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■■ MMEERRCCAATT  LLAABBOORRAALL | ELS DESOCUPATS A MOLLET ARRIBEN AL 10,36% DE LA POBLACIÓ ACTIVA / 33  ii  44

■■   CCIIUUTTAATT  EEMMPPRREENNEEDDOORRAA

EMPRENEDORES. Les responsables
de la firma guanyadora  >> M.GARCIA

● En els darrers tres anys,
però, ha reduït un 15% 
el malbaratament / 55

Sant Fost ha perdut
247.700 metres
cúbics d’aigua

■■ MEDI AMBIENT 

● La gestora de la C-33
s’acull a la bonificació del
moment de la concessió / 66 El taller Manipulados

y Verificación guanya els
3.000 euros de dotació

Un restaurant i teteria
s’endú el reconeixement
al millor pla d’empresa

Parets reclama el
pagament de l’IBI
a l’empresa Acesa   

■■   HISENDA

● Diumenge Can Rajoler
rebrà tres dels músics
més valorats del país / 2244

Sambeat, Colina i
Miralta porten el
jazz fusió a Parets

■■ MÚSICA

>

>

Molletauto i Che Lokko
es reparteixen el premi a
l’acció solidària

>

L’atur marca el pitjor
febrer en cinc anys

Una empresa
constituïda per
tres dones,
millor iniciativa

● SANT FOST | POLÍTICA MUNICIPAL ● MOLLET DEL VALLÈS | ELECCIONS A LES CORTS ESPANYOLES
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REVISIONS AUDITIVES
GRATUÏTES

CENTRES AUDITIUS

Plaça Joan Abelló, 1 · Mollet del Vallès · Tel. 93 579 43 49

Mollet no s’ha escapolit de la ten-
dència a l’alça general de l’atur dels
darrers mesos. En termes d’ocupa-
ció, aquest mes de febrer ha estat el
pitjor dels darrers cinc anys amb
una taxa que ha superat la frontera
del 10%, un percentatge que es
reserva per als mesos d’estiu, quan
històricament es registren els índexs
més alts de l’any a Mollet (l’agost de
2007 es va arribar al 10,55% de
població a l’atur).

CINC MESOS A L’ALÇA

Després de quatre mesos consecu-
tius amb increments en el nombre
d’aturats, al febrer l’alça culminava
amb 2.627 persones inscrites a l’O-
ficina de Treball de la Generalitat
(OTG), 43 més que al mes de ge-
ner. Aquest nombre absolut de des-
ocupats es traduïa en una taxa del
10,36%, més d’un punt superior a
la mitjana del Vallès Oriental, si-
tuada en el 9,27%. La taxa molleta-

na també és notablement més alta
que la mitjana de la regió metropo-
litana de Barcelona (9,11%) i que
la catalana (7,66%). 

Amb aquestes xifres, Mollet conti-
nua sent el municipi del Vallès
Oriental amb un nombre absolut
d’aturats més alt, per sobre de la ca-
pital, Granollers, que tot i tenir una
població activa superior a la molle-
tana (27.875 persones per les 25.368
de Mollet) registra un nombre infe-
rior de gent sense feina (2.421).

Al mercat de treball del Baix Va-
llès la mitjana d’aturats ha pujat

lleugerament respecte al gener (del
9,58% al 9,66%) però l’evolució
dels municipis ha estat diversa. Les
localitats que han patit un augment
del nombre de desocupats han es-
tat la Llagosta, que registra la taxa
més alta del Baix Vallès amb un
10,84% i 679 aturats; Martorelles,

(8,25% i 200 desocupats), Montor-
nès (10,05% i 697) i Santa Maria
de Martorelles (10,63% i 37).

En el cas contrari, els municipis
que han rebaixat l’atur han estat
Montmeló (8,66% i 387), Parets
(8,01% i 644) i Sant Fost de Cam-
pesentelles (7,71% i 264). ■■

� La construcció és l’únic sector d’activitat al
Baix Vallès que ha registrat una disminució en
els aturats respecte al mes anterior. En concret
s’ha rebaixat un 3,92% i ha passat dels 383 
desocupats al gener als 368 del mes de febrer.

NOUVINGUTS SECTORS AL BAIX VALLÈS

Un febrer negre en l’atur
Mollet registra la pitjor dada d’atur del
mes de febrer en els darrers cinc anys amb
un índex del 10,36% i 2.627 desocupats

■■   MERCAT LABORAL | SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ 

● CONTRAPUNT
LAURA ORTIZ

ELS IMMIGRANTS SUMEN EL
16,5% D’ATURATS DE MOLLET 

� El 16,5% d’aturats a Mollet són immigrants.
Segons dades de l’Observatori, al desembre de
2007, dels 2.481 aturats a la ciutat, 409 eren
estrangers, un nombre que representa gairebé
dos terços dels immigrants a l’atur al Baix Vallès.

EL NOMBRE D’ATURATS DE LA
CONSTRUCCIÓ DISMINUEIX

FORMACIÓ OCUPACIONAL

EMFO IMPARTEIX CURSOS
A PERSONES SENSE FEINA

� El 2007, Emfo va gestionar set cursos,
amb un total de 2.693 hores de formació, de
les quals 660 en pràctiques a empreses, per 
a persones en situació d’atur, en què van 
participar 112 ciutadans, 20 homes i 92 dones.
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L’Empresa Municipal per a la For-
mació Ocupacional i l’Ocupació
(Emfo) va introduir en el mercat
laboral 628 persones l’any 2007.
Aquesta és una de les dades de la
memòria anual d’Emfo, que l’any
passat va atendre, a través dels seus
diferents serveis, 9.994 persones.

Des del Servei d’Atenció i Asses-
sorament al Ciutadà (SAC-SA-
CE), que pretén ajudar en la re-
cerca de feina, s’han inserit 402 de
les 1.519 entrevistades, és a dir, un
26,46%, un percentatge lleugera-
ment inferior al registrat l’any
2006, quan a través d’aquest ma-
teix servei, Emfo aconseguia intro-
duir en el mercat de treball el
36% dels entrevistats.

Un altre dels serveis de l’empresa
municipal és el Servei d’Itineraris
Prelaborals (SIP), en què es dóna
atenció especialitzada a persones
que tenen dificultats per incorpo-
rar-se al món laboral. En aquest
cas, es van atendre 219 persones de
les quals se n’han inserit 131. Tam-
bé destaca la creació de 91 llocs de
treball a través de les 52 noves em-
preses que s’han constituït amb l’as-
sessorament d’Emfo. ■■

Emfo inseria
628 persones al
mercat laboral
l’exercici 2007
● MOLLET DEL VALLÈS

L.ORTIZ

Al mes de febrer el perfil de la 
persona aturada a la comarca era
una dona, major de 25 anys i del
sector serveis, segons les dades 
de l’Observatori de l’activitat
econòmica i el mercat de treball
del Vallès Oriental.

El perfil

Dones a l’atur
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Un dels serveis d’Emfo que ha
registrat un creixement més nota-
ble respecte a l’any 2006 ha estat el
d’Iniciatives Empresarials (SIP),
que té com a objectiu assessorar

emprenedors en la constitució de
noves empreses. El 2007, el SIP va
donar d’alta 328 emprenedors i
donava suport a la creació de 52
noves empreses (11 més que l’any
anterior), que han generat 91 llocs
de treball. “La voluntat no és crear
moltes empreses sinó assessorar

perquè l’emprenedor reflexioni
sobre la viabilitat de la seva pro-
posta perquè tinguin permanèn-
cia en el temps”, explica la gerent
d’Emfo, Maria Nadal Sau. Segons
les dades del servei, aproximada-
ment el 80% de les empreses que
s’han creat amb el suport d’Emfo

continuen la seva activitat.
El perfil de l’emprenedor a Mo-

llet és el d’una persona major de
40 anys. “La cultura de l’autoocu-
pació, a diferència d’altres països,
costa molt entre la gent jove”,
apunta la gerent. Els projectes que
es presenten a Emfo són principal-
ment per a la creació de petits ne-
gocis del sector serveis, darrera-
ment molt abocats a l’àmbit de
l’estètica i la restauració. Entre els
emprenedors que demanen asses-
sorament a Emfo, un sector que es-
tà creixent de manera notable, se-
gons Maria Nadal Sau, és el dels
immigrants, que cada cop més op-
ten per obrir el seu negoci propi. ■■

La firma de verificació de peces
d’automoció Manipulados y
Verificación, amb local al barri de
Lourdes, és la millor empresa nove-
lla, segons el jurat de la desena edi-
ció del certamen Mollet, Ciutat
Emprenedora. Les impulsores i
sòcies cooperativistes, Ramona Na-
vas, Rafaela Pozuelo, María del
Carmen Perea, han estat premiades
amb 3.000 euros. Les tres ja treba-
llaven juntes en la mateixa activitat,
però per compte aliè, i davant la
jubilació de la propietària van deci-
dir obrir el negoci. “A certa edat és
difícil troba feina i, a més, nosal-
tres necessitàvem certa flexibilitat

horària per compaginar-ho amb la
vida familiar”, indicava Pozuelo.
La intenció de les sòcies és ampliar
clients i així poder ocupar més
dones en la mateixa situació.

En la modalitat del Millor Pla
d’Empresa s’ha atorgat el primer
premi, de 1.000 euros, al projecte
d’un restaurant teteria presentat
per David Carbonero i Anna Gi-
ralt. “El reconeixement serveix
per pujar la moral, perquè si la te-
oria és bona ha de sortir bé, però
ara ve el més difícil perquè cal
molta inversió”, deia Giralt. Car-
bonero explicava les característi-
ques del futur negoci: “Volem un
espai cèntric que conjugui la gas-
tronomia saludable i les infusions
amb un espai cultural on es pu-

gui, per exemple, escoltar música,
veure una exposició i anar a una
presentació de llibres”.

El segon premi d’aquesta catego-
ria s’ha declarat desert i la seva do-
tació (1.000 euros) s’ha repartit en-
tre els dos segons classificats en la
modalitat de nova empresa:
Smartspogs, SL. Planogramming y

Gestión de Espacio, de Raúl Arre-
bola i Joan Olivares, i GENZ, SCP
d’Enric Argemí i Carlos Cabrera.

Pel que fa a la modalitat Empre-
sa Solidària, el jurat ha repartit a
parts iguals els 1.000 euros entre
Molletauto, SL i la perruqueria
Che Lokko, que ja havien resultat
guanyadors en edicions anteriors. ■■

Manipulados y
Verificación, la
millor empresa

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / M. ERAS

● MOLLET DEL VALLÈS
L.ORTIZ

La demanda d’assessorament 
per constituir petits negocis creix

Un restaurant teteria s’endú l’ajut per al projecte

Emfo ha donat suport a la creació de 52 noves empreses l’exercici de 2007

■■   MERCAT LABORAL | LA CREACIÓ DE NOVES EMPRESES

EMPRENEDORS. Els guanyadors del concurs, dimecres al lliurament de premis de La Marineta >> MARC GARCIA



L’any 2007 la xarxa de subministra-
ment d’aigua de Sant Fost va regis-
trar un volum de pèrdues de
247.701 metres cúbics d’aigua, se-
gons xifres presentades pel regidor
de Medi Ambient, Juan Fernández.
Segons aquestes dades, les actua-
cions de millora i renovació de la
xarxa que des de 2005 està efec-
tuant la concessionària del servei,
Aqualia, “han aconseguit reduir
les pèrdues”, deia. En concret, el
2005, el volum era de 291.580 me-
tres cúbics; el 2006, de 281.000; i
l’any passat, de 247.701. 

Actualment a Sant Fost, el rendi-
ment de la xarxa, que exclou l’aigua
per als regs i dipòsits i les fuites, és
del 70%, un percentatge inferior a
la mitjana de rendiment dels muni-
cipis de la xarxa Ter-Llobregat, que
se situa en el 74%. Amb tot, des de
l’Ajuntament destaquen que l’apro-
fitament ha anat creixent a bon rit-
me ja que el 2005, era del 64%.

RENOVAR EL SISTEMA

Entre les millores a la xarxa que
Aqualia ha realitzat en els darrers
anys es troba la renovació i millora
de vàlvules i comptadors (a la qual
es van destinar 125.000 euros el

2005) i de la mateixa canalització.
L’Ajuntament assegura que s’han
canviat trams de xarxa en mal estat
i s’ha realitzat una campanya de
detecció de fuites. Segons les dades
de l’empresa concessionària, el
63% de les avaries que es produei-
xen a la xarxa d’aigua potable de la
població són provocades per fets
aliens al funcionament, principal-
ment obres als carrers.

Un cop renovat tot el sistema de
canalització i vàlvules, Aqualia pre-
veu instal·lar un sistema de telecon-
trol de la xarxa de subministrament
que permetrà detectar amb més ce-
leritat els punts de fuita d’aigua i
millorar-ne així el rendiment. ■■

■■ MMEEDDII  AAMMBBIIEENNTT | SITUACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT LOCAL

Sant Fost perd 247.700
metres cúbics d’aigua 
tot i les millores a la xarxa ● PARETS DEL VALLÈS. L’Ajuntament

assumirà les competències del pro-
cés de preinscripció i admissió d’in-
fants a les escoles bressol públiques,
en virtud d’un conveni que signarà
amb el Departament d’Educació
de la Generalitat. L’acord regula
l’educació infantil de 0 a 3 anys i
permetrà gestionar les matricula-
cions des del territori, aixó com for-
mar part dels consells de participa-
ció. El conveni, però, no comporta
un traspàs de recursos, de la qual
cosa es lamentava el consistori. En
relació amb aquest acord, el ple
municipal dimarts aprovava inicial-
ment el reglament de les normes
de matrícula d’alumnat a aquest
centres. Aquesta normativa esta-
bleix criteris de proximitat de domi-
cili, de lloc de treball dels pares, de
renda anual, graus de discapacitat i
demanda de més d’un germà, aixó
com altres complementaris: família
nombrosa i malaltia crònica. ■■

Parets gestionarà
la matriculació a
escoles bressol
municipals

■■   EEDDUUCCAACCIIÓÓ

● PARETS DEL VALLÈS. Dimecres la
Policia Local va desallotjar els
veïns d’un edifici del Barri Antic
per la concentració de gas que
s’havia produït en un dels habitat-
ges. Els fets van ocórrer a les
19.15h, quan els agents van ser
alertats d’una forta olor de gas pro-
cedent d’un immoble del carrer
Sant Antoni. Efectius de Protecció
Civil i dues dotacions de la Policia
Local van localitzar el domicili
d’on procedia i, amb el suport de
dues dotacions de Bombers de la
Generalitat i una dels Mossos
d’Esquadra, van actuar airejant i
refredant l’ambient. 

La Policia va evacuar els veïns
de l’edifici durant un hora i van
tallar el trànsit del carrer Sant An-
toni. Segons l’Ajuntament, els fets
es van produir a la cuina després
que el propietari hagués deixat el
fogó de la cuina obert de manera
involuntària. ■■

Un fogó de cuina
obert obliga a
desallotjar un
edifici a Parets

■■   SSUUCCCCEESSSSOOSS

Aqualia ha augmentat el rendiment de la xarxa en tres anys fins arribar al 70% 

SOCIETAT
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L’ESPLAI XIVARRI CELEBRA 35 ANYS 
AMB CONCERTS JOVES I JOCS

■■   EENNTTIITTAATTSS | Inici dels actes commemoratius

● MOLLET. Amb motiu del seu 35è aniversari, l’esplai Xivarri celebrarà
aquest dissabte un matí lúdic al Mercat Vell, amb tallers i jocs per a
infants. Al mateix escenari, però al vespre, actuaran les formacions
molletanes Conchita y sus fieras (reggae) i Hierbabuena (fusió).

