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PERIÒDIC DE MOLLET I BAIX VALLÈS
10.000 EXEMPLARS GRATUÏTS

● MOLLET DEL VALLÈS | COMERÇ ● MOLLET DEL VALLÈS | CANVIS A LA BANQUETA DEL CLUB DE FUTBOL

L’EMPRESA DE MATERIAL ESPORTIU 
DECATHLON S’IMPOSA A MEDIA MARKT
PER INSTAL·LAR-SE A LA VINYOTA 1133

EL CF MOLLET DESTITUEIX 
EL TÈCNIC MIGUEL GUERRERO 1166

Atropament de 
palmes i palmons

Els 2.250.000 euros facilitaran les
indemnitzacions als treballadors

● L’alcalde farà l’entrega
dels pisos de La Caixa en
un acte protocol·lari / 55

● L’Ajuntament inicia
l’elaboració del mapa
acústic de la ciutat / 33

● Promosol ha comprat les dues naus de l’empresa
situada al polígon de Can Prat. Gràcies a això el con-
sistori podrà participar en la gestió del Pla de Millora
Urbana que ha de transformar la zona. ■■

■■ UURRBBAANNIISSMMEE | PROMOSOL PODRÀ INTERVENIR EN EL PLA DE MILLORA DE CAN PRAT / 44 ■■ SSEETTMMAANNAA  SSAANNTTAA | DIUMENGE, TRET DE SORTIDA / 2200

DIUMENGE DE RAMS. Prat de la Riba es va omplir de gom a gom >> M.GARCIA

Els llogaters de la
Vinyota rebran les
claus a Can Gomà

■■   HABITATGE

● El PAM d’aquest mandat
inclou unes 150 proposes
distribuïdes en 15 eixos / 88

Parets vol afrontar
la reforma del barri
Antic abans de 2011

■■ PLA D’ACTUACIÓ

La Policia rep 269
intervencions per
sorolls a Mollet

■■ CONVIVÈNCIA

L’Ajuntament paga
més de dos milions
d’euros per Lefa

contrapunt
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L’Ajuntament de Mollet aquest
mes de març ha adjudicat a l’em-
presa Acustinet l’elaboració d’un
mapa acústic de la ciutat, un docu-
ment que ha de presentar les dades
sobre els nivells de sorolls a dife-
rents punts del municipi. Aquesta
era una de les assignatures pen-
dents de l’Ordenança municipal
sobre el soroll i les vibracions que
va entrar en vigor al setembre de
l’any passat. 

La regidora de Medi Ambient,
Ester Safont, assegura que l’elabo-
ració d’aquest document “perme-
trà determinar d’una manera més
acurada les accions que s’han
d’empendre contra els sorolls a la
ciutat”. Entre aquestes accions hi
hauria mesures correctores com,
per exemple, l’aplicació a determi-
nats punts de paviment amb mate-
rials sonoreductors o la instal·lació

de pantalles acústiques que esmor-
teeixin els sorolls provocats, entre
altres, pel trànsit a eixos viaris im-
portants, una acció que ja es va
aplicar a l’AP-7 al pas pel barri de
Can Pantiquet, després de les quei-
xes reiterades dels veïns pel nivell
de sorolls.

EL PROCÉS D’ELABORACIÓ

Aquest mes l’empresa adjudicatària
ha començat amb la primera fase
dels treballs, que té una durada
aproximada d’un mes, i que consis-
teix en l’anàlisi i la selecció dels
punts des d’on faran les mesures so-
nomètriques. Un cop s’hagin selec-
cionat els punts de mesura es pre-
veu fer un total de 130 presses de
sorolls de curta durada (15 minuts)
i 30 de llarga durada (24 hores). 

