posada
en escena, els maquillatges i el vestuari.
–Al dia a dia manteniu l’estètica?
–Sí, però més moderat. Els del grup vivim
a Madrid, junts, per reforçar el grup. 
–Tot per dedicació i entrega?
–Ens ho prenem seriosament, ens hi vo-
lem dedicar professionalment. 
–De què treballes? 

–De moment, segueixo com a teleopera-
dor, tot i que anem fent concerts.  
–Viviu els cinc com si estiguéssiu al Japó?
–Ens agrada la cultura japonesa. En el
meu cas, tot, excepte el menjar. 
–La cultura japonesa està de moda?
–Depèn d’allò que entenguis per moda,
no és gens conegut si ho compares amb el
reaggeton. Però a tot l’Estat, abans érem
quatre,  i ara hi ha milers de seguidors.

>> PER: ESTEVE GIRALT

És membre dels GothicDolls, que van tocar 
al festival Kuma de Parets, dedicat al món nipó

Kazuki

Hi ha milers de
seguidors de la
cultura japonesa

EN ESSÈNCIA

��LA DADA

144
● Aquest és el número de places lliu-
res que s’oferiran en el proper curs
per a les escoles bressol públiques
de Mollet. De les 228 existents, 144
podran acollir nous alumnes. El termi-
ni d’inscripcions s’obrirà després de
les vacances de Setmana Santa. 66

��LA FRASE

● MARÍA SAN GIL, presidenta del PP del
País Basc. La popular assegurava que

també el govern de Zapatero havia 

instigat que ““ccoonnttrraa  eell  PPPP  vvaallgguuii  ttoott””. 1122

��LA PARAULA 

Els patacons

● Elements molt presents en els jocs
infantils dels actuals avis. Estaven fets
de dos bocins de cartolina, doblegats i
encaixats un dins de l’altre. Servien
per a diferents jocs, com el flendi i
l’embrullo. Els patacons actuals serien
els coneguts tazos. Dissabte s’hi
podia jugar al Mercat Vell, a la festa
intergeneracional.  3366

��EL WEB

xtec.cat/iesvplantada

● Amb les tres w davant, aquesta és
l’adreça del web de l’institut Vicenç
Plantada, que ha estat renovat fa poc
per dos dels seus alumnes. 1100

Els governs català
i basc han intentat
col·locar el PP a 
l’extrema dreta 

“