PARETS DÓNA EL VISTIPLAU AL NOU EESSCCUUTT  DEL MUNICIPI QUE ES PODRÀ EMPRAR QUAN L’APROVI LA GENERALITAT*

● SANT FOST DE CAMPSENTELLES
LAURA ORTIZ
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L’Ajuntament de Parets reclama
76.974 euros a l’empresa concessio-
nària Acesa en concepte de l’impost
de béns immobles (IBI) d’entre els
anys 2004 i 2007. El consistori ha
interposat un recurs contenciós i
administratiu contra la resolució dic-
tada pel Ministeri d’Economia i

Hisenda (per mitjà de la Direcció
General de Coordinació Financera
amb les Entitats Locals) que desesti-
ma la reclamació municipal per
cobrar l’IBI per l’ocupació de sòl
paretà de l’autopista. “Han de cotit-
zar com tothom”, considera l’equip
de govern.

Acesa, però, s’empara en la boni-
ficació pactada fa més de 30 anys a
l’inici de la concessió. De fet, la Llei

d’autopistes de 1972 reconeixia a les
societats adjudicatàries una bonifi-
cació del 95% sobre la contribució
territorial urbana (actual IBI). Des
de 1990, arran de la Llei d’hisendes
locals, només tenen aquesta ex-
cempció les empreses que ho tenien
reconegut en el seu contracte de

concessió.  Això comporta una inci-
dència negativa als ajuntaments, ja
que l’Estat no ha definit cap sistema
compensatori.

Fa anys, Mollet també va iniciar
tràmits per reclamar aquest impost
a l’empresa d’autopistes. No se’n va
sortir amb èxit. ■■

■■ HISENDA | L’AJUNTAMENT PRESENTA UN RECURS CONTENCIÓS I ADMINISTRATIU

Parets reclama
el pagament de
l’IBI a Acesa

OCUPACIÓ DEL SÒL. Acesa té la concessió de l’explotació de la C-33  >> ARXIU

L’empresa d’autopistes s’empara en
la bonificació de l’inici de la concessió

● PARETS DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / M. ERAS

■■ COMUNICACIONS | DIFICULTATS PER A L’ACCÉS A INTERNET 

El Ministeri d’Indústria preveu ini-
ciar unes obres l’últim trimestre
d’enguany que permetran implan-

tar l’ADSL al conjunt dels veïns de
Santa Maria de Martorelles i fer
arribar la fibra òptica al municipi,
segons una comunicació que ha fet
arribar al consistori. Segons l’alcal-
dessa, Conxita Collado, això podria

permetre que el 2009 la cobertura
fos de pràcticament el 100% de la
ciutadania.

Paral·lelament, la Generalitat va
instal·lar fa un mes una antena del
sistema sense cables WIMAX a

Sant Fost que, segons Collado, no
ha solucionat les dificultats d’accés
a Internet als veïns. “Només dóna
cobertura a un 40% de la ciutada-
nia i, a més, el cost és més elevat
que la tecnologia amb cables”, in-
dicava a CONTRAPUNT. Amb
tot, Collado assegura que el consis-
tori està fent gestions perquè s’acce-
leri la col·locació de noves antenes
que permetin la connexió a tota la
zona. ■■

Indústria assegura que la fibra òptica
arribarà a Santa Maria a finals d’any
● SANTA MARIA DE MARTORELLES

MONTSE ERAS

● PARETS DEL VALLÈS. El projecte
del Parc Fluvial ha centrat les peti-
cions d’ajudes a la Diputació de
Barcelona que l’Ajuntament ha fet
en el marc de la Xarxa Municipis
de Qualitat 2008-11. Parets ha
sol·licitat 250.000 euros per iniciar
aquest any la urbanització de l’espai
de l’entorn del camp de futbol,
amb el recinte firal i un equipa-
ment esportiu. El consistori també
ha sol·licitat 702.440 euros per a
l’entorn del pavelló i l’escola Lluís
Piquer i per a un espai d’aparca-
ment que s’iniciaria el 2009. Les
peticions es completen amb 80.000
euros per a millores d’equipaments
de serveis personals, 30.000 euros
per a la renovació de vehicles dels
serveis municipals d’Obres i
Jardineria, i una altra partida per a
la compra de mobiliari urbà. ■■

El consistori
demana ajuts a
la Diputació per
al Parc Fluvial

■ XARXA DE MUNICIPIS

Parets vol formar part
de la Xarxa d’Oficines
Locals d’Habitatge

● El ple de l’Ajuntament de Parets
va aprovar per unanimitat dema-
nar la inclusió del consistori pare-
tà en la Xarxa d’Oficines Locals
d’Habitatge, que ha de permetre,
entre altres, facilitar contractes per
sota del mercat lliure.
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El voluntariat s’ha descobert com
una manera eficient per fomentar
l’aprenentatge d’una llengua. Així
ho demostren iniciatives com la
que desenvolupa el Consorci per a
la Normalització Lingüística a dife-
rents municipis (Voluntariat per la
Llengua), així com la proposta que
l’entitat Aprenem portarà a terme a
Parets.

Es tracta d’uns tallers que partei-
xen dels clàssics intercanvis lingüís-
tics que, de manera més o menys
organitzada, s’han fet durant anys
entre estrangers que volen aprendre
la llengua del país d’acollida i au-
tòctons que volen practicar l’expres-
sió oral d’una llengua estrangera.
Així Aprenem proposa el projecte
Aprenem llegint i parlant, que té
per objecte afavorir l’ús del català i

alhora aprendre altres llengües per
mitjà de l’intercanvi.

La metodologia dels tallers és in-
novadora i està basada en l’apre-

nentatge de les llengües en la ma-
teixa manera que s’aprèn la llengua
materna, a través del so, de la parla
i amb el suport de la imatge gràfica
de l’escriptura. Els cursos són gra-
tuïts i les inscripcions estaran ober-
tes de manera permanent.

El projecte, que ja s’està desenvo-
lupant a Barcelona, Terrassa i la
Garriga, es fonamenta en l’esperit
del voluntariat, amb la participació
de monitors que, desinteressada-
ment, desenvolupen els tallers set-
manals, que es faran dissabte de 10
a 11 del matí (anglès) i d’11.30 a
12.30 del migdia (català i castellà).
Els tallers pretenen que els partici-
pants aprenguin a parlar la llengua
triada i s’estableixen tres nivell per a
cadascuna: inicial, intermedi i avan-
çat. L’Ajuntament cedirà l’espai per
imparti-los i la Biblioteca de Can
Rajoler col·laborarà en la gestió dels
llibres que es faran servir. ■■

■■ EEDDUUCCAACCIIÓÓ | APRENDRE LLENGÜES ESTRANGERES I AFAVORIR L’ÚS SOCIAL DEL CATALÀ

L’intercanvi per afavorir la
normalització lingüística

● ● PARETS / MOLLET
CONTRAPUNT / M. ERAS

Divendres (19h), La Marineta
acollirà la inauguració de la 
vuitena edició del programa 
Voluntariat per la Llengua a
Mollet, que comptarà novament
amb una quarantena de parelles
lingüístiques. L’objectiu del 
programa és posar en contacte
voluntaris que vulguin destinar
una hora a la setmana a conversar
en català amb aprenents que 
necessiten practicar la llengua. El
Voluntariat compta amb l’adhesió
de 36 entitats i 34 establiments.

40 NOVES PARELLES

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

�

*

■■ CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓ | DEBAT SOBRE PALESTINA

L’aniversari de l’ocupació
i la guerra a l’Iraq revifen
el crit ciutadà per la pau

Aquesta setmana a Mollet s’han
organitzat activitats per reflexionar
sobre la pau. Els dos conflictes que
tindran més presència seran els de
Palestina i l’Iraq. Divendres (20h),
a La Nau, es projectarà el docu-
mental Nablus, de Leyla Habane,
testimoni el 2002 de la difícil situa-
ció que es vivia a la ciutat palestina
a causa del toc de queda. Després

de la projecció, Àlex Anfruns i
Anissa Habane conduiran el debat
sobre els darrers assassinats a Gaza.

Contra l’ocupació a l’Iraq i coin-
cidint amb el cinquè aniversari, di-
jous es preveia una concentració a
Prat de la Riba, convocada per la
Plataforma Aturem la Guerra i una
xerrada amb un membre de la Pla-
taforma per l’Alliberament i la So-
birania de l’Iraq. Les activitats a
Mollet se sumen a la manifestació
convocada dissabte a Barcelona. ■■

Aprenem inicia els tallers a Parets i el Consorci inaugura el 8è Voluntariat
● MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / A. PALOMO

● CONTRAPUNT. Acció Solidària
amb el Sàhara ja prepara l’arribada
dels nens sahrauís que, com cada
any, faran una estada d’estiu amb
famílies acollidores a la comarca.
En total, l’entitat espera rebre entre

15 i 25 joves, que conviuran amb
famílies de Mollet, Parets, Sant Fost
i Santa Eulàlia de Ronçana. Les
famílies interessades encara estan a
temps d’acollir un nen, posant-se en
contacte amb l’associació. ■■

Acció Solidària amb el
Sàhara prepara les colònies
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LA PLATAFORMA PEL DRET A DECIDIR 
RECULL 130 SIGNATURES A MOLLET

■■   CCOONNSSUULLTTAA  PPOOPPUULLAARR | Campanya pro referèndums

● MOLLET DEL VALLÈS. Diumenge, la Plataforma pel Dret a Decidir instal·lava
dues taules a la plaça Catalunya i a l’avinguda Llibertat per recollir firmes per
reclamar la competència per a Catalunya de convocar referèndums vinculants.
Se’n van aplegar 130. POLÍTICA
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● SANT FOST CAMPSENTELLES. El
complex esportiu continua sent el
pal de paller de l’enfrontament
entre l’equip de govern d’IUSF i el
principal partit de l’oposició, el

PSC. Dimarts en el ple ordinari de
març, els socialistes presentaven
una moció de reprovació al regidor
d’Esports, José Manuel Murcia, i a
l’alcalde, Joan Gassó, per “la desas-

trossa gestió del projecte del com-
plex esportiu”, deia la portaveu del
PSC, Josefina Caro. La socialista
argumentava que “els continus
incompliments han generat des-
confiança entre les entitats” i afe-
gia que l’alcalde “que sí sap gestio-
nar, ha abandonat el regidor en la
seva incopetència”. Caro apuntava
que el PSC no ha demanat la dimis-
sió del regidor perquè “després no
culpin els socialistes de paralitzar
les obres” i demanava a Gassó i a

Murcia que busquin “maneres de
treballar entre tots més efectives,
sigui amb una comissió o no”.

DE L’ABSTENCIÓ AL NO

El portaveu d’IUSF, Juan Fernández,
mostrava el “suport incondicional”
de la seva formació al regidor i critica-
va la posició del PSC que “segueix en
la línia d’atacar l’adversari sense
aportar res”. Joaquim Pérez, de
CiU, que també votava en contra

de la moció, apuntava que “no s’ha
de fer llenya de l’arbre caigut” i
donava suport al regidor perquè
“s’acabi com abans millor”.

Tant GSF com ERC es van abs-
tenir en la votació, tot i que també
criticaven la gestió del regidor.
Montserrat Armengol (GSF) apun-
tava que “la moció de reprovació
no aporta res constructiu” i Anto-
ni Piñero (ERC) afirmava que el
seu partit “no vota contra les per-
sones sinó contra els fets”. ■■

Les negociacions per aconseguir
un acord estable a Sant Fost, que
acabi amb el govern en minoria
d’Independents Units per Sant Fost
(IUSF), van prenent forma de tri-
partit. Dilluns, i després que les
executives dels respectius partits ac-
cedissin a iniciar converses, repre-
sentants d’IUSF, CiU i ERC seien
en una mateixa taula per “esmo-
lar” punts d’acord que derivin en
un possible pacte de governabilitat,
que donaria els set regidors neces-
saris per dotar d’estabilitat el go-
vern santfostenc.

El regidor de CiU, Joaquim Pé-
rez, assegura que tot i ser molt aviat

per treure conclusions, “en la pri-
mera trobada s’han vist bones in-
tencions per arribar a un acord”,
però apunta que “s’hauran de cla-
rificar i matisar molts punts”, deia

a CONTRAPUNT.
Per la seva part, el regidor d’Es-

querra, Antoni Piñero, creu que en-
tre els tres partits “hi ha bona sin-
tonia” i apunta que ERC ha posat

sobre la taula una trentena de
punts per negociar. El republicà as-
segura que “no hi ha una data lí-
mit per arribar a un pacte” i creu
que “IUSF ha tallat la negociació

amb GSF i ara hi ha voluntat per
part dels tres grups d’arribar a un
acord”, diu Piñero.   

EL PAPER DE GASSÓ

En aquest sentit, IUSF, que reco-
neix les negociacions, ha assegurat
que l’alcalde Joan Gassó no serà
moneda de canvi per assolir un hi-
potètic pacte de govern amb Gent
per Sant Fost (GSF), que encapça-
la l’exregidora Montse Armengol.
“Correspondrà a Gassó, i només a
ell com a cap de llista, la decisió
respecte al seu futur, un cop s’ha-
gi assolit un acord ferm i satisfac-
tori per a l’estabilitat municipal”,
afegeix el partit, per mitjà d’un co-
municat. IUSF reconeix que el
pacte és el primer objectiu. “Con-
siderem que és vital complir els
compromisos, sense obstacles i
entrebancs”, assegura el partit que
governa en minoria. “No es pot
imposar a la força guanyadora la
dimissió de l’alcalde ni barrejar
les qüestions polítiques amb les
personals”, afegeix. ■■

■■   NNEEGGOOCCIIAACCIIOONNSS    | ELS RETARDS EN EL COMPLEX ESPORTIU TORNEN A ENFRONTAR GOVERN I SOCIALISTES

IUSF, CiU i Esquerra precuinen
un acord de govern a Sant Fost
● SANT FOST DE CAMPSENTELLES

LAURA ORTIZ

JOAN GASSÓ (IUSF). >> ARXIU JOAQUIM PÉREZ (CIU). >> ARXIU ANTONI PIÑERO (ERC). >> ARXIU

■■ PPLLEE  MMUUNNIICCIIPPAALL | ELS RETARDS EN EL COMPLEX ESPORTIU TORNEN A ENFRONTAR GOVERN I SOCIALISTES

Els socialistes reproven la
“mala gestió” del regidor
en el complex esportiu
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El Partit Socialista ha rebut el su-
port de la meitat dels votants del
Baix Vallès. El PSC-PSOE ha cres-
cut a tots els municipis i, en el cas
de Mollet i Parets, ha batut rè-
cords. De fet, després de la Llagos-
ta, Mollet és la població de la co-
marca on els socialistes tenen un
tant per cent més alt de vots. El
PP, tot i quedar molt lluny del
PSC-PSOE, ha aconseguit també
sumar més adeptes que a les ante-
riors eleccions de 2004. La crescu-
da a Mollet els ha permès consoli-
dar-se com a segona força, tot
guanyant distància de CiU. A Pa-
rets, per primer cop, el Partit Popu-
lar també se situa en segon lloc pel
que fa al nombre de vots.

La crida al vot útil i la bipolarit-
zació han contribuït a uns resultats
que deixen la resta de partits amb
menys adeptes que en anteriors co-
micis. El cas més frapant és el
d’Esquerra Republicana, que ha
perdut més de la meitat dels vo-
tants i, en alguns indrets com a
Sant Fost, s’ha quedat amb gairebé
un terç de les paperetes assolides el
2004. També CiU i ICV-EUiA han
perdut suports. 