Tot i que encara no estan deter-
minats els punts, la regidora asse-
gura que seran zones representati-
ves de la ciutat, entre les quals no

hi faltaran les àrees
properes a eixos via-
ris com és el cas de
la C-17, un focus de
molèstia per als veïns
de Riera Seca que fa
anys que hi reclamen la
instal·lació de barreres
acústiques. Safont apunta
que l’Ajuntament ha donat
suport a la demanda veïnal i
ha demanat a la Generalitat
la col·locació d’aquestes pan-
talles però “el govern català no
les ha posat perquè considera la
franja de Riera Seca una zona co-
mercial on no es requereix una
protecció alta pel soroll”, diu Sa-
font, que assegura que amb l’elabo-
ració del mapa acústic “el càlcul
serà més real que amb les actuals
àrees que determina la Generali-
tat”. La fase de medicions s’allarga-
rà uns nou mesos. Es preveu que el
mapa definitiu estigui enllestit al
març de l’any vinent. ■■

� En els primers cinc mesos d’ordenança la
Policia ha realitzat 269 intervencions en 
matèria de soroll, la majoria els caps de setmana.
D’altra banda, de les inspeccions fetes per
l’Ajuntament, sis han derivat en denúncia.

RÈGIM SANCIONADOR DE L’ORDENANÇA INTERVENCIONS DES DE L’OCTUBRE

L’empresa Acustinet ha iniciat els treballs
amb la selecció dels punts on es faran les
mesures sonomètriques prèvies al mapa 

■■   CONTAMINACIÓ ACÚSTICA | MIG ANY DE LA NORMATIVA  DE CONTROL DE SOROLLS I VIBRACIONS

● MOLLET DEL VALLÈS
LAURA ORTIZ

LES MULTES PER SOROLLS,  
ENTRE 120 I 300.000 EUROS

� En el seu règim sancionador la norma pot
aplicar multes de fins a 300.000 euros en els
casos més greus. Entre altres, es prohibeix fer
obres al carrer i a edificis fora de l’horari de 8h a
22h i deixar gossos a la nit al balcó o la terrassa.

LA POLICIA MUNICIPAL HA FET
269 ACTUACIONS PER SOROLL

LES FONTS SONORES

EL 78% DE QUEIXES ES
DERIVEN D’ESTABLIMENTS

� De les 269 intervencions, 211, un 78%, s’han
fet pels sorolls derivats d’establiments. Pel que
fa a la resta, 44 (16%) s’han realitzat a vehicles
que superaven els límits sonors permesos, i 23
(8,5%) per requeriment de veïns.

L’Ajuntament encarrega l’elaboració
d’un mapa de sorolls a Mollet

MAPA PROVISIONAL
DE SENSIBILITAT ACÚSTICA

Polígon de
Can Magarola

Polígon Merck

Camp de Tir i
Escola de Policia

Pàrquing de camions
de Can Pantiquet

Barri de la Casilla

Polígon de Can Prat

Ronda de la Farinera

Can Fàbregas

Polígon la Farinera

Façana comercial Riera Seca

Façana comercial
Can Borrell

AP-7

C-17

Sensibilitat acústica alta 
Zones residencials on es requereix 
una protecció alta dels sorolls

Sensibilitat acústica moderada 
Zones barrejades d’activitat i residència 
on es requereix una protecció moderada

Sensibilitat acústica baixa 
Zones industrials on es requereix 
una protecció baixa

FONT: AJUNTAMENT DE MOLLET
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COMMEMORACIÓ DELS 70 ANYS 
DELS BOMBARDEJOS DE LA GUERRA

■■   MMEEMMÒÒRRIIAA  HHIISSTTÒÒRRIICCAA | HOMENATGE A LES VÍCTIMES

● MOLLET. L’alcalde accidental, Josep Garzón, i Josep M. Ferré i Joan
Soto (impulsors de la instal·lació d’una placa d’homenatge a les víctimes
dels bombardeigs a Mollet, als Quatre Cantons) van participar dilluns a
l’acte de commemoració dels bombardeigs a la Generalitat.