Com és habitual, el comporta-
ment del vot baixvallesà ha estat
molt diferent en aquestes eleccions
generals que en els comicis locals i
autonòmics. Així, ICV-EUiA ha es-
troncat la tendència alcista de les
eleccions al Parlament català i so-
bretot a les municipals del maig de
2007, quan per exemple a Mollet
aconseguia un 12,7% de les papere-
tes (mentre que diumenge n’obte-

nia un 5,63%). En canvi, Esquerra
ha consolidat la tendència a la bai-
xa generalitzada i CiU, tot i decréi-
xer respecte a 2004, aconsegueix
més vots que als altres comicis i
manté una tònica habitual: a les
eleccions catalanes duplica els vo-
tants d’altres crides electorals. En
canvi els socialistes, que en les elec-
cions al Parlament de 2006 van per-
dre gairebé cinc punts del tant per
cent de vots i aconseguien a Mollet
un 35%, ara han arribat al 55%.  ■■

■■ EELLEECCCCIIOONNSS  99--MM  | LA MEITAT DELS VOTANTS DONEN SUPORT A ZAPATERO I EL PP ES CONVERTEIX EN LA SEGONA FORÇA

● CONTRAPUNT
MONTSE ERAS

EL BAIX VALLÈS CORONA EL PSC
Tots els partits minoritaris perden vots, en
especial Esquerra, que pateix un daltabaix

La tendència alcista
d’ICV-EUiA a les
darreres municipals
s’estronca i perd vots

Hi ha hagut més
abstenció que al
2004, però s’ha
superat l’apatia
de 2000

El candidat al senat Feliu

Guillaumes obté 558.855 vots

(10,5%) a la circumscripció

de Barcelona. No ha

estat suficient per 

ser senador. 

Participació
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GIMNASIO PARADISE
busca para incorporar a su equipo

RECEPCIONISTA
Chico de 18 a 25 años. 

Buena presencia, trato al público.
Media Jornada de 18.30 a 22.30 h.

Interesados presentar CV en PARADISE:
Alexander Fleming, 33 · Mollet

Tel. 93 593 23 06
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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.
Todo exterior. Económico. Interesados lla-
mar al tel. 610 07 07 45.

· MOLLET. CAN PANTIQUET. 4 hab., cale-
fac., tza. 60 m2, ascensor, aluminio, refor-
mado. Precio: 270.455 euros (45 Ml). Tel.
669 88 27 74.

· MOLLET. ZONA SANTA ROSA. Ref. 01627.
Sup. 50 m2, 3 hab. (1 doble, 2 individua-
les), 1 baño, cocina conservada, comedor
(15m2), suelos parket, calefacción, año
construcción 1970, carpintería exterior de
aluminio color plata, carpintería interior
sencilla, ext. salón, hab. doble. Precio:
167.682 euros. Tel. 93 579 33 33.

· MOLLET. BARRIO DE LOURDES. Ref.
11001. Piso para reformar. Sup. 60 m2, 3
hab., 1 baño, cocina butano, hay instala-
cion de gas, lavadero, comedor (14m2),
suelos de terrazo, ventanas de aluminio,
p. sencilla, exterior todo, soleado, balcón.
¡Zona muy tranquila! Precio: 198.333 eu-
ros (33 Ml). Tel. 93 579 33 33.

· MARTORELLES. PUEBLO. Ref. 1638. Todo
exterior. 75 m2, 2 hab. dobles, cocina, co-
medor con chimenea, suelo terrazo, ven-
tanas de madera. Súper soleado. Precio:
174.290 euros (29 Ml). Teléfono de con-
tacto: 93 570 51 59.

· SANT FOST. PUEBLO. Ref. 1606. Todo ext.
Sup. 65 m2, salón 12 m2, 3 hab., baño, co-
cina conservada, lavadero, calefacción,
suelo terrazo. Muy soleado. Vistas a la
montaña. Precio: 216.365 euros (36 Ml).
Tel. 93 570 51 59.

· SE VENDE PISO EN MONTMELÓ. Refe-
rencia 33523. Parejas. 58 m2, salón 16 m2,
2 habitaciones, cocina nueva, aire acondi-
cionado, ascensor. Precio: 200.000 euros.
Tel. 93 572 30 73.

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

· Perruqueria ubicada al centre de Mollet
per propera obertura necessita ESTETI-
CISTA AUTÒNOMA I OFICIAL/A AMB EX-
PERIÈNCIA. Interessats/des pregunteu
per Judith. Tel. 605 94 47 67.

· SE NECESITAN 16 TELEOPERADORAS Y
UNA SECRETARIA CON CONOCIMIENTOS
DE OFIMÁTICA para reconocida empresa
instaladora en provincia de Barcelona.
Jornada partida. Interesadas llamar al
647 92 62 22 (preguntar por Srta. Berta).

· Residencia Geriátrica en Sant Fost preci-
sa COCINERO/A. Se valorará experiencia.

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

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

· Ref. 33761. LOCAL COMERCIAL EN
MONTMELÓ CENTRO. Negocio en pleno
funcionamiento. Sup. 110 m2, almacén 55
m2, aseo, amueblado, aire acond., cale-
fac., cerca de transporte público. Maqui-
nária incluida en el precio. Acondiciona-

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

EN VENDA

�
IMMOBILIÀRIA

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

· SE VENDE AUDI A4 AVANT 1.9 TDI 110CV.
5 puertas, año 2000, clima, llantas.
o/abordo, color rojo. Precio: 12.900 euros.
Tel. 93 573 94 91.

· SE VENDE AUDI A6 AVANT 1.9 TDI 110CV.
5 puertas. Año 2001, ABS, llantas, techo
solar, dirección asistida, elevalunas eléc-
trico. Precio: 10.900 euros. Teléfono de
contacto: 93 562 15 65.

· BMW 320 COMPACT 2.0 150 CV. Año
2002. Clima, dirección asistida, llantas, r.
e., color rojo. Precio: 14.900 euros.
Teléfono de contacto: 93 573 94 91.

· CITROËN C3 1.4 70CV. 5 puertas, aire
acond., cierre centralizado, dirección asis-
tida, CD, manos libres, retrovisores eléctri-
cos, color azul. Precio: 8.400 euros. Tel. 93
562 15 65.

· KIA PICANTO 1.1 LX (65 CV), año 2005.
Sólo 5.500 km. Aire acondicionado, eleva-
lunas eléctrico, cierre centralizado, direc-
ción asistida, CD. Precio: 7.500 euros.
Interesados llamar al tel. 935 445 556.

· SE VENDE DAEWOO LANOS 1.5 85CV. 3
puertas, año 2000, l/revisiones. Pocos
km., aire acondicionado, dirección asisti-
da. Precio: 2.900 euros. Tel. 93 573 94 91.
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EN LLOGUER

· SE ALQUILA CASA EN PARETS (Ensan-
che), junto al barrio de Lourdes, estupen-
das vistas. 150 metros cuadrados, 3 habi-
taciones, 2 cuartos de baño, jardín,
parking con puerta automática. 1.200 eu-
ros/mes. Información al tel. 610 40 00 26.

· SE ALQUILA ÁTICO EN MOLLET. ZONA
CAN PANTIQUET. 4 hab., baño, cocina, as-
censor. Sin muebles. Precio: 750
euros/mes. Tel. 663 728 815.

· 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 VIVIENDA EN SANT FOST.
CÉNTRICO. 2 hab., baño, coc., con electro-
domésticos. Sin muebles. Un vecino. Pre-
cio: 350 euros/mes. Tel. 663 728 815.

· SE ALQUILA LOCAL EN MOLLET, CERCA
DEL MERCADONA. Ref. 03084. Obra nue-
va. Posibilidad de cualquier negocio. Sup.
75 m2, trastero, puerta electrica de acce-
so, salida de humos. Local de obra nueva.
Alquiler: 750 euros/mes. Tel. 93 579 33 33.

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

· SE ALQUILA PLANTA BAJA EN SANT
FOST. 2 hab., con patio, sin muebles. Dis-
ponibiliad inmediata. Junto colegio. Pre-
cio: 450 euros/mes. Tel. 663 728 815.

· MARTORELLES. PLENO CENTRO. Ref.
1639. Sup. 85 m2, salón 25 m2, 3 hab., ba-
ño, aseo, cocina office de roble impeca-
ble, lavadero, ascensor, suelo terrazo.
Muy soleado. Gran balcón a la avenida
Piera. Precio: 750 euros (124.790 pts.). Tel.
93 570 51 59.

· MOLLET. CAN FÁBREGAS. Ref. 04040.
Obra nueva para entrar a vivir. Sup. 109
m2, salón 22 m2, 4 hab., 2 baños, coc. offi-
ce, lavad., trast., amueblado, calefac., pla-
za park., asc., vent. alum., prtas haya, ext.,
balc. Precio: 1.000 eur. Tel. 93 579 33 33.

· MOLLET. CENTRO, ILLA. Ref. 1605. Precio-
so dúplex con tza. de 120 m2, sup. de 145
m2, tza. 120 m2, 4 hab., 2 baños, aseo, coc.
office impecable, lavad., amueblado, cale-
fac. Asc. Muy soleado. Precio: 1.800 euros
(299.495 pts.). Tel. 93 570 51 59.

· MOLLET. ZONA SANTA ROSA. Ref. 04043.
Sup. 60 m2, salón 14 m2, 2 hab., baño, coc.
office, amueblado, calefacción, asc. puer-
tas de haya, balcón, s/gres, vent. alum.
¡Nuevo!  Precio: 950 eur. Tel. 93 579 33 33.

· TERRENO EN SANT FOST. 500 m2. Par-
quing para camiones. Al aire libre. Precio:
250 euros /mes. Tel. 663 728 815.

· MOLLET. ZONA CENTRO. Ref. 04007.
Apartamento amueblado. 45 m2, salón 15
m2, 2 hab., baño, cocina abierta america-
na, lavadero tipo balcón, suelo parket y
terrazo, puertas de sapelly, ventanas de
aluminio, calefacción, ascensor. Ideal pa-
rejas, totalmente exterior. Precio: 650 eu-
ros/mes. Tel. 93 579 33 33.

· Ref. 1626. MARTORELLES PUEBLO. Piso
semi-amueblado. 70 m2, 3 hab., baño, co-
medor con balc., coc. office, coc. conserv.,
lavad., asc., zonas ajardinadas. Precio: 750
euros (124.790 pts.). Tel. 93 570 51 59.

TRASPÀS

ES TRASPASSA
AGÈNCIA DE VIATGES

A MOLLET
en ple funcionament 
i molt ben situada.

Interessats/des truqueu 
al tel. 93 570 32 05

SSee  ttrraassppaassaa
CAFETERÍA HELADERÍA

en Mollet. 

Buena zona 
en pleno crecimiento.

Interesados llamar a 
partir de las 20.30 h al tel.

690 91 55 92

Se necesita para mantenimiento
industrial  zona Vallès Oriental

MECANICO Y
ELECTRICISTA

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

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

Se 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

Interesados llamar al 93 570 14 80. do para gimnasia pasiva y estética. Pre-
cio: 13.500 euros (2.246.211 pts.). Tel. 93
572 30 73.

· MONTMELÓ CENTRO. Ref. 33785. Local
comercial para bar con proyecto hecho,
solo falta la insonorización. Traspaso de
21.000 euros (3.494.106 pts). Alquiler de
800 euros/mes. Tel. 93 572 30 73.

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
�

MOTORM

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: 8.500 euros.

·SUZUKI SWIFT SPORT 1.6 (125CV) 3P, AÑO 07, GERENCIA, FULL EQUIP.
PVP: 15.590 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, GERENCIA, AÑO 08, FULL
EQUIP, COLOR NEGRO. PVP: 26.500 euros.

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

NO PODEM RESTAR INSENSIBLES ni
indiferents davant allò que hi està
passant. Estem cridats a pensar i a
lluitar per conquerir un món més
humà, més fraternal. La gravetat de
l’hora que ens ha tocat viure ve de
molt lluny. Hem pres consciència
de la vulnerabilitat de les nostres
estructures socials, polítiques, eco-
nòmiques i militars. La por sembla
justificar la privació de llibertats. 

A l’Iraq, a l’Afganistan, a Palesti-
na, a Txetxènia, en els conflictes
d’Àfrica i d’Amèrica, arreu del
món, els atacs als drets humans
s’estenen cada cop més. Les menti-
des ara són les mateixes que fa 5
anys. Les manifestacions del 2003

no van impedir les guerres, però
amb les nostres protestes, contri-
buïm a superar l’odi produït per la
guerra. És per això que hi ha con-
vocada una manifestació a Barcelo-
na aquest dissabte, a les 5 de la tar-
da a la Plaça Universitat, en una
nova jornada internacional de ma-
nifestacions.

Cal fer l’esforç de pensar el món,
de pensar la nostra hora present.
Necessitem persones que ens aju-
din a veure-hi clar, que aportin vies
de solució, discutibles, però vies de
solució. Per la justícia i llibertat
dels pobles, diguem ben fort no a
la guerra, no a qualsevol violència.
Un altre món és possible. Un altre
món és necessari. ■■

a nostra ciutat, sortosa-
ment, té un model urba-
nístic equilibrat. Si fem
un repàs a la trama i als

edificis que identifiquen Mollet es
fa evident que amb el temps ha
aconseguit renovar els vells teixits
urbans amb edificacions que garan-
teixen la confortabilitat que pertoca,
amplien l’oferta d’habitatges i fan
possible la preservació de Gallecs.

Aquesta transformació urbana ha
estat respectuosa amb tots aquells
vestigis que ens relaten amb clare-
dat el nostre passat. Fem-hi un re-
pàs: érem terra de pagesos i, per ai-
xò, els nostres monuments són la
masia de Can Borrell,  Can Lledó,
Can Flaquer i Can Pantiquet, o
Can Magarola, enmig del polígon
industrial. I només en el nucli més
proper a l’església (esglésies, haurí-
em de dir, perquè n’hi ha hagut
més d’una al mateix lloc), podem
trobar edificis de gran valor històric
que es destinaven a altres usos que
no eren els de casa de pagès. Ja fa
segles, els serveis se situaven, com
ara, a l’entorn del centre, que s’es-
tructurava a l’entorn del campanar. 

L’ajuntament, l’ateneu, l’hostal
de la Marinette i la seu de la des-
apareguda Caixa d’Estalvis i Previ-

L

MONTSERRAT TURA

Esquitxos del passat

Els edificis de Mollet
ens parlen de la nostra
història i ens ajuden a
comprendre el passat

APORTACIONS

▲ ▲▲

Consellera de Justícia i exalcaldessa de Mollet

ENRIC MUNYARCH

Gra de sorra pels drets humans
En nom de la Plataforma Aturem la Guerra

sions de Mollet... En el segle XVI
Mollet tenia un convent-hospital al
carrer que avui és Gaietà Ventalló.
Avui el situaríem entre el fotògraf
Coma i la farmàcia Amadó. Quan
el van construir segurament estava
envoltat de camps. En el vell hos-
pital una comunitat de religioses
van tenir cura durant segles dels
malalts pobres i dels infecciosos, i
en les darreres dècades l’edifici ha
tingut altres usos, fins que el 1999
va ser enderrocat perquè la seva es-
tructura estava greument danyada.

Quan els propietaris el van en-
derrocar, l’Ajuntament els va obli-
gar, en nom del poble, a conservar
l’element més característic del vell
edifici: dues finestres gòtiques de
pedra calissa esculpides manual-
ment, que són un autèntic tresor.
Ara en aquell indret s’aixeca un
nou edifici. I, tot i que el carrer és
estret, us recomano que us hi atu-
reu i que, recolzats a la paret del

Bar Marfà, gaudiu per uns instants
d’aquestes pedres que han superat
les dificultats de la història, que
han persistit, tot i la transformació
radical de l’edifici que les sustenta
i que ens tornaran a acompanyar
un altre període ben llarg de la
nostra història municipal.

En una de les finestres, un es-
cultor desconegut de fa quasi 500
anys va dibuixar en la pedra dos ci-
gonyes, que en aquella època es
relacionaven amb la fertilitat, la vi-
da i l’esperança. A l’altra finestra,
segurament el mateix escultor, hi
va representar dos caps d’àngel,
que simbolitzaven (probablement)
la religiositat, l’espiritualitat i les
bones obres que es feien en aquell
edifici. No hi passeu de llarg: dedi-
queu-hi només uns segons. No es
tracta d’un gran edifici, només és
un esquitx del passat que no hem
volgut que ens deixés. No siguem
nosaltres qui li neguem la mirada,
no el tractem amb indiferència.  

Els edificis de Mollet ens par-
len de la nostra història. La seva
presència ens reclama una mirada
per evocar i comprendre el nostre
passat. Perquè només entenent el
passat ens podem entendre del tot
en el present. ■■

CIBERENQUESTA Voteu a www.contrapunt.cat

LA PREGUNTA: Està satisfet del resultat de les eleccions del 9-M? 

L’avortament
hauria de ser 
lliure i gratuït?

Sí
68,8% 

S’ha de prohibir
3,1% 

L’actual llei és suficient
28,1% 

W

Resultats definitius

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

Parets reclama a Acesa que pagui l’IBI, com qualsevol empresa o
particular amb terrenys al municipi. Fa més de 30 anys, però, el
contracte de concessió de l’explotació de l’autopista especificava
una bonificació del 95% en el pagament d’aquest impost. En
això s’empara l’empresa d’autopistes i en això es basa el
Ministeri d’Indústria que li dóna la raó. Certament, legalment,
sembla que la gestora d’autopistes de Catalunya actua ben 
lícitament. De tota manera, des d’un punt de vista ètic, no deixa
de sorprendre que el gegant de les infraestructures es negui a
pagar una quantitat que –tenint en compte la seva facturació
anual– li és ínfima. L’Estat, donant-li la raó, demostra una 
vegada més que poc li importa si els municipis estan ofegats
econòmicament. Les hisendes locals són precàries i la ciutadania
se’n ressent, però el govern no preveu compensacions pels im-
postos que les arques municipals deixen de cobrar. ■■

L’ESTAT NO PREVEU CCOOMMPPEENNSSAACCIIOONNSS PELS IMPOSTOS

QUE LES ARQUES MUNICIPALS DEIXEN DE COBRAR

Febles i en precari

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

om en una antiga tra-
gèdia grega, Espanya i
Catalunya han tornat
a votar sota la pols

negra d’un atemptat terrorista,
però han votat. El resultat és un
parlament espanyol bicolor, amb
dos partits majoritaris que compar-
teixen la idea de la política econò-
mica i d’organització de l’Estat, i
que només dissenteix en la ideolo-
gia referida a les persones; diferèn-
cies sobre el concepte de la vida i
de la societat. L’emoció per sobre
de la raó. 

Perquè el govern de Madrid se-
rà socialista gràcies als suports re-
buts d’Andalusia i, sobretot, al vot
de Catalunya. I això no s’explica.
Catalunya després de patir infini-
tat de mancances, d’haver vist mi-
nusvalorat el seu Estatut, ha votat
socialista però contra el PP, contra
aquells que no només no la valo-
ren sinó que l’ofenen, i aquesta és
la clau. 

Altra vegada l’emoció i la identi-

tat de les persones passa per sobre
de la gestió i de l’economia. Per ai-
xò el xec que els ciutadans han
signat als guanyadors d’aquestes
eleccions generals té data de cadu-
citat.

L’emprenyament dels catalans
no s’ha acabat. L’optimisme ha
servit per salvaguardar la dignitat,
però els greuges són molts, i caldrà
veure com i de quina manera els
ara guanyadors responen a Cata-
lunya. 

Tenir tot el poder és un repte
per als socialistes, que se l’han
guanyat amb èxit, però que els
obliga a una responsabilitat molt
gran. Tenir totes les claus pot fer
oblidar les línies concretes que di-
buixen el paisatge, si no es prenen
decisions clares  i aquest és un rep-
te històric.  

És allò que passa quan s’ha de
respondre a les emocions sense
oblidar la realitat. ■■

C

� www.platxeria. blogspot.com

L’emprenyament
dels catalans no s’ha
acabat. Cal veure com
respon el PSC-PSOE

PLATXÈRIA

TRINI 

MILAN

Antropòloga i professora

Emocional

...
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Per a les dones
noemí fernández. >> Portaveu
del grup municipal d’ICV-EUiA

Des d’ICV-EUiA sempre hem
cregut necessari incorporar la
perspectiva de gènere en les nos-
tres reivindicacions i en la con-
ceptualització de la societat. Una
societat que, cada cop més, està
patint una transformació, ja que
és innegable que les dones estem

protagonitzant una revolució.
Podem considerar que la situa-

ció de les dones espanyoles ha mi-
llorat en els darrers anys, que exis-
teix la tendència que estiguem
més presents als espais públics, pe-
rò encara tenim reptes per assolir
per tal que la igualtat efectiva en-
tre els homes i les dones sigui real.

En el mercat de treball conti-
nua havent-hi discriminació: la
taxa d’ocupació és del 48,98%
quan la masculina és de 69,91%.

La taxa d’atur femenina és de
10,53% i la masculina és de
6,21%. La segregació ocupacio-
nal és un altre dels reptes de futur
a abordar. Els salaris de les dones
són un 30% inferior al de l’home.
En els sector productius ocupats
majoritàriament per les dones,
que culturalment i social se’ns ha
atribuït (la cura de tercers, l’edu-
cació, la neteja, l’alimentació) és
on els salaris de les dones tenen
una valoració retributiva inferior.

La divisió sexual del treball és in-
justa des del punt de vista social i
també és ineficient econòmica-
ment.

Des d’ICV-EUiA valorem posi-
tivament els avanços aconseguits
durant la legislatura pel que fa als
drets de les dones. S’han produït
fites històriques com és l’aprovació
de la llei de violència o la llei d’i-
gualtat, la llei de promoció de
l’autonomia personal, en les quals
el nostre grup parlamentari ha for-
mat part del consell redactor i ha
aconseguit algunes modificacions.

Les nostres propostes s’encami-
nen a millorar la situació de les
dones i en volem destacar les que
actuen en l’autonomia econòmica
de les dones i contra la feminitza-
ció de la pobresa. La millora de les
pensions de viudetat fins a consti-
tuir el 100% del salari o pensió de
la parella; creació de la nova pen-
sió d’acompanyament per a les
persones que viuen soles, supres-
sió del límit del 25% autonòmic
per complementar les pensions. 

Cal modificar la llei per tal que
es pugui fer la interrupció voluntà-
ria de l’embaràs per lliure decisió i
integrat en la xarxa pública, en el
marc d’una nova llei de salut se-
xual i reproductiva. Cal modificar
els requeriment legals de reagru-
pament de la Llei d’estrangeria en
el sentit d’assegurar que les dones
que arriben al nostre país puguin
gaudir automàticament d’un per-
mís de residència i treball autò-
nom del que tingui el seu marit.
ICV-EUiA és l’alternativa política
que pot millorar la nostra societat
d’una forma global. ■■

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

��

Aquesta casa de Mas Llombart és una de les més antigues de Sant
Fost. Està situada en un lloc estratègic: entre el nucli antic i el cim de la
Conreria. Hi ha dades de la seva existència que daten del segle XII. Es
coneixia com la casa de Campsentelles en el segle XIV. Joan Llombart
n’era el propietari, al voltant de 1550 hi tenia cura, juntament amb
altres persones, del manteniment de l’església parroquial i dels estris
religiosos que hi havia. La masia també fou utilitzada d’hostal de parada
de provisions per a les cavalleries de carruatges i per als passatgers
que feien la ruta de Barcelona a Badalona per l’interior, negoci que
se’n va anar en orris amb la construcció de l’actual carretera de la
Conreria. El 1930 la casa va començar a comercialitzar l’aigua de la font
Better, un dels brolladors de més cabal del poble, que donava feina a uns
set treballadors, activitat que va durar una quinzena d’anys. Després s’hi
va instal·lar una nova indústria dedicada a la construcció d’agulles de
cap que va tenir uns quants anys de bona rendibilitat i d’alta producció,
ja que va ocupar fins a dotze persones. Ara fa funcions de restaurant.

jaume rifà  >> sant fost de campsentellesEl mas Llombart a la dècada dels anys quaranta del segle passat, envoltat de
verds i paratges verges.

Mas Llombart

enyor Pertíñez, començàvem a llegir amb
interès el seu article d’opinió Creosota al
CEIP Les Pruneres. Per fi algú ens donava
suport, a part dels mitjans de comunicació!

A mesura que avançàvem se’ns girava el gest
perquè s’aprofitava el problema de la creosota, el
problema de la nostra escola, per atacar 
directament l’Ajuntament i el seu alcalde. Però la
sorpresa ha resultat majúscula al llegir l’atac 
directe, amb noms i cognoms, a una de les membres
de la nostra associació, per un article publicat el 18
de maig del 2007, en nom de l’AMPA del CEIP Les
Pruneres.

Sense més preàmbul i perquè s’ha fet al·lusions
a la nostra “persona” (l’AMPA la formem pares i
mares d’alumnes), responem:

En aquell article no mencionàvem el nom de cap
partit polític ni de cap dels seus integrants, anava
adreçat als “senyors polítics i senyores polítiques de
Martorelles”. Quan vam escriure l’article, s’havia
adjudicat l’obra a l’empresa Constructora y 
Rehabilitadora Secla, que fins i tot havia portat
material a l’escola, i ens molestava que un partit del
poble ens prometés a la seva campanya electoral
“Canviarem les travesses de fusta de l’Escola Les

Pruneres per un material segur per a la salut”.
L’article manifestava en tot moment l’opinió de

tots i cadascun dels membres de la junta de 
l’AMPA, per la qual cosa no entenem l’atac a una de
elles que, al cap i a la fi, va ser la que va enviar 
l’article a la premsa.

L’AMPA és una associació sense vinculació 
política; per aquest motiu, no entenem aquest
tipus de relacions que estableix.

Com que veiem que té una idea equivocada de
la nostra associació i dels nostres interessos, així
com del tema de les travesses i la creosota, el con-
videm a vostè, i al seu partit, així com a qualsevol
que hi estigui interessat, a quedar amb nosaltres
per ensenyar-li l’escola; explicar-li la problemàtica
de la creosota i l’abast de les obres que comporta
treure-les (Estem parlant d’un projecte de
904.758,15 euros!) i per escoltar les seves propostes
i ajudes: quants més siguem, més força farem!

I reiterem la nostra posició, responem per 
al·lusió a la nostra persona, no volem entrar en 
polèmica ni en demagògia. Senzillament, lluitem
per la nostra escola.

ampa del ceip les pruneres - >> Martorelles 

S
Per al·lusions

❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚ FEMMEMÒRIA | Ajuda’ns a fer memòria: contrapunt@contrapunt.cat

VOX POPULI

Creu que 
l’Ordenança de 
soroll de Mollet
és eficaç?

Mari Carmen
Moreno

Operària (39) 
MOLLET DEL VALLÈS

No, pel meu carrer passen els
cotxes fent el mateix soroll, tot i
que diuen que visc en una zona
residencial.

Mari Carmen
Clar

Mestressa (54)
MOLLET DEL VALLÈS

Amb el bon temps, no pots
dormir perquè la gent es 
queda pels parcs i trucar els
Mossos no serveix de res.

Elisa
Cardona

Mestressa (45) 
MOLLET DEL VALLÈS

A la zona on visc no hi ha massa
soroll, vivim tots molt tranquils.
No se senten massa els cotxes i
encara menys a la nit.

Maria José
Morcillo

Mestressa  (39)
MOLLET DEL VALLÈS

No sento sorolls, visc a una zo-
na tranquil·la i, si n’hi ha, és a
la tarda, a hores prudents; a la
nit dormo molt bé.

Jesús
Díaz

Botiguer (42)
MOLLET DEL VALLÈS

No, no em puc queixar, però
tampoc abans de l’Ordenança.
A altres zones no ho sé, però
on visc no hi ha soroll.

Jaume
Ganduixer

Cambrer(24)
MOLLET DEL VALLÈS

Jo treballo de nit i no em puc
queixar, però sí que sé que els
meus veïns no poden dormir
per la gent que surt dels bars.

Text i fotos: ANNA PALOMO

▲ ▲
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ESPorts
MARCOS PÈREZ ACABA CINQUÉ
LA PRIMERA PROVA DEL FÒRMULA KART

■ MOTOR |  Karting

● MOLLET. Amb un crono de 45:431, el pilot molletà Marcos Pèrez va 
acabar en cinquena posició la primera prova puntuable del Campionat
Fòrmula Catalunya de Karts en categoria de 125cc. Per la seva part, el 
cadet molletà Enrique Pérez ocupa ara la penúltima posició.

EL CF MOLLET ES CONFIA PERDENT  
PUNTS D’OR DE CARA A L’ASCENS  2200

EL CB MOLLET, IMPECABLE  
LÍDER DE COPA 2222

MOROTE S’ESTRENA AMB DERROTA  
I L’HOQUEI CLUB FREGA EL DESCENS 2222

■■ FFUUTTBBOOLL  SSAALLAA  |  Territorial i Preferent LA UFS MOLLET I EL BARRI CAN CALET ES QUEDEN SENSE SUMAR AQUESTA JORNADA

Tot i merèixer els tres punts, l’equip
entrenat per Oriol Perales va patir
dissabte la vuitena derrota de la
temporada en el partit que el va
enfrontar, al Pavelló Municipal, al
FS Llinars, vuitè de la categoria i
que amb aquesta victòria acon-
segueix ascendir alguna posició i
situar-se a dos punts del Parets.

La primera part va marcar la res-
ta del partit. El Parets no va sortir
massa ficat, i els visitants, a poc que
van fer, van crear perill a la porte-
ria paretana. Així, el Llinars acon-
seguiria, al llarg d’aquests 20
primers minuts, fer dos gols, i
marxar al descans amb un 0-2 fa-
vorable. L’inici del segon temps
tampoc va ser gaire positiu per als
interessos paretans, ja que els visi-
tants van fer el 0-3. El Parets no va
tenir més opció que llençar-se a

l’atac i va mostrar el seu millor joc,
amb grans combinacions i bones
oportunitats. No va ser però fins al
minut 35 que Javi Vázquez va fer el
primer pel Parets. 

Amb l’equip a l’atac, el Llinars
va aprofitar per fer el 1-4, però el
Parets no es va rendir i Javi
Vázquez i Carlos van posar el mar-
cador 3-4. L’equip encara va dis-
posar d’oportunitats per haver em-
patat el partit, i fins i tot haver-lo
guanyat, però finalment el matx

se’l va endur el FS Llinars. L’equip
entrenat per Perales és sisé amb 35
punts, a onze del líder. Aquest jor-
nada l’equip paretà visitarà la pista
del tercer, el Fundació Mataró.

JORNADA FATÍDICA

Cap de setmana poc fructífer per
als dos equips baixvallesans de
Preferent. Tant la UFS Mollet com
el FS Barri Can Calet  tenien la jor-
nada passada dos difícils desplaça-

ments. Els molletans visitaven la
pista del Barceloneta, primer classi-
ficat, on van perdre per (6-3). Per la
seva part, l’equip dirigit per Xavier
Cuní va perdre 4-2 al feu del
Montserrat, que ara és quart. Tots
dos clubs van lluitar per treure un
resultat positiu del difícil matx,
però ni molletans ni santfostencs ho
van aconseguir. Aquesta setmana la
UFS, cinquena, rebrà el FS
Polinyà; i el Can Calet, que ja és
penúltim, rebrà el FS Cardedeu.

● PARETS DEL VALLÈS
CRÍSTOFER FERNÁNDEZ

PERDONAR. Els paretans es van mostrar intermitents i van desaprofitar ocasions per sentenciar el partit. > MARC GARCIA

4
3FS PARETS

FS LLINARS 

El Parets va sortir a la
pista desconnectat i 
va marxar al descans
amb un advers 0-2

El Parets derrotat per la mínima
■ GOLF

La jugadora santfostenca Pilar
Montero, que milita a les files del
club P&P Vallromanes, va acon-
seguir pujar al podi de la segona
edició de l’Obert Internacional
Catalonia de pitch and putt cele-
brat el passat cap de setmana a
Sant Andreu de Llavaneres
(Maresme). La categoria femenina
d’aquesta competició la va
encapçalar la irlandesa Tracey
McGrath, la plata va ser per
Marylin Holmes. Marçal Moré es
va imposar entre els masculins. ■■

Pilar Montero es
fa amb el bronze
a l’Obert Català
de pitch&putt

● SANT FOST DE CAMPSENTELLES
CONTRAPUNT

■ CICLISME

● El Pavelló Municipal serà
aquest diumenge a les 8 del matí el
lloc de sortida de la VIII Marxa
Cicloturista Vila de Parets
Memorial Pere Pujol. Els 98 quilò-
metres d’aquesta cursa són també
la primera etapa de la Xallenge
Catalana que després recorrerà
diferents municipis de la comarca.