MOLLET RECULL FIRMES A L’ILLA PER LA CAMPANYA SSOOMM  LLOO  QQUUEE  SSEEMMBBRREEMM, PER UN PAÍS LLIURE DE TRANSGÈNICS*

L’Ajuntament de Mollet, per mitjà
de Promosol, ha comprat per
2.250.000 euros les dues naus de
Lefa, situada al polígon de Can
Prat. El Consell d’Administració de
l’empresa municipal de promoció i
gestió del sòl aprovava aquesta ope-
ració dijous passat, un cop disposa-
va de la preceptiva autorització del
jutge (que fa mesos va acceptar el
concurs de creditors presentat per
la firma). El procés de compra es
remunta al juliol de l’any passat,
quan Lefa es va posar en contacte
amb el consistori per presentar-li
una oferta, després que feia temps
que intentava vendre les finques.
L’operació es va aturar amb l’accep-

tació del concurs de creditors. 
Finalment, l’acord s’ha pogut tan-

car i, ara, l’Ajuntament podrà parti-
cipar en la gestió de Pla de Millora
Urbana (PMU), que el Pla d’Orde-
nació Urbanística (POUM) preveu
a Can Prat. Lefa es troba dins l’abast
del PMU de Can Prat Centre, que
inclou 258.023 metres quadrats de-
limitats per la línia de tren Barcelo-
na-França, l’autopista C-33 i els
PMU dels sectors sud i nord del po-
lígon. La intenció del consistori és
accelerar aquest Pla, que inclou la
urbanització del nus viari entre les
carreteres C-17 i B-500, així com la
construcció d’un plaça elevada per
sobre de la línia de ferrocarril, que
ha d’unir el sector amb la rambla
Balmes. El Pla preveu també la
construcció de tres passarel·les de

vianants que uneixin Can Prat amb
el nucli urbà i el riu Besòs.

El PMU ha de permetre una
transformació de l’àmbit, que ha
d’incloure un 25% de terrenys d’es-
pais lliures públics, un 7% d’equipa-
ments i un 27% de viabilitat. Pel
que fa al sòl construït, el planeja-
ment determina els següents usos:
25% d’oficines, entre 20 i 30% d’in-
dústria, entre 10 i 20% de comerç i
restauració, entre 8 i 16% d’hoteler,
i entre 4 i 8% d’usos recreatius. ■■

■■ UURRBBAANNIISSMMEE | PROMOSOL PODRÀ PARTICIPAR EN LA GESTIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA DE CAN PRAT CENTRE

L’Ajuntament
compra Lefa per
2.250.000 euros

DUES NAUS COMPRADES. Lefa es troba en procés de tancament >> ARXIU

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / M.ERAS

El consistori ha aprovat inicial-
ment les bases per constituir la
junta de compensació per al desen-
volupament del Polígon d’Actuació
Urbanística (PAU) de l’avinguda
Jaume I, delimitat per aquesta via i
per un altre PAU de la cantonada
amb el carrer del Carme. Aquest
polígon és un dels cinc de l’entorn
de Can Gomà, que tenen com a
objectiu la dignificació de l’entorn
d’aquest equipament cultural,
alhora que pretenen potenciar un
eix viari i comercial que connecti
aquesta zona amb La Vinyota. Per
això, la vintena de nous habitatges
previstos al PAU de Jaume I (que
tindran un màxim de cinc pisos
d’alçada) no podran destinar la
planta baixa a usos residencials. El
Polígon inclou 1.140 metres qua-
drats, dels quals 503 seran de sòl
lliure i 105 per a vials. ■■

Inici dels tràmits
d’un dels PAU 
de Can Gomà

POLÍGON D’ACTUACIÓ JAUME I

L’empresa Lefa es troba en
procés de tancament, per mit-

jà d’un concurs de creditors. El 
consistori assegura que la 
compra facilitarà un acord amb
tots els seus treballadors pel que
fa a les indemnitzacions que han
de percebre.