Parets celebra la
marxa cicloturista
Memorial Pere Pujol

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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El Mollet arribava a l’inici de la 24a
jornada amb la imperiosa necessitat
de guanyar el CF Júnior, onzè clas-
sificat i equip que, tot i que està fent
una correcta temporada, és clara-
ment inferior al CF Mollet. El
triomf era clau ja que, com va pas-
sar, en cas de derrota, i a causa dels
els últims resultats negatius, l’equip
entrenat per Migueli es podia com-
plicar les seves opcions d’ascens.

La primera part, força igualada i

amb domini altern per als dos
equips, no va tenir gaire història.
Les principals ocasions de gol les
van tenir els locals, però els davan-
ters molletans no van poder mate-
rialitzar-ne cap. A la segona part la
igualtat es va mantenir, però el CF

Júnior va estar molt hàbil per aga-
far per sorpresa el Mollet i, al mi-
nut 51, va aconseguir el 0-1. El gol
va ser obra d’Edu, que va saber
aprofitar una gran assistència de
Jordi Puig. 

L’entrenador molletà va donar

entrada a homes de refresc de caire
ofensiu. Tot i això, l’equip no va

poder ni tan sols empatar el par-
tit. El Júnior va defensar de manera

brillant la seva curta renda i es va
endur, de manera justa, els tres
punts.

L’equip de Migueli baixa fins a la
cinquena posició, i suma 41 punts,
set menys que el líder, el Sant Feliu
de Sasserra, i cinc menys que el se-

gon, el Lliçà d’Amunt. 
Aquesta jornada el CF Mo-

llet visita el CE Puig-Reig,
tretzè classificat i que la setma-

na passada va caure de mane-
ra clara, per 4-2, al camp
del Cerdanyola del Vallès.
Una bona oportunitat,

sens dubte, per sumar tres
punts a domicili i alimentar així el
somni de l’ascens. 

En el mateix grup, la Molletense
va perdre 2-0 al camp del CF Vila-
nova. Amb 30 punts l’equip entre-
nat per Montoya és dotzè, i no veu
perillar la permanència. Diumen-
ge l’equip rep a casa la UE Andalu-
cia, penúltim classificat del grup 4
de Primera Territorial. ■■

■ FUTBOL  | Primera Territorial LA MOLLETENSE DE KIKO MONTOYA VA PERDRE 2-0 AL CAMP DEL CF VILANOVA ■■ Segona Territorial

● L’equip d’Arcadio Guerra va
treure un gran punt del camp del
Caldes de Montbui. Els molletans
van haver de lluitar, a més de con-
tra el rival, contra l’àrbitre que, de
manera molt rigorosa, va deixar el
Lourdes amb quatre homes
menys. Els gols de la UE Lourdes
van ser obra de Kilian, al 42’, i de
Toro, al 78’, que va suposar el 2-2.
L’equip, tretzè amb 29 punts, rebrà
aquest dissabte el Sentmenat cator-
zè a dos punts dels molletans.

El Lourdes, amb set
jugadors, empata 2-2
al camp del Caldes

● El Martorelles no va aconseguir
fer cap gol al CD Montornès
Nord,  l’equip més golejat del
grup. Ni tan sols l’expulsió d’un
dels jugadors locals va servir per-
què el Martorelles aconseguís el
triomf. La notícia dolenta del par-
tit va ser la greu lesió de Borràs,
que sembla que el tindrà fora dels
terrenys de joc una llarga tempora-
da. L’equip, dotzè, rep aquesta jor-
nada el Caldes de Montbui.

El CF Martorelles
empata a zero
contra el més golejat

● El filial del Parets va aconseguir
situar-se, en dues ocasions, per
davant al marcador en la seva visi-
ta al camp del líder, gràcies als gols
de López i Mario. Però, a la sego-
na part, els locals van despertar i
van saber aprofitar les ocasions per
fer-se amb el triomf (4-2). El Parets
B baixa a la penúltima posició del
Grup 9 i dissabte rep el Santa
Eulàlia Ronçana, equip que prece-
deix els paretans a la classificació.

El Parets B planta
cara però sucumbeix a
La Torreta (4-2)

● MOLLET DEL VALLÈS
CRÍSTOFER FERNÁNDEZ

● PARETS DEL VALLÈS. Lluny de la
imatge que el Parets va mostrar
durant la primera meitat de la lliga,
quan era un equip segur en defensa,
resolutiu en atac i molt ben compe-

netrat, l’actual Parets és poc més que
una caricatura d’aquell. L’equip és
incapaç de guanyar partits, i a casa
és un conjunt totalment vulnerable.
Aquesta vegada, el penúltim de la
categoria, el CF Amer, es va empor-
tar els tres punts del camp paretà en
guanyar per 1-2. El gol local, obra de
Quim, va ser insuficient. El CF

Parets és onzè amb 31 punts, i el
Gironella, quinzè amb 27 punts, és
el primer dels equips que ara per ara
no seguiria a Preferent. En poc
menys d’una volta, l’equip ha passat
de lluitar pel liderat a tenir el des-
cens a només quatre punts. Aquesta
setmana els paretans visitaran l’EC
Granollers, tercer de la categoria. ■■

Continua la vulnerabilitat a casa

1

0CF MOLLET
CF JÚNIOR

CF MOLLET: Iñaki, Bresco, Pitu (Valverde),
Souto, José Manuel, Jordi, Parra (Miguel),
Fortuna, Odin (Expósito), Rivas (Ramírez),
David.
CF JÚNIOR: Sergio, Raúl, Rodríguez,
Diego, Àlex, Blasco, Pol (Marc), Puig, Edu
(Sánchez), Méndez (Pujol), Dani
(Juanito).
ÀRBITRE: Gómez Ponce.
GOLS: 0-1, Edu (51’).

A REMOLC. El capità del Mollet fa una falta tàctica al cercle central >> M.G.

■■  Preferent EL CONJUNT D’ASTASIO ES DEIXA TRES PUNTS EN LA REBUDA DEL PENÚLTIM CLASSIFICAT AL MUNICIPAL JOSEP SEGUER

L’equip està a quatre 
punts del descens i 
aquesta setmana va 
al camp del Granollers

2
1CF PARETS

AMER

El CF Mollet es despista contra el
Júnior i es complica l’ascens
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CONSTRUCCIÓN Y REFORMA INTEGRAL

OBRAS Y SERVICIOS DOÇEL, S.L.

SERVICIOS GENERALES
· Albañilería en general
· Carpintería de madera y aluminio
· Instalaciones eléctricas, agua y gas
· Pintura industrial y decorativa
· Reforma integral de viviendas y locales
· Pavimentos especialidades y decorativos

37
AÑOS

al servicio del cliente

1 9 7 1
2 0 0 8

SERVICIO INTEGRAL
PARA LA CONSTRUCCIÓN

Y LA REHABILITACIÓN

COMUNIDADES DE VECINOS
· Restauración de fachadas
· Bajantes de PVC
· Terrados y cubiertas

SERVICIOS TÉCNICOS
· Arquitectura
· Ingeniería
· Creación y desarrollo de proyectos

Tel. 935 796 250 - 669 860 485

PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

TRABAJOS
GARANTIZADOS



En el primer partit de la segona
volta del play-off per la permanència
a la Lliga Catalana, l’Handbol
Parets va signar el descens en perdre
a casa davant l’Handbol Terrassa per
23-32. Les múltiples baixes locals
van pesar molt en l’equip de Josep
Manuel Herrero. L’inici del partit es
va caracteritzar per no ser massa pro-
ductiu en atac per part dels dos
equips. Al minut 10, el Parets guan-
yava per 5-4. Però a partir d’aquí, el
Terrassa va començar a agafar
embranzida, fins al punt d’acabar
decidint pràcticament el partit en
arribar al descans amb un 10-15
favorable. A l’inici de la segona part,
els d’Herrero semblava que volien
lluitar per la victòria en posar-se 13-
16, però novament els visitants es

van distanciar, en gran part degut a
la nul·la efectivitat ofensiva pareta-
na. Finalment, el Terrassa es va
imposar per nou gols de diferència.
L’únic membre de la plantilla pare-
tana que va donar la cara en tot
moment va ser Siscu Espona, autor

de la tercera part dels gols de l’e-
quip, vuit. El Parets es manté cuer
del play-off amb només nou punts i,
a falta de quatre partits, molt hauran
de canviar les coses per a què l’equip
no descendeixi. Aquesta setmana els
d’Herrero visiten el Manyanet. ■■
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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

■ HANDBOL  | Lliga Catalana SISCU ESPONA, AMB 8 GOLS, VA SER EL MILLOR DELS PARETANS ■ ATLETISME l EL CLUB OLIMP VA FER TAMBÉ UN GRAN PAPER 

32
23HANDBOL PARETS

HANDBOL TERRASSA

● Degut a la mala trajectòria del
Mollet, la directiva destituïa la set-
mana passada a Paramio com a pri-
mer entrenador per donar les reg-
nes de l’equip al fins ara coordina-
dor i segon entrenador, Jordi
Morote. El debut de Morote, però,
no va ser massa positiu i el Mollet
va perdre 4-1 a la pista del
Manlleu.  L’equip, per tant, torna
a ocupar plaça de descens. 

Jordi Morote debuta
a la banqueta del
Mollet amb derrota

● PARETS DEL VALLÈS
CRÍSTOFER FERNÁNDEZ

El CB Mollet s’escapa

● MOLLET. En un partit decisiu
entre els dos millors equips del
grup A de Copa Catalunya, el
Recanvis Gaudí Mollet va demos-
trar perquè és el líder en solitari de
la categoria. El partit que el va
enfrontar al Sant Josep a Badalona
es pot dividir en dues fases ben dife-
renciades. En els primers 20

minuts, la igualtat esperada es va
fer palesa a la pista; cap dels dos
equips va ser capaç de dominar el
partit i es va arribar al mig temps
amb un ajustat 31-32. A la segona
meitat, el Mollet va donar mostres
del seu millor joc, amb una gran
defensa i un bon encert ofensiu.
Com de costum, Roger Dam (19
punts) va ser el més destacat del
partit. L’equip d’Àlex Coma
segueix líder i aquesta jornada rep
l’Alella, penúltim classificat. ■■

El Parets perd i es perfila
com a candidat per baixar

● MOLLET DEL VALLÈS. L’atleta del
CA Mollet, Cristina Núñez, va
superar dissabte la marca mínima
exigida per la Federació Espanyola
de Paràlisi Cerebral de Llan-
çament de Pes en el Campionat de
Catalunya per equips disputat a
Igualada. Núñez va registrar una
marca de 4 metres i 83 centímetres,
una execució que supera en 3 centí-
metres el varem de la Federació. 

Gran paper també dels atletes
que van representar al Club Espor-
tiu Discapacitats Olimp de Mollet.
Les marques més destacables van
ser també dins de l’especialitat de
llançament. Així, l’atleta Ionut Pre-
da, que competia en la modalitat
F-44, va aconseguir un llançament
de pes de 10,99 metres i un llança-
ment de disc de 28 metres. 

El seu company Antonio Jimé-
nez va executar un llançament de
pes de 4,17 i una distància de 9,69
metres en la modalitat de disc. L’at-

leta Jiménez competia en la cate-
goria de minusvalia F-43. Aquesta
competició catalana és puntuable
per al Campionat d’Espanya que
se celebrarà del 6 al 8 de juny a
Osca. En tot cas, el repte més im-
minent per Núñez és el Campio-
nat de Catalunya de combinades
que acollirà La Pedra Salvadora el
proper 5 d’abril. ■■

■ BÀSQUET  | Copa Catalunya L’EQUIP SEGUEIX LÍDER

El Parets guanya al Caldes i
s’apropa a la permanència

● ● MOLLET / PARETS. Gran triomf
dissabte del CB Parets. L’equip de
David Borrell va remuntar un
dolent primer quart per acabar
aconseguint el triomf amb prou
solvència per 82-72. Pavón, amb 21
punts, va ser l’home clau. Aquesta
jornada l’equip visita la pista del
River Andorra. D’altra banda, el

Sant Gervasi va complir els pronòs-
tics i es va fer amb la victòria
davant el Solsona (88-76). El partit,
bastant disputat durant els tres pri-
mers quarts, es va definir en l’últim
període, on un Sant Gervasi mag-
níficament dirigit per Juanfra i Joel
va acabar emportant-se el triomf.
L’equip visita el Sant Fruitós. ■■

El Sanger no dóna opció a un inferior Solsona

■ Segona Catalana ELS DE BORRELL VAN VÉNCER 82-72

El tir de Núñez supera
la marca mínima del
Campionat català 

LA DISTÀNCIA. El Terrassa ja marxava de cinc gols abans del descans >> M.G.

L’ATLETA. Cristina Núñez >> ARXIU

■■ HOQUEI  |  1a Nacional

79
65SANT JOSEP

RECANVIS GAUDÍ
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S’apropa una data important per a
l’esport local. El Club Tennis
Mollet El Calderí inicia dissabte el
primer Torneig Internacional
Ciutat de Mollet que reunirà una
cinquantena de jugadors de tot
l’Estat, i de l’estranger, enquadrats
en categories infantil i aleví. La
competició començarà a l’1 del
migdia i està pensada per jugadors
masculins i femenins. El Ciutat de
Mollet compta amb la coordinació
de la Barcelona Total Tennis i es
clourà el 21 de març. A part, el
club molletà prepara per als prop-
ers dies una agenda frenètica d’ac-
tivitats que inclou el Tennis i
Cultura infantil, el Campionat de
Catalunya +5 i el Campionat de
Catalunya sub 11, a més del
Campionat de Catalunya de ter-
cera categoria que va començar fa
una setmana. ■■

■ TENNIS  | UNA CINQUANTENA DE JUGADORS D’ARREU A LES PISTES MOLLETANES

La ratxa negativa del Sant Fost
s’agreuja davant l’Esportiu (25-27)
● SANT FOST. Tercera setmana en la qual el Sant Fost no aconsegueix la vic-
tòria. L’equip dirigit per Julio López va caure derrotat a casa davant el Sant
Vicenç Esportiu, sisè classificat, per 25-27. La derrota provoca que, d’una
banda, el Pardinyes empati a punts amb el Sant Fost a la segona plaça, i de
l’altra, que el Sant Martí Adrianenc sumi nou punts més que el Sant Fost.
L’equip tanca la primera fase a la pista del líder, el Vincit Polaris. 

El Club Calderí emprèn el
primer Ciutat de Mollet

■ HANDBOL  |  Primera Ara toca visitar la pista del líder

● Manel Ibars, Pasamontes i Nikita van conformar el podi  en la
competició a dues categories (PRO i Expert) de la preinauguració
del camp de salts en bibicleta Campillo de Parets. >> FOTO: RAVET BIKE

Acrobàcies a dues rodes al CampilloU

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT/ P. NAVARRO

Suport al candidat Robert Navarro
● MOLLET. El Calderí rebia dimecres a Robert Navarro (Sant Cugat, 1967), un
dels candidats per a les eleccions a la presidència de la Federació Catalana
de Tennis del proper 27 de març. Entre altres noms de prestigi del tennis
català, la candidatura de Navarro compta amb el suport d’Albert Costa, Àlex
Corretja i Alberto Berasategui, i es fonamenta en l’objectiu de crear una
federació més propera als clubs. En referència a El Calderí, Navarro creu que
“és un dels clubs amb més projecció del Vallès”. U MARC GARCIA
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LA CINTA URUGUAIANA ‘25 WATTS’
ES REPOSARÀ DIUMENGE A LA BOMBETA

■■   CINEMA | LA REALITAT EN BLANC I NEGRE

● MOLLET DEL VALLÈS. 25 Watts (Uruguai, 2001)  segueix les 24 hores
de tres joves de Montevideo que van pels carrers de la ciutat evadint
responsabilitats. La cinta, dirigida per Juan Pablo Rebella i Pablo Stoll,
es podrà veure diumenge, a les 7 de la tarda. CULTURA

Can Rajoler rebrà diumenge un trio
d’asos: tres dels músics més ben
considerats de l’escena del jazz del
país: el saxofonista Perico Sambeat,
el contrabaixista Javier Colina i el
bateria Marc Miralta. Aquesta reu-
nió de luxe ha donat com a fruit un
disc i un espectacle ple de virtuosis-
me i fusió. Colina-Miralta-Sambeat
Trio barregen el bop amb el latin
jazz i el flamenc, aconseguint l’afi-
nitat entre la varietat d’influències.