EL TANCAMENT

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

�

*

● MOLLET DEL VALLÈS
MONTSE ERAS
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■■ HHAABBIITTAATTGGEE | ELS PRIMERS HABITANTS DEL NOU BARRI

A partir de la setmana que ve el
nou barri de la Vinyota, actual-
ment en desenvolupament, co-
mençarà a a rebre els seus primers
residents. Dijous, en un acte proto-
col·lari al Teatre Municipal de Can
Gomà, els llogaters dels pisos de llo-
guer assequible de l’Obra Social de
La Caixa rebran les claus dels seus
nous habitatges, en total un cente-
nar distribuïts en tres blocs de pisos
al passeig Victòria Garcés, al carrer
d’Enric Morera i a l’avinguda de les
Teixidores, amb un preu d’uns 270
euros mensuals, que inclouen pisos
d’uns 50 metres quadrats útils i una
plaça d’aparcament. L’acte (18.30h)
comptarà amb la presència de l’al-
calde de Mollet, Josep Monràs, que
serà l’encarregat de fer el lliura-
ment de claus.

Més de 1.200 persones van sol·li-
citar un dels pisos de lloguer asse-

quible de La Caixa, que finalment
en va acceptar 870 que complien els
requisits demanats en la promoció:

ser menor de 35 anys o major de 65;
disposar d’uns ingressos mínims
anuals de 9.600 euros i màxims de

40.244, i estar empadronat a Mollet.
Del les sol·licituds admeses, el 94%
eren de menors de 35 anys. ■■

Can Gomà acull l’entrega de claus
dels pisos de lloguer de La Caixa

HABITATGES A PUNT. Els llogaters dels pisos de La Caixa els podran ocupar a partir de la setmana que ve >> S.V.

■■ NOVA ENTITAT VEÏNAL

Els futurs veïns
de la Vinyota 
fan una llista de 
reivindicacions

Els 40 habitatges de lloguer asse-
quible per a joves que s’estan cons-
truint a Can Coromines no es lliu-

raran fins al mes de setembre.
Aquest era un dels dubtes de molts
dels futurs llogaters que van ser
agraciats en el sorteig celebrat l’any
passat. Durant el procés de cons-
trucció dels habitatges, molts dels

joves s’han queixat de la manca
d’informació tant per part de l’em-
presa constructora Visoren com per
part de l’Ajuntament.

En el darrer ple municipal, Gent
per Sant Fost (GSF) presentava

una bateria de preguntes sobre la
situació dels habitatges. Segons les
respostes de la regidora de Joven-
tut, Margarita Santos, Visoren pre-
veu que les obres acabin al maig i
que durant juny i juliol es facin els
tràmits amb la Generalitat per po-
der lliurar els pisos al setembre. 

CONSULTA DELS PLÀNOLS

A més, també assegura que en el
termini de deu dies, els adjudicata-
ris rebran els plànols dels seus fu-

turs habitatges, que podran visitar
un cop s’acabin les obres al maig,
quan també se’ls informarà de la
data de la signatura del contracte.

Entre altres, GSF també va de-
manar si hi hauria canvis en els
preus dels habitatges, que havien
d’estar al voltant dels 240 euros. La
regidora, poc concreta en la respos-
ta, apunta que “els preus, els mar-
ca la Generalitat en el moment
de la qualificació i que s’actualit-
zen anualment amb l’increment
legalment fixat”. ■■

● SANT FOST DE CAMPSENTELLES
LAURA ORTIZ 

Els llogaters rebran les claus de mans de l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, en un acte protocol·lari dijous

L’obra dels 40 habitatges a Can Coromines havia d’estar aquest mes d’abril

Tot i que encara no hi viuen, ja
s’han mostrat com una entitat veï-
nal ben activa. Els futurs veïns del
barri de la Vinyota estan elaborant
una llista de queixes i reivindica-
cions que es canalitza a través del
web www.lavinyota.com, un espai
virtual en què es troben els futurs
residents. La llista recull les quei-
xes dels propietaris sobre les coo-
peratives d’habitatge de CCOO i
UGT, promotores dels pisos de
protecció de venda. Els veïns de-
manen, per exemple, que es faci
una visita guiada a les obres i que
s’aclareixi quin serà el preu finals
dels pisos. 

DEMANDES AL CONSISTORI

Pel que fa a l’Ajuntament, els
veïns reclamen que se’ls informi
sobre les fases d’urbanització del
barri a més de quina serà l’accessi-
bilitat a les carreteres i com se so-
lucionarà la contaminació acústi-
ca provinent de l’autopista. ■■

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / L.ORTIZ

Els pisos de lloguer per a joves de Sant
Fost no es lliuraran fins al setembre

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT 
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● MOLLET DEL VALLÈS. El Centre
d’Estudis Molletans (CEM) ha
convocat la vuitena Beca de
Recerca Vicenç Plantada amb l’ob-

jectiu d’estimular la creació de pro-
jectes d’investigació que contribuei-
xin al coneixement actual i de la
història de Mollet i el Baix Vallès.

El projectes d’investigació poden
ser de qualsevol àrea de coneixe-
ment i hauran d’expressar l’objecte
d’estudi, les principals hipòtesis, els
mètodes d’investigació previstos i el
calendari de realització del treball.

SUBVENCIÓ DE 3.800 EUROS

L’import de la subvenció en forma
de beca serà de 3.800 euros. A més,
el treball es publicarà a la col·lec-
ció Vicenç Plantada, que edita el
Centre d’Estudis Molletans. Els in-
teressats poden lliurar els seus pro-

jectes fins al 30 d’abril al Registre
General d’Entrades de l’Ajunta-
ment i el veredicte es farà públic el
29 de maig (19 h) al Centre Cultu-
ral La Marineta.

El treball Visió d’una vida rural
a Gallecs segons els dietaris de Joan
Ros Herrero (1895-1978), de les
professores molletanes Judith Ansó
i Glòria Campoy, va ser el guanya-
dor de la darrera beca convocada.
El projecte tenia com a objecte
analitzar tota la documentació que
Joan Ros, fill de Can Jornet Xic, va
recollir durant 50 anys. ■■

■■ CCIIUUTTAADDAANNSS | MOLLET RECORDA ELS CINC ANYS DE L’INICI DEL CONFLICTE ARMAT A L’IRAQ

En record del conflicte bèl·lic ini-
ciat fa cinc anys, la Plataforma Atu-
rem la Guerra va convocar diven-
dres una concentració contra
l’ocupació de l’Iraq. Tot i així, En-
ric Muñarch, membre de la plata-
forma, creu que la gent no se n’ha
oblidat: “Tots tenim l’obligació
moral de recordar, no deixarem
de sortir”, i afegia: “La conscièn-
cia existeix, la necessitat de can-
viar el món existeix”. Muñarch va
llegir un manifest de la Plataforma
Aturem la Guerra per concloure la
primera part de l’acte. 

Seguidament La Marineta va
acollir una xerrada debat amb
Eduard Luque, membre de la Pla-
taforma per l’Alliberament i Sobi-
rania de l’Iraq. Luque iniciava la
ponència Iraq: cinc anys després tot
explicant les causes ocultes de la
guerra, com la ja famosa lluita pel
petroli per tal de mantenir el mo-

dus vivendi de la societat america-
na: “els americans necessiten un
consum desaforat de petroli”, ins-
tava. L’allau de xifres posterior va
servir per conscienciar de la preo-
cupant situació que s’està vivint a
l’Iraq per culpa de l’ocupació. De
la mateixa manera van impactar
els relats de les situacions viscudes
per Luque. El ponent, que va viure
entre els refugiats a Síria el 2007 i
va freqüentar l’Iraq anys abans de
la guerra, es preguntava: “Com és
possible que per alliberar un po-
ble hagi de ser destruït?”. 