Perico Sambeat és un saxofonista
que destaca tant en el jazz més
clàssic com en el més contempora-
ni. El 1982 es va instal·lar a Barce-
lona, on va estudiar al Taller de
Músics amb Zé Eduardo. Des de
llavors ha tocat a festivals i clubs de
tot el món. A inicis dels 90 es va
traslladar a la New School de Nova
York. Ha tocat amb artistes interna-
cionals, com Pat Metheny, Steve
Lacy i Bob Moses, entre altres. Ja-
vier Colina està considerat com un

dels millors contrabaixistes de l’es-
cena europea. Als 90 va començar
a destacar en la fusió del jazz i el
flamenc i ha actuat al costat de
Chano Domínguez, Bebo Valdés i

el desaparegut Tete Montoliu.
Completa el trio Marc Miralta, el
bateria amb més projecció interna-
cional de Catalunya, que ha col·la-
borat també amb Domínguez i

Montoliu, a més de Paquito D’Ri-
vera, entre altres. ■■

Sambeat, Colina i Miralta porten
el millor jazz del país a Can Rajoler

■■ MMÚÚSSIICCAA | EL TRIO APOSTA PER LA FUSIÓ DEL BOP, EL LATIN I EL FLAMENC

● PARETS DEL VALLÈS
MONTSE ERAS

DE LITE BITES TRIO
A LUCA TONDENA
QUARTET

● MOLLET DEL VALLÈS. La Bombeta
ha apostat també aquest mes per
una programació musical en la qual
sovintegen les propostes jazzístiques.
Dissabte passat, Lite Bites Trio (a la
fotografia), format per Guillem
Callejón, Aleix Forts i Alfons Bertran,

pujava a l’escenari del carrer Lluís
Duran. El proper dissabte (19.30h)
serà el torn de Luca Tondena Quartet,
una banda fomada pel mateix
Tondena (saxo tenor), Joan Soler
(saxo alt), Feyu Martí (guitarra) i
Coco Balash (contrabaix). >> M.E.

El Sobrino del
Diablo satiritza
sobre el sexisme 

■■ SOPAR PER A DONES

La Capella Santa
Maria inicia la
Setmana Santa  

■■ CANT CORAL

DIVENDRES 14 de març · 20.30 h

Inscripcions a Can Butjosa · Gratuït

DIUMENGE 16 de març · 18.30 h

Can Rajoler · 9 / 7 / 6 €

U MARC GARCIA

Les aules del col·legi
acolliran temporalment
i durant aquest curs els
alumnes de l’Escola

● MOLLET DEL VALLÈS. L’església
parroquial de Sant Vicenç obrirà
les portes dissabte (12.30) a la
Capella de Música de Santa
Maria, que iniciarà la Setmana
Santa amb un concert de música
sacra. El repertori comptarà amb
peces de Haendel, Bach, Vivaldi,
Txaikovsky, Schubert, Palestrina,
Staines, Pérez Moya, Miserachs i
Pau Casals. També es recitaran
textos d’El comte Arnau de Josep
M. de Sagarra, amb motiu dels 80
anys de la seva estrena. ■■

● PARETS DEL VALLÈS. Alguns homes
mentiders i masclistes és el títol de
l’espectacle que oferirà el músic
Juan Gómez, conegut com El
Sobrino del Diablo, al teatre de
Can Butjosa. El muntatge s’em-
marca dins la programació del Dia
de la Dona i es farà en el marc d’un
sopar de dones, en el qual s’haurà
d’assistir amb un plat per compar-
tir. El Sobrino oferirà cançons en
les quals els homes queden retra-
tats. La vetllada acabarà amb l’ac-
tuació de DJ Mikel Abarca. ■■
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www.autoelegance.info

2 TIENDAS A SU SERVICIO

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

OFERTAS EN TURISMOS

AUDI A3 2.0 TDI 140CV. 3P. AÑO/03. IMPECABLE. CLIMA, LLANTAS, S/LLUVIA.....18.900 €
AUDI A3 1.9 TDI 130CV. 3P. AÑO/02. AZUL. CLIMA, LLANTAS, O/ABORDO, CD....14.300 €
AUDI A3 1.6 105CV. 3P. GASOLINA. ABS, CLIMA, LLANT., CD, GRAN OCASIÓN..10.400 €
AUDI A3 AMBITION 1.9 TDI 130CV.  3P. AÑO/01. ABS, CLIMA, LLANT., T/SOLAR...13.900 €
AUDI A4 QUATTRO 2.5 TDI 180CV. 5P. AÑO/01. CLIMA, LLANTAS, CD, OCASIÓN16.900 €
AUDI A4 S-LINE 1.9 TDI 130CV. 5P. AÑO/03. ABS, LLANT., A/SEMIPIEL, O/ABORD17.700 €
AUDI A4 AVANT 1.9 TDI 110CV. 5P. AÑO/00. CLIMA, LLANT., O/ABORDO, ROJO12.900 €
AUDI A6 AVANT 1.9 TDI 110CV. 5P. AÑO/01. ABS, LLANTAS, T/SOLAR, D/A, E/E...10.900 €
BMW 320 COMPACT 2.0 150CV. AÑO/02. CLIMA, D/A, LLANTAS, R/ELE., ROJO..14.900 €
BMW 320 136CV. 5P. AÑO/01. ABS, CLIMA, D/A, LLANTAS, NEGRO, IMPECABLE12.900 €
BMW 320D 150CV. 5P. AÑO/02. KIT “M”. ABS, CLIMA, LLANTAS, MANOS LIBRES..18.500 €
BMW 320D 150CV. 5P. AÑO/04. ABS, A/PIEL, CLIMA, LLANTAS, O/ABORDO, CD.18.600 €
BMW 325D 192CV. 5P. AÑO/92. ABS, LLANTAS, CD, T/SOLAR, A/G, C/C, D/A.......3.600 €
BMW 525 TDS TOURING 143CV. AÑO/99. ABS, LLANT., CLIMA, D/A, O/ABORDO.11.600 €
BMW 530D  218CV. 5P. AÑO/04. A/PIEL, S/LLUVIA, GPS, DVD, MUCHOS EXTRAS.31.900 €
CITROEN C3 1.4 70CV. 5P. A/A, C/C, D/A, CD, MANOS LIBRES, R/ELECT., AZUL.....8.400 €
DAEWOO LANOS 1.5 85CV. 3P. AÑO/00. L/REVISIONES. POCOS KM. A/A, D/A.....2.900 €
FIAT PUNTO 16V. 1.2 80CV. 5P. A/A, C/C, D/A, E/E, A/G, AÑO/00, BLANCO........4.900 €
FIAT STILO 1.9 JTD 115CV. AÑO/03. CLIMA, LLANTAS, CD, GPS, MANOS LIBRES...10.900 €
FORD FIESTA 1.4 68CV. AÑO/03. V/MULT., LLANTAS, A/A, C/C, ABS, E/E, ROJO....7.900 €
FORD FOCUS 1.8 TDCI TREND 115CV. 3P. AÑO/03. NEGRO. A/A, LLANT., CD, D/A8.900 €
HONDA CIVIC 1.5 115CV. 3P. AÑO/99. ABS, A/A, LLANT., D/A, CD, C/C, PLATA...5.900 €
HONDA CIVIC 2.2 140CV. AÑO/06. SEMINUEVO. M/VOLANTE, ESP, TCS, LLANT...16.900 €
HYUNDAI GETZ 1.6 105CV. 3P. A/G, A/A, C/C, D/A, E/E, CD, R/ELE., BONITO.......7.600 €
KIA SHUMA 1.5 16V. 90CV. 5P. AÑO/99. D/A, E/E, A/A, R/ELE., E/E, OCASIÓN......3.000 €
MERCEDES C220 SPORTCOUPÉ 143CV. AÑO/02. ABS, CLIMA, LLANT., CD, PLATA18.900 €
MERCEDES C220 CDI 143CV. 5P. AÑO/02. CLIMA, GPS, V/CRUCERO, LLANTAS..18.900 €
MERCEDES CLASE A170 AVANTGARDE 90CV. 5P. AÑO/99. A/SEMIPIEL, A/A, CD..7.300 €
NISSAN PRIMERA 2.2 DCI 140CV. AÑO/05. L/TINT., CLIMA, PARKTRONIC, TEL.......12.900 €
OPEL ASTRA 1.7 CDTI 100CV. 5P. AÑO/04. ABS, A/A, D/A, C/C, O/ABORD., CD.13.300 €
OPEL ASTRA 1.7 CDTI 100CV. 5P. AÑO/04. L/REVISIONES, CLIM, O/ABORD, D/A11.900 €
OPEL CORSA 1.7 CLUB 65CV. 3P. AÑO/03. A/A, A/G, D/A, IMPECABLE.................6.900 €
OPEL VECTRA 2.0 DTI 100CV. 5P. AÑO/03. ABS, A/G, D/A, O/ABORDO, V/MULT.10.800 €
PEUGEOT 206 1.4 HDI 70CV. 3P. AÑO/03. A/A, C/C, D/A, OCASIÓN, BLANCO.....7.600 €
PEUGEOT 206CC 2.0 138CV. AÑO/01. ABS, E/E, R/ELE., CLIMA, D/A, LLANT, CD..10.500 €
PEUGEOT 206 1.4 HDI 70CV. 3P. E/E, LLANTAS, MUCHOS EXTR. TUNING, AÑO/03.10.900 €
PEUGEOT 206 XRD 1.9 70CV. 5P. IMPECABLE. AÑO/01. TODAS LAS REVISIONES....6.900 €

PEUGEOT 206 XT 1.9 70CV. 3P. A/G, A/A, C/C, D/A, LLANT., E/E, PLATA, AÑO/00.6.900 €
PEUGEOT 307 CC 1.6 110CV.  3P. AÑO/04.  CLIMA, LLANTAS, O/ABORD., AZUL..15.600 €
PEUGEOT 307 1.6 HDI 90CV. 5P. AÑO/06. SEMINUEVO. L/REVISION., G/OFICIAL..12.900 €
PEUGEOT 307 XS HDI 2.0 110CV. AÑO/01. ABS, A/G, CLIM., D/A, CD, E/E, R/ELE.9.900 €
RENAULT MEGANE COUPÉ 1.9 150CV. 3P. MUCHOS EXTRAS. TV-DVD, AÑO/00......5.999 €
RENAULT MEGANE 1.5 80CV. 3P. AÑO/03. ABS, CLIMA, LLANTAS, O/ABORDO....11.900 €
RENAULT MEGANE 16V 1.4 98CV. 5P. AÑO/03. ABS, CLIMA, O/ABORD., S/LUCES.7.900 €
RENAULT MODUS 1.5 DCI 85CV. AÑO/06. SEMINUEVO. TODOS LOS EXTRAS........10.900 €
SEAT CORDOBA 1.9 TDI 90CV. 3P. AÑO/01. C/C, CLIMA, LLANTAS, O/ABORDO...5.600 €
SEAT CORDOBA STELLA 1.9 SDI 65CV. 5P. AÑO/03. A/A, CD, ALARMA, PLATA......8.500 €
SEAT IBIZA 1.6 75CV. 3P. AÑO/99. A/G, CLIMA, D/A, E/E, C/C, GRAN OCASIÓN.5.400 €
SEAT IBIZA CUPRA 1.9 TDI 160CV. AÑO/04. L/TINTADAS, LIBRO REVISIO., ROJO...13.900 €
SEAT LEON 1.9 TDI 110CV. 5P. AÑO/00. ABS, CLIMA, LLANTAS, CD, IMPECABLE...10.900 €
SEAT LEON FR 1.9 TDI 150CV. AÑO/03. IMPECABLE, CLIMA, CD, ABS, OCASIÓN.13.600 €
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110CV. 5P. AÑO/03. CLIMA, LLANT., O/ABORD., S/LLUVIA..10.300 €
TOYOTA COROLLA D4-D TERRA 2.0 90CV. 5P. AÑO/04. A/A, V/MULT., D/A, C/C...9.900 €
VOLKS. GOLF III 1.6 75CV. 3P. AÑO/94. D/A, LLANTAS, E/E, CD, R/ELECTRICOS.....2.100 €
VOLKS. GOLF 1.9 TDI 90CV. 3P. AÑO/01. ABS, CLIMA, D/A, LLANT., O/ABORDO.10.900 €
VOLKS. GOLF 1.9 TDI 105CV. 3P. AÑO/04. ABS, LLANTAS, CD, O/ABORDO, A/A..16.900 €
VOLKS. POLO 1.4 TDI 75CV. 5P. AÑO/03. A/A, D/A, CD, L/REVISION., A/G, PLATA8.900 €

OFERTA MONOVOLUMEN

CHRYSLER VOYAGER 2.5 115CV. 7 PLAZAS. ABS, A/G, A/A, C/C, D/A, AÑO/99..10.900 €
CHRYSLER VOYAGER 2.5 140CV. 7 PLAZS. ABS, A/A, DVD, V/CRUCERO, LLANT...15.600 €
CHRYSLER VOYAGER 2.5 140CV. 7 PLAZS. ABS, CLIMA, CD, A/ELEC., IMPEC.......13.000 €
CHRYSLER VOYAGER SE 2.5 CRD 140CV. 7 PLAZ. A/A, CD, V/MULT., L/REV., ABS16.900 €
CITROEN XSARA PICASSO 2.0 HDI 90CV. 5P. AÑO/00. ABS, CLIMA, CD, V/MULT..9.000 €
FORD FOCUS C-MAX 1.6 110CV. AÑO/04. IMPECABLE. PLATA. OCASIÓN............12.900 €
OPEL ZAFIRA ELEGANCE 2.0 100CV. AÑO/03. OFERTA. ABS, CLIMA, D/A, LLANT.12.600 €
OPEL ZAFIRA ELEGANCE 2.0 100CV. 7 PLAZ. AÑO/02. A/A, LLANTAS, OCASIÓN..10.600 €
OPEL ZAFIRA ELEGANCE 2.0 82CV. 7 PLAZAS. AÑO/99. A/A, D/A, LLANT., V/MULT9.600 €
PEUGEOT 807 2.0 HDI 110CV. 7 PLAZAS. AÑO/03. CLIMA, LLANTAS, O/ABORDO14.900 €
RENAULT SCENIC 1.9 DCI 100CV. 5 PLAZAS. AÑO/99. T/SOLAR, LLANTAS, CD.......6.900 €
RENAULT SCENIC 1.5D 100CV. 5 PLAZAS. AÑO/04. MUY POCOS KM. A/A, CD....13.900 €
RENAULT SCENIC 1.9 DCI 120CV. 5P. AÑO/03. CLIMA, LLANT., M/LIBRES, V/MULT..9.900 €
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 115CV. 7 PLAZ. AÑO/00. ABS, CLIMA, CD, E/E, OFERTA11.400 €
SEAT ALTEA 1.9 TDI 105CV. 5P. AÑO/04. GRIS CENIZ. A/A, MP3, CD, M/VOLANT13.600 €
VOLKS. TOURAN 1.9 TDI 100CV. 5P. AÑO/04. ABS, A/A, D/A, E/E, CD, A/G, PLAT15.400 €

OFERTAS 4x4

HONDA HR-V I-VTEC 1.6 125CV. 5P. AÑO/03. D/A, LLANTAS, CD, L/REVISIONES.10.900 €
ISUZU CAMPO-BRAVA PICK-UP LX 2.5 100CV. 5P. AÑO/04. POCOS KM. DORAD14.300 € 
JEEP GRAND CHEROKEE 3.1 140CV. 5P. AÑO/99. A/A, A/G, CD, ABS, IMPEC......14.000 €
KIA SPORTAGE 2.0 83CV. 5P. AÑO/99. ABS, A/A, C/C, D/A, E/E, R/ELE., AZUL.......7.900 €
LAND ROVER DISCOVERY 2.5 TD 115CV. 3P. AÑO/93. D/A, BOLA REMOLQUE.......5.600 €
MITSUBISHI MONTERO 3.2 160CV. 3P. A/G, C/C, CLIMA, D/A, ESTRIB., M/LIBRES.22.900 €
MITSUBISHI L200 PICK-UP 2.5 115CV. 4 PLAZS. AÑO/04. A/A, B/REMOLQUE, D/F.13.000 €
NISSAN NAVARA PICK-UP 2.5 103CV. 5P. AÑO/00. B/REMOLQ., CD, DEFENSAS..12.900 €
NISSAN NAVARA PICK-UP 2.5 TD 103CV. 5P. AÑO/99. BOLA, DEFENSAS, CD, A/A9.600 €
NISSAN TERRANO LARGO 3.0 155CV. 7 PLAZ. A/A, V/MULT., CD, BOLA, AÑO/0316.900 €
NISSAN TERRANO II 2.7 TDI 100CV. AÑO/99. A/A, D/A, MUY BIEN CUIDADO.........9.400 €
NISSAN TERRANO II 2.4 118CV. 7 PLAZAS. AÑO/97. A/A, ESTRIB., T/SOLAR, E/E.....6.600 €
RENAULT SCENIC RX4 1.9 DCI 105CV. 5P. 4X4, CLIMA, A/G, LLANTAS, AÑO/01..10.900 €
SSANGYONG REXTON 2.9D 120CV. 5P. AÑO/03. ABS, CLIMA, LLANT., ESTRIB......15.900 €
SUZUKI VITARA 1.9 75CV. 5P. AÑO/98. ABS, A/A, D/A, LLANT., RADIO-CASSETTE..8.600 €

OFERTAS AUTOCARAVANAS

AUTOCARAVANA FIAT AUTO-ROLLER 1.9 90CV. AÑO/00. SEMINUEVA................. 29.900 €
VOLKS. CALIFORNIA 2.4 80CV. AÑO/91. A/A, D/A, IMPEC., IDEAL PARA VIAJE...14.900 €

OFERTAS FURGONETAS

FIAT DUCATO JTD 2.8 127CV. A/A, C/C, D/A, E/E. 6 PLAZAS. PERFECTA...............10.400 €
FIAT DUCATO MAXI 2.8 87CV. 3 PLAZAS. AÑO/02. D/A. TODAS LAS REVISIONES.10.600 €
FIAT DUCATO 2.0 JTD 6 PLAZS. AÑO/03. A/A, CD, D/A, E/E, PERFECTO ESTADO.12.600 €
MERCEDES SPRINTER 311 CDI 110CV. 3 PLAZS. AÑO/04. ABS, A/A, CD, LLANT.....14.600 €
MERCEDES VITO 108 2.2 CDI 82CV. 3 PLAZAS. AÑO/99. MUY BIEN CUIDADA....... 8.900 €
MERCEDES VITO ISOTERMO. AÑO/99. D/A, RADIO-CASSETTE, 3 PLAZ, OCASIÓN.11.900 €
NISSAN PRIMASTAR 1.9 80CV. 6 PLAZ. AÑO/04. A/A, D/A, CD, COMO NUEVA...14.500 €
OPEL VIVARO 1.9 CDTI 100CV. 9 PLAZS. AÑO/04.  A/A, D/A, L/REVISIONES, ABS16.400 €
PEUGEOT BOXER 2.8 125CV. 9 PLAZS. AÑO/03. ABS, D/A, V/MULT., V/CRUCERO15.500 €
PEUGEOT EXPERT 2.0 90CV. 6 PLAZ. AÑO/02. A/G, A/A, D/A, PERFECT. ESTADO..10.300 €
PEUGEOT EXPERT 2.0 HDI 108CV. COMBI 5. A/A, D/A, A/G, E/E, CD, AÑO/02.....10.600 €
PEUGEOT PARTNER 2.0 HDI 90CV. 2 PLAZ. A/A, BOLA REMOLQUE, D/A, CD, A/G 6.800 €
RENAULT KANGOO 1.5 DCI 82CV. 5 PLAZAS. A/G, A/A, C/C, D/A, L/REVISIONES.7.900 €
VOLKS. TRANSPORTER 1.9 TDI 105CV. 9 PLAZAS. AÑO/06. A/A, CD, SEMINUEVA.19.000 €

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

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

PAISATGE CATALÀ
Antonio Sala Herrero (Barcelona, 1926 - 2003)

Aquest barceloní de l’escola

paisatgística catalana és un

dels pintors contemporanis del

però, han estat els colors dels

paisatges de Tiana i de les flo-

ristes de les Rambles de la Ciu-

tat Comtal. De fet, el pintor bar-

celoní va establir la seva

residència a Tiana (Maresme),

on va morir als 67. La seva

obra està representada a diver-

sos museus catalans. La peça

de la Col·lecció Garreta-Rovira

mostra aquest estil bonnardià i

un cromatisme personal (a ve-

gades excessiu) que, en aquest

cas, dóna un ambient bucòlic al

paisatge. ■■

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

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

■■   LLIITTEERRAATTUURRAA | JOSEP MASATS PRESENTA ‘FRAGMENTS DE VIDRE’

“L’haiku m’ha anat bé per a les
meves dispersions mentals”. Amb
aquest cant a la brevetat i la con-
creció, l’escriptor Josep Masats ini-
ciava la presentació del seu darrer
llibre, Fragments de vidre, editat
per Emboscall. “Són reflexions
d’aire casolà i l’encaix final de les
peces va a càrrec del lector”, argu-
mentava l’autor en referència al tí-
tol que reuneix 235 haikus, una
fórmula estilística minimalista ins-
pirada en la mètrica japonesa. 

L’obra, amb pròleg de Joaquim
Molas, té com a portada una carta
de tarot dissenyada pel pintor Josep
Cuní que va viure a Mollet durant
27 anys. En aquest recull, el lector
trobarà versos hermètics però tam-
bé fragments encadenats que res-
ponen a una idea global. “Si un
haiku et fa pensar o el tornes a
llegir, ja ha fet el seu camí”, afir-
ma Masats. En aquest passeig pel
món intern de l’autor santfostenc
figuren imatges costumistes, vivèn-
cies, somnis, sensacions i elements

de la natura vinculats a les arrels de
Masats. 

L’escriptor va presentar el treball
a L’Illa, tot recitant alguns dels po-
emes més simbòlics, amb especial
atenció per la peça Atzur: “una pa-
raula / a penes dita es fa / de cendra
clara”, enfila un dels fragments.
Un cop acabades les formalitats,
Josep Masats va obsequiar els assis-

tents amb un haiku per cada una
de les paraules o idees proposades,
com la capacitat d’entesa dels ani-
mals, la nena de Rajoy, un ametller
que somia gratar el cel, la història
d’un taxista que acaba a la Model i
la mateixa identitat de l’escriptor.
“Qui és Masats?”, un dubte mig
burlesc que va tancar la vetllada
amb un interrogant existencial. ■■

“Si un haiku et fa pensar,
ja ha fet el seu camí”
● MOLLET DEL VALLÈS

PEDRO NAVARRO

NOU LLIBRE. L’autor molletà presentava l’obra a L’Illa >> M.GARCIA

La Bombeta mostra
l’obra pictòrica de la
gallega Rebeca Cierto

● La Bombeta inaugurarà diven-
dres l’exposició de pintures de
Rebeca Cierto (Boiro, la Corunya,
1974), que l’any passat va exposar
al Centre Gallec de Barcelona.
Llicenciada en Belles Arts, actual-
ment està fent un curs de Vidriera
Artística al Centre del Vidre de
Barcelona. La mostra recull les
sèries realitzades entre 2006 i 2007.

Jesús Rodríguez
exposa ‘Els límits del
retrat’ a Granollers

● L’artista plàstic molletà Jesús
Rodríguez exposarà, fins a l’11 d’a-
bril, al centre cívic de Can Gili de
Granollers, la mostra Els límits del
retrat, una sèrie d’obres monocro-
mes en les quals l’espectador des-
cobreix els retrats. Actualment,
Rodríguez també exposa al Museu
Abelló, però en una altra vessant,
dins el col·lectiu artístic Derivart.

La Nau acull un
recull de relats amb
música de saxo

● Divendres (22.30 h), La Nau
rebrà l’espectacle Delícies, un
recull de sis relats optimistes i
reconfortants sobre dones, amb
acompanyament de saxo. Les pro-
tagonistes responen amb valentia
als obstacles diaris. El muntatge
s’emmarca dins el cicle d’oci noc-
turn Adeshores, que impulsa la
regidoria de Joventut.

Sala va rebre
el premi de la 
Societat de Belles 
Arts de París

El pintor va 
desenvolupar un
llenguatge
neofiguratiu
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LA PLAÇA PRAT DE LA RIBA ACULL LA 
XIV FIRA DEL DESTORB

■■   MMEERRCCAADDEETT | Matinal de diumenge

● MOLLET DEL VALLÈS. Aquest diumenge se celebra la XIV Fira
del Destorb a Prat de la Riba. El mercadet amb objectes de 
segona mà, organitzat per l’Associació de Col·leccionistes de
Mollet i comarca, obrirà de 9 del matí a 3 de la tarda. GARBUIX

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

■■ SSEETTMMAANNAA  SSAANNTTAA | EL CENTRO CULTURAL ANDALUZ CELEBRA LA SEVA TRADICIONAL PROCESSÓ PELS CARRERS DEL NUCLI ANTIC

Aquest cap de setmana es dóna el
tret de sortida a les celebracions
de Setmana Santa amb una doble
benedicció de palmes i palmons
aquest Diumenge de Rams. A la
tradicional litúrgia oficiada pel
mossèn Lluís Pou a la plaça Prat de
la Riba cal sumar  una segona ceri-
mònia a l’església de Santa Rosa,
totes dues a les 12 del migdia. Per
Dijous Sant, l’església Sant Vicenç
ha programat a les 8 del vespre la
missa Escena del Senyor i una vet-
lla de pregària a les 11 de la nit.
L’agenda es tancarà amb el viacru-
cis, la missa de la Passió i Mort del
Senyor i la Vetlla Pasqual.

PROCESSÓ DEL ‘CENTRO’

Per la seva banda, el Centro Cul-
tural Andaluz oferirà dissabte
(19.00h) la seva tradicional proces-
só de Setmana Santa amb punt de
partida al teatre de Can Gomà. La
litúrgia recorrerà els carrer Caste-
lao, Comte Urgell, Gaietà Vínzia,
Jaume I, Espanya, s’aturarà a l’es-
glésia Sant Vicenç i continuarà
pels carrers Portugal i Roger de
Llúria per retornar al teatre muni-
cipal. ■■

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

Diumenge de Rams se celebrarà a les 12 del migdia a la plaça Prat de la Riba i l’església de Santa Rosa

Mollet es prepara per a una
doble benedicció de la palma

U MARC GARCIA

● MARTORELLES. Els Armats de
Martorelles nomenaven dissabte
abanderat d’honor Miquel Montsant,
que fa 25 anys que és a l’entitat i que
va ser un dels precursors del Armats,
a més de crear la secció Joventut
Sardanista de Martorelles. La 
cerimònia va continuar amb el pregó

de Setmana Santa i amb la 
benvinguda  dels nous confrares.
La parròquia de Sant Joaquim celebra
dissabte (20h) una missa amb la
representació de la vida de Jesús a
través de les Escenes Evangèliques, i
diumenge (10h) ofereix la celebració
de la Benedicció. >> CONTRAPUNT

MONTSANT ÉS
L’ ABANDERAT DE
L’ANY DELS ARMATS

● Diumenge se celebra la sisena
edició de la popular Caminada per
les Fonts de Martorelles. La sorti-
da (9.30h) serà al Parc de Can
Sunyer i els participants recorre-
ran indrets com les fonts de Can
Roda, Can Sunyer, Sunyera, Sant
Domènec i el Ca, de la Teula, la
Bassassa i del Ferro. L’organització
especifica que la dificultat del tra-
jecte és mitjana. A l’altura de la
font Sunyera es farà una aturada
per esmorzar. L’acte està organit-
zat per l’Ajuntament.

■■ EEXXCCUURRSSIIÓÓ

A punt per a la sisena
Caminada per les
Fonts de Martorelles

● MOLLET DEL VALLÈS. El Club
Muntanyenc de Mollet prepara
per a aquest diumenge la
Caminada per la Llera del Besòs,
que consistirà a arribar a Badalona
sense perdre de vista el traçat del
riu vallesà. La sortida és a les 8 del
matí des del Pla de les Pruneres i
la tornada serà en tren. 

D’altra banda, El Khan Tangri,
el príncep dels esperits és el títol de
la pel·lícula documental que el
Club Muntanyenc projectarà
aquest divendres a la seu de La
República (21.30h). La cinta és
d’Oriol Caubet i narra l’ascens de
set mil metres d’una expedició del
Marroc.

El Muntanyenc
va a Badalona
seguint la llera
del Besòs
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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

CARÈNCIES AFECTIVES 

IGUAL A POSSESSIVITAT (I)

Patir un sentiment profund de carència afectiva al llarg de la
infància pot estimular actituds posteriors de possessivitat,
autocompassió, exigència d’atenció, egocentrisme... Les
mancances afectives viscudes durant l’etapa infantil gene-

ren una personalitat adulta caracterit-
zada per una accentuada por a

la soledat sentimental, la qual
cosa es tradueix en una

gran inseguretat i ansietat. 

Aquesta realitat és la
causa que inconscient-
ment es desenvolupin
mecanismes tipològics,
l’objectiu dels quals
serà aconseguir asse-

gurar-se amor, atenció i
dedicació de l’entorn a-

fectiu. Els més utilit-
zats són: l’autocom-
passió, el xantatge
emocional, la ma-
nipulació i culpa-
bilitzar els altres.