La xerrada va finalitzar amb un
col·loqui molt participatiu en què
els assistents van expressar el re-
buig vers la cultura de l’ocupació,
a més de la gran preocupació per
la direcció que pot emprendre l’es-
calada de violència que sembla no
tenir punt final. Luque va projec-
tar possibles futurs conflictes entre
l’Iran i l’Iraq tenint en compte “la
fixació dels Estats Units d’aconse-
guir l’hegemonia mundial”. ■■

Una guerra difícil d’oblidar
■■ SSAALLUUTT

■■ MMEEDDII  AAMMBBIIEENNTT

● MOLLET DEL VALLÈS. L’Associació
de Fibromiàlgia de Mollet i
Comarca (Afimoic) ha renovat la
seva junta. Maite Vivancos ha estat
escollida nova presidenta de l’asso-
ciació, en substitució d’Amèlia
Marquino, actual regidora de
Sanitat, Gent Gran, Igualtat i
Dona de l’Ajuntament de Parets.
La resta de membres de la junta de
l’entitat són Juan Ramón Moral,
com a vicepresident; Sofía
Sánchez, com a secretària;
Victòria Villa, com a vicesecretà-
ria, i Francisca García, com a tre-
sorera. Els vocals són Felicidad
Rioja, Ascensión Cansino, Emilia
Oliva i Rosa Maria Ruíz.

Actualment Afimoic, amb seu al
centre cívic Joana Barcala, treballa
pel reconeixement de malalties
com la fibromiàlgia i la fatiga crò-
nica. L’entitat organitza xerrades i
activitats per donar a conèixer
aquestes malalties i les seves conse-
qüències, no només pel que fa al
malalt, sinó també al seu entorn. ■■

Maite Vivancos
és escollida
nova presidenta 
d’AfimoicEduard Luque, de la Plataforma per l’Alliberament i Sobirania de l’Iraq, parlava sobre el país a La Marineta

Crit per la pau a Barcelona
● MOLLET DEL VALLÈS. Una representació de la Plataforma Aturem la
Guerra de Mollet va participar dissabte en la manifestació celebrada a
Barcelona amb el lema Ara, com fa 5 anys... No a la guerra, amb motiu del
cinquè aniversari de l’inici de la guerra a l’Iraq. La manifestació va aplegar,
segons les fonts, un miler de persones. U ATUREM LA GUERRA

■■ RREECCEERRCCAA | VUITENA EDICIÓ DEL PREMI 

El Centre d’Estudis
Molletans convoca la
Beca Vicenç Plantada
Els projectes es podran lliurar fins al 30 d’abril

● Dijous (18.30 h), la biblioteca
de Can Rajoler acollirà la confe-
rència Una veritat incòmoda, a
càrrec del comunicador ambiental
Jordi Bigues, que parlarà del docu-
mental sobre el canvi climàtic de
l’exvicepresident dels EUA Al-
Gore. Aquesta conferència vol
commemorar el Dia Internacional
de la Meteorologia (23 de març).

Conferència sobre 
el canvi climàtic
amb Jordi Bigues

● MOLLET DEL VALLÈS
GEMMA REPISO
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L’empresari Simeó Rabasa i Singla
(els Prats de Rei, 1901-Mollet del
Vallès, 1988) és un dels noms triats
per optar a ser nomenat un dels set
savis de Catalunya. La iniciativa
sorgeix de l’organització Capital de
la Cultura Catalana, que pren com
a exemple la dels set savis de
Grècia, denominació donada per la
tradició grega a set personatges de
l’antiga Grècia (620-550 aC), famo-
sos per la seva sapiència. Els orga-
nitzadors han fet públics 175 noms
que han destacat en diferents
àmbits: arts plàstiques, llengua i
literatura, música i arts escèniques,
humanitats, ciències i tecnologia,
economia i política. 

Rabasa, fundador de l’empresa de
motocicletes Rabasa-Derbi i alcalde
de Mollet (1939-1941), és un dels
noms que aspira a ser savi en la cate-

goria d’economia i comparteix can-
didatura amb noms com Ernest
Lluch, Carles Pi i Sunyer, Tecla Sa-
la i Frederic Rahola, entre altres.
Actualment, en aquest àmbit hi ha
20 noms que podran arribar als 25
personatges en la llista final. Aquests
es passaran a votació durant la set-
mana del 28 d’abril al 4 de maig.

Rabasa també va ser alcalde de

Mollet des de 1939 (designat pel co-
mandant franquista Hilario Martí-
nez Bustos) i fins a 1941, pressionat
a dimitir per la Falange. El període
del seu mandat va ser el de màxima
repressió política. Es va reconstruir
l’església i cobrir el torrent Caga-
nell, obres sufragades obligatòria-
ment per tota la població. El 1950
va ampliar els seus negocis amb una
fàbrica de lloses i un restaurant. Va
patrocinar el Casal Cultural, el pri-
mer casal d’avis de tot l’Estat. ■■

■■ CCIIUUTTAADDAANNSS | CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA TRIA 175 NOMS PER A LA VOTACIÓ

Simeó Rabasa aspira a ser
un dels set savis del país

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / L.O.

● PARETS. Divendres Can Butjosa acollia un dels actes més parti-
cipatius del programa per commemorar el 8 de març, el sopar de
dones, que va aplegar desenes de dones que van aportar les seves
dots culinàries preparant plats per compartir. La programació
amb motiu del Dia de la Dona es clourà dimecres i dijous amb
l’organització del taller Supervivència quotidiana: bricolatge
domèstic, que s’impartirà al mateix casal. >> FOTO: M.GARCIA

Supervivència domèsticaU

SIMEÓ RABASA >> ARXIU

L’empresari molletà va ser el fundador de la firma de motocicletes Derbi

Una vintena de persones dimarts
participaven en una manifestació
en record de Jènifer Cot, la jove
molletana que el passat 7 de setem-
bre va aparèixer morta al garatge
del seu habitatge a Parets. Pocs dies
després de la mort, els Mossos d’Es-

quadra detenien com a presumpte
autor dels fets la parella de la noia,
que encara es troba en presó pre-
ventiva. 

Dimarts passat, amb una pancar-
ta amb el lema Contra la mort vio-
lenta de Jènifer Cot i fotos de la jo-
ve, amics i gent propera a la víctima
recorrien els principals carrers del
centre de Mollet. ■■

Acte en record de
la jove Jènifer Cot

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT 

MANIFESTANTS. El grup va recórrer els carrers del centre dimarts >> M.GARCIA

Manifestació de rebuig pels carrers de Mollet



· Cuina pròpia · Servei de psicòleg
· Personal titulat i amb experiència
· Pati ampli i assolellat

Horaris flexibles
(obert de 7.30 a 18h)

25 anys d’experiència
c. Feliu Tura, 28-30 · Mollet · Tel. 93 593 27 96

MATRÍCULA OBERTA

INICIATIVA RECLAMA UNA OFICINA  
LOCAL D’ESCOLARITZACIÓ A PARETS

■■   EEDDUUCCAACCIIÓÓ | Reivindicació a la Generalitat

● PARETS DEL VALLÈS. ICV de Parets ha proposat reclamar a la Generalitat que
permeti als municipis de la mida de Parets crear una Oficina Municipal
d’Escolarització, un servei que permet “fer un repartiment equitatiu de 
l’alumnat entre els diferents centres, tant públics com concertats”. POLÍTICA
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La millora de la mobilitat i la creació i
ampliació de centres educatius són dos dels
15 eixos que han marcat el desplegament del
Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2008-2011
de Parets. L’equip de govern ha enllestit
aquest document que concreta els compro-
misos que haurà de complir davant la ciuta-

dania. El PAM inclou unes 150 actuacions
concretes que s’emmarquen dins aquests
eixos, que inclouen també l’habitatge, l’es-
port, la cultura i el medi ambient, entre
altres. Malgrat que el Pla no ha estat presen-
tat encara públicament, el butlletí municipal
Parets al dia avançava part del contingut d’a-
quest document, que també ha de definir
l’ordre en què es portaran a terme les actua-
cions en aquests quatre anys. ■■