Per Gabinet Psicopedagògic 
i Mèdic Naturista Molins

✆✆ 93 570 43 04
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L’APARADOR

AARRGGEECCOO  CCOONNSSTTRRUUCCCCIIOONNSS
Sant Oleguer, 23 àtic 1ª | T-93 579 31 10 | F-93 570 08 10 | MOLLET DEL VALLÈS 

L’empresa molletana ARGECO
CONSTRUCCIONS és la solució
definitiva a les necessitats en obres i
en reformes i rehabilitacions. Pel
que a obra nova posen la seva expe-
riència a l'abast per a la construcció
de cases unifamiliars, plurifamiliars,
locals i naus industrials, i per exten-
sió, tota mena d'immoble. També són especialistes
en reformes en general, reforços estructurals, reha-
bilitacions de façanes, habitatges, naus industrials,

en impermeabilitzacions
d'espais, i en la instal·lació
de serveis d'abastament i
comfort: aire condicionat,
aigua, electricitat, etcètera.
A més, ARGECO CONS-
TRUCCIONS disposa d'un
servei de consultoria d'o-

bres i gestions vinculades. Podeu sol·licitar el vostre
pressupost sense compromís bé per telèfon o al
correu electrònic info@argeco.es. ❑ Logotip de l’empresa Argeco – ARXIU

La firma molletana ofereix
solucions en obra nova,
reformes, instal·lacions 

i rehabilitacions

Rambla Pompeu Fabra,14 · Mollet del Vallès
Tel. 93 579 11 21 (Reservas)

B
A

R
 -
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E

S
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· Menú diario
· Comidas a la carta
· Torradas,
  embutidos
  ibéricos
· Tapas selectas

PER MENJAR

- quatre cues de rap 

- 1/2 quilo de crancs 

de mar 

- 2 cebes mitjanes 

- 3 pastanagues 

mitjanes 

- 2 porros 

- unes fulles d'api

- un ramet de llorer, 

farigola, julivert, 

romani 

- 4 escalònies 

- 6 grans d'all 

- 50 c.c. de conyac 

- 1/2 quilo de 

tomàquets madurs 

- 1 litre de brou de 

peix 

- 1/4 de litre de nada 

liquida 

$: Mitjà

��: 150 minuts

���������� persones

CUES DE RAP AMB

SALSA DE CRANCS

Poseu sal i pebre a les cues de rap, i
col·loqueu-les al forn, en una plata, a
una temperatura de 160 graus durant
sis minuts per banda. Passat aquest
temps, retireu les cues de la plata,
reserveu el suc (en el seu moment afe-
giu-lo al brou). 
Talleu ben fina la ceba, la pastanaga,
els porros, l'api, els tomàquets, els alls
i les escalònies, i poseu-ho en una cas-
sola amb oli a coure sense que arribin
a daurar-se. Saleu, tapeu la cassola i
deixeu coure durant deu minuts més
junt amb els crancs que abans haureu
fregit en una paella, flamejats amb el
conyac i aixafat en el morter. 

A continuació, afegiu-hi el brou de peix,
deixeu coure uns vint minuts més, pas-
seu-ho pel miniprimer i a continuació
pel colador xinès. Un cop colat, afegiu-
hi la nata liquida, i deixeu reduir durant
cinc minuts. Col·loqueu les cues de rap
en una plata per anar al forn, aboqueu-
hi la salsa al damunt i deixeu-ho coure
uns deu minuts a 180 graus.  ❑

�

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

TANCAT
del 21 al 24

de Març,
ambdós inclosos

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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ARRIBA LA SETMANA SANTA
AMB LA CELEBRACIÓ DEL DISSABTE DE
PASSIÓ I LA BENEDICCIÓ DE LA PALMA
EL DIUMENGE DE RAMS. Pag 28

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, 6 14ºC -1ºC 10ºC 1.016 hPa – 37 km/h SE

DIVENDRES, 7 14ºC 4ºC 10ºC 1.011 hPa – 26 km/h S

DISSABTE, 8 15ºC 5ºC 12ºC 1.013 hPa – 32 km/h S

DIUMENGE, 9 15ºC 9ºC 11ºC 1.009 hPa 1 29 km/h SSW

DILLUNS, 10 15ºC 7ºC 14ºC 1.004 hPa – 55 km/h WNW

DIMARTS, 11 23ºC 6ºC 21ºC 1.013 hPa – 34 km/h WSW

DIMARTS, 12 20ºC 10ºC 16ºC 1.020 hPa – 21 km/h ESE

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

DIUMENGE 16

Núvols prims durant la ma-
jor part del dia, que no im-
pediran l’acció del sol. A la
tarda, el cel s’asserenerà.
Temperatures amunt.

Nuvolositat abundant du-
rant tot el dia, més com-
pacte a la tarda. Malgrat
l’abundància de núvols, les
temperatures pujaran.

Nuvolositat variable, amb al-
ternança de núvols i claria-
nes, sense conseqüències.
L’entrada de vent del nord
farà baixar les temperatures.

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

Previsió per al cap de setmana

DEFUNCIONS

NAIXEMENTS

Nayeli Jiménez Laderos (Mollet) 01/03/08
Marti Sánchez Pérez (Mollet) 02/03/08
Noa Ibáñez Saez (Parets) 04/03/08
Ángel Bolívar Cebrian (Mollet) 04/03/08
Arnau Cola Pila (Mollet) 04/03/08
Hugo Blasco Padilla (La Llagosta) 04/03/08
Goya Mesé Suárez (Mollet) 05/03/08

Dades facilitades per l’Hospital de Mollet  

MOLLET

14. GARNÉS. Cervantes, 29
15. LAFARGUE. Can Flaquer, 19
16. MARTÍNEZ. Diputació, 9
17. ROVIROSA C. Av. Rívoli, 23
18. ROVIROSA S. Berenguer III, 66
19. SÁNCHEZ. Sant Ramon, 55
20. SATORRES. Av. Llibertat, 36

FARMÀCIES DE TORN

PARETS DEL VALLÈS
13-19. ISERN. Av. Catalunya, 82

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

MARTORELLES
15. GLÒRIA LLENAS. Av. Piera, 41

Cartellera del 14 al 18 de de març
NOVETATS

Cinemes MOLLET

1100..000000  FFeeiinneerrss::  18.00-20.15-22.15. FFeessttiiuuss::  16.00-18.15-

20.30-22.45

MMyy  wwaayy  FFeeiinneerrss::  20.15-22.15. FFeessttiiuuss::  20.30-22.45

FFrraannkklliinn  FFeeiinneerrss::  18.00. FFeessttiiuuss::  16.00-18.15

EEnn  eell  ppuunnttoo  ddee  mmiirraa  FFeeiinneerrss::  20.15-22.15. FFeessttiiuuss::  20.30-

22.45

HHoorrttoonn Animació DDuurraaddaa:: 87 min. FFeeiinneerrss::

18.00-20.15-22.15. FFeessttiiuuss::  16.00-18.15-
20.30-22.45. DDee::  Jimmy Hayward i Steve
Martino AAmmbb:: Jim Carrey, Steve Carell

NNoo  eess  ppaaííss  ppaarraa  vviieejjooss Drama. DDuurraaddaa::

122 min. FFeeiinneerrss::  18.00-20.15-22.15.
FFeessttiiuuss::  16.00-18.15-20.30-22.45. DDee::  Joel i
Ethan Coen AAmmbb:: Javier Bardem, Josh Brolin

JJuunnoo Drama. DDuurraaddaa:: 91 min. FFeeiinneerrss::

18.00-20.15-22.15. FFeessttiiuuss::  16.00-18.15-
20.30-22.45. DDee::  Jason Reitman AAmmbb:: Ellen
Page, Jason Bateman, Jennifer Garner

LLaa  gguueerrrraa  ddee  CChhaarrlliiee  WWiillssoonn Drama.
DDuurraaddaa:: 97 min. FFeeiinneerrss::  18.00. FFeessttiiuuss::
16.00-18.15. DDee::  Mike Nichols AAmmbb:: Tom
Hanks, Julia Roberts, Amy Adams, Om Puri

LA RESTA DE LA CARTELLERA

Joaquín Hidalgo Grilo (Mollet) 65 anys 05/03/08
Mercedes Pujadas Perramon (Mollet) 60 anys 06/03/08
Eladia Novo Martín (Mollet) 84 anys 08/03/08
Manuel Jiménez Castaño (Mollet) 89 anys 08/03/08
Isidoro Romero Mancebo (Mollet)        58 anys 09/03/08
Cruz Fernández Gómez (Mollet) 87 anys 09/03/08
Feliu Anfruns Méndez (Sant Fost)        63 anys 09/03/08
José Maya Heredia (Mollet) 84 anys 10/03/08
Ángel Perales Angulo (Parets) 61 anys 10/03/08

Dades facilitades per la Funerària Monserdà   

DIVENDRES 14 DISSABTE 15

➡➡➡➡

Porta’ns o envia’ns la teva recepta favorita 
i el plat seleccionat guanyarà el premi.

Les millors receptes es
publicaran a la secció 

gastronòmica de Contrapunt. contrapunt

MOLLET

Divendres, 14

··  CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓ..  1199  hh.. Pro-

jecció de Nablus i col·loqui

sobre Palestina. La Nau.

--  EESSPPEECCTTAACCLLEE..  2222..3300  hh.. Delí-

cies. La Nau.

··  AAUUDDIIOOVVIISSUUAALL..  2211..3300  hh.. El

Khan Tengri. Casal La Repú-

blica. 

··  IINNAAUUGGUURRAACCIIÓÓ..  1199  hh.. Vuite-

na edició del programa Vo-

luntariat per la llengua. La

Marineta.

--  PPIINNTTUURRAA..  2211..3300  hh.. Inaugu-

ració de l’exposició de Rebe-

ca Cierto. La Bombeta.

Dissabte, 15

··  CCOONNCCEERRTT..  2211..3300  hh.. Cant

coral Setmana Santa. Esglé-

sia Sant Vicenç.

··  IINNFFAANNTTIILL..  1100..3300  hh..  Activi-

tats, tallers i jocs. Mercat

Vell.

··  CCOONNCCEERRTT..  2211  hh.. Conchita y

sus fieras i Hierbabuena.

Mercat Vell.

--  JJAAZZZZ..  1199..3300  hh..  Concert Luca

Tondena Quartet. La Bombe-

ta.

Diumenge, 16

··  CCIINNEEMMAA..  1199  hh.. Projecció 25

watts. La Bombeta.

··  SSOORRTTIIDDAA..  88  hh.. Caminada

per la Llera del Besòs, orga-

nitzat pel Club Muntanyenc.

Pla de les Pruneres.

PARETS

SANT FOST

EXPOSICIONS

Divendres, 14

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

conte. Biblioteca Can

Butjosa.

··  DDOONNEESS..  2200..3300  hh.. Sopar de

les dones, amb l’espectacle

Alguns homes mentiders i

masclistes, d’El Sobrino del

Diablo, i dj Mikel Abarca.

Teatre Can Butjosa.

Diumenge, 16

··  MMEEMMOORRIIAALL  PPEERREE  PPUUJJOOLLSS..    88

hh.. Sortida de la 8a Marxa de

Cicloturista Vila de Parets.

Prova puntuable de la

Xallange Catalana de

Cicloturisme. Pavelló

Municipal d’Esports.

··  SSOOTTIIDDAA..  1100  hh.. Excursió guia-

da per Gallecs. Organitza

l’Escola de la Natura. Sortida

des de Can Jornet.

··  JJAAZZZZ..  1188..3300  hh.. Concert a

càrrec de Colina-Miralta-

Sambeat Trio. Teatre Can

Rajoler.

Dimarts, 18

··  EEXXCCUURRSSIIÓÓ..  Sortida a la riera

Fontscalents (Collsupina),

dins el programa de la gent

gran.

Divendres, 14

··MMOOTTOORRIISSMMEE..    Assistència

MOLLET

··  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ..  Cannabis... Com

ho vius? Espai Jove La Nau.

Fins al 14 de març.

--  AARRQQUUIITTEECCTTUURRAA.. Exposició de

la quarta Biennal d’Arquitec-

tura del Vallès. Centre Cívic de

Can Borrell. Fins al 27 de

març.

··  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ.. Interseccions en

art, tecnologia i finances, del

MARTORELLES

Dissabte, 15

··  BBAALLLL..  Tarda de ball i ball de

gitanes a l’Envelat.

Diumenge, 16

··  CCAAMMIINNAADDAA  PPOOPPUULLAARR..  99..3300

hh.. Caminada per les Fonts.

Sortida del Parc de Can

Sunyer.

a la 18a concentració de

Fallas a Benicarló.

Dimarts, 18

··DDOONNAACCIIÓÓ..  1177..3300  hh..    Acapte

de Sang. CAP.

Dimecres, 19

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

de pachwork. Pavelló 1.

col·lectiu Derivart. Museu Mu-

nicipal Joan Abelló. Fins al 4

de maig.

··  LL’’AAPPAARRAADDOORR.. Sorològic,

fragments arqueològics, de

Fito Conesa. Museu Municipal

Joan Abelló. Fins al 28 de

març.

··  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ..  Escrits sobre la

dona. Biblioteca Can Mulà.

Durant tot el mes de març.

- DDOONNEESS.. Exposició Aigües de

l’Associació d’Artistes Plàsti-

ques CREA. Centre Cultural La

Marineta. Fins al 14 de març.

--  FFOOTTOOGGRRAAFFIIAA.. L’orgull de

l’absència, de Judith Vizcarra.

Mostra la transformació del

cos de la dona pel càncer.

Museu Municipal Joan Abelló.

Fins l’11 de maig.

··  DDOONNEESS.. Mostra de les foto-

grafies sobre els rols socials

segons el gènere. Espai Jove

La Nau. Fins al 20 de març.

PARETS
··  DDOONNEESS.. Batik, de Daouda

Kiakhaté. Teatre Can Butjosa.

Fins al 14 de març. 

··  DDOONNEESS.. En Veu de Dona.

Can Rajoler. Fins al 25 de

març.

··  DDOONNEESS.. Visions de dones.

Sala d’exposicions Can Rajo-

ler. Fins al 28 de març.

··  FFOOTTOOGGRRAAFFIIAA..  El placer de le-

er. Biblioteca Can Butjosa.

Fins al 26 de març.

➡➡

REGALEM
UN  MENÚ DE CAP DE SETMANA
PER A DUES PERSONES AL RESTAURANT CAN PRAT.
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A-fer-s Exteriors per Fer
ARA FA CINC ANYS...

14 de març de 2003 (núm. 93).
L’Incasol feia una proposta d’orde-
nació de Gallecs, que pretenia pre-
servar la part central i construir en
un 10% de les hectàrees lliures.
No es va arribar a consensuar.

–Estudies per ser infermera d’hospital? 
–Ara estic fent les pràctiques en una clíni-
ca dental. M’està agradant molt i vull fer
el cicle superior de pròtesis dentals. 
–I què fas a cal dentista?
–Estar al telèfon, passar consulta, o estar a
la box ajudant el metge. També netejo
materials o dono suport psicològic al pa-
cient. 
–Molt pànic als dentistes?
–Sí, hi ha molta por al dentista, jo tinc por
i això que hi treballo. Hi ha persones que

quan arriben estan molt nervioses, o
bé que els fa molt mal la boca.  
–I què feu a classe?
–Teoria i també fem reproduccions
com a la vida real, fem una mica de
teatre. 
–Estudies per vocació?
–Sí, em ve de família. M’agrada poder
ajudar la gent, i m’agradaria noque-

dar-me en auxiliar, m’agrada la sang, estar
a la Unitat de Cures Intensives (UCI).
M’encantaria estar a urgències, m’agrada
l’acció.  
–T’agrada la sang?
–Sí. No em fa cosa ni punxar ni obrir. 
–Les sèries de metges t’han influit?
–Potser una mica, m’agrada Hospital Cen-
tral i House. Però no té res aveure amb la
realitat, hi ha molt teatre. 

>> PER: ESTEVE GIRALT

Amb 17 anys, estudia Cures d’Auxiliar
d’Infermeria (CAI) a l’IES Gallecs

Sonia López

M’agrada la sang,
no em fa cosa
obrir ni punxar

EN ESSÈNCIA

��LA DADA

628
● Aquest és el nombre de persones
que va introduir en el mercat laboral
l’any 2007 l’Empresa Municipal per a
la Formació Ocupacional i l’Ocupació
(Emfo). 33

��LA FRASE

● IUSF, el partit independent santfostenc
assegura que Joan Gassó no és una

moneda de canvi per a un possible pacte
per a l’estabilitat del govern. 1111

��LA PARAULA 

Bop

● El bop fa referència a un estil
musical del jazz que posa èmfasis a la
interpretació de diferents ritmes a la
vegada. Requereix molta interacció
entre els membres del grup, destacant
les habilitats dels músics individuals.
Diumenge el trio  Sambeat, Colina i
Miralta fusionaran el bop amb el latin
jazz i el flamenc a Parets. 2244

��EL WEB

aapprreenneemm..bblloocc..ccaatt

● Aquest és el web de l’entitat
Aprenem, que ha desenvolupat una
proposta de voluntariat lingüístic per
tal de fomentar el català i aprendre
altres llengües. 88

No es pot imposar a 
la força guanyadora 
a les eleccions la
dimissió de l’alcalde

“