■■   AACCCCIIOONNSS  DDEE  GGOOVVEERRNN    | 150 ACTUACIONS PREVISTES FINS AL 2011

Parets vol incidir en la
millora de la mobilitat
i els centres educatius

■■   CCIIUUTTAADDAANNIIAA    | CAMPANYA ‘LA TEVA PROPOSTA COMPTA!’

El PPllaa  dd’’AAccttuuaacciióó  MMuunniicciippaall  s’estructura en 15 eixos,
amb atenció a l’esport, la cultura i el medi ambient

● PARETS DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / M. ERAS

La ciutadania ja pot enviar les seves peticions
per al pressupost de 2009. L’Ajuntament ha
posat en marxa, des de divendres i fins al 20
de maig, la campanya La teva proposta comp-
ta!, per mitjà de la qual els molletans majors
de 16 anys poden fer arribar els seus suggeri-
ments al consistori per incloure’ls al pressu-
post municipal de 2009. Per tal de participar
en l’elaboració de les partides pressupostàries
es poden emplenar les butlletes que es troben
en els diferents equipaments municipals, o bé
enviar un correu a pressupost2009@molletva-
lles.cat o complimentar una fitxa electrònica

que es troba al web de l’Ajuntament
(www.molletvalles.cat). Es poden fer fins a un
total de cinc propostes per persona o entitat.
El 20 de maig es tancarà el període per enviar
les propostes i els diferents consells munici-
pals de participació prioritzaran les peticions.

LES PROPOSTES DEL 2008

Segons l’Ajuntament, l’any passat es van pre-
sentar 846 propostes: el 31% relacionades
amb temes urbanístics; el 16%, mediambien-
tals, i el 9,5%, demandes esportives. El con-
sistori assegura que el 91% de les propostes
que els consells municipals van prioritzar van
ser incloses en el pressupost d’enguany. ■■

Mollet obre el procés dels
pressupostos participatius 
● MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / A. PALOMO

1. SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT
· Ampliació i reforma del CAP

2. COMUNICACIÓ MUNICIPAL, UN
SERVEI AL CIUTADÀ

· Millora canals informatius
Implantació de la TDT 
(Canal Vallès Visió)

3. PARETS, VILA AMB HISTÒRIA I
IDENTITAT

4. CIUTADANIA, PROMOCIÓ I
PARTICIPACIÓ

· Creació de nous consells 
sectorials
· Pla estratègic de participació

5. PARETS, VILA AMABLE I 
ACOLLIDORA

· Campanyes de civisme

6. L’EDUCACIÓ PER A LA
CIUTADANIA

· Ampliació de les escoles 
· Pompeu Fabra i Vila Parietes
Nou IES
· Nova escola bressol a la 
zona central

7. L’ESPORTA A PARETS: PRÀCTICA
EDUCATIVA I QUALITAT DE VIDA

· Noves pistes d’atletisme
· Circuit de bicicletes BTT, 
BMX i Freestyle

8. LA CULTURA I L’ART A L’ABAST DE
TOTHOM

9. PARETS, PER LA IGUALTAT DE
DRETS I OPORTUNITATS

10. PARETS JOVE PASSA A L’ACCIÓ
· Nou espai jove a Cal 
Jardiner

11. MILLORA INTEGRAL DE L’ESPAI
PÚBLIC

· Pla integral del barri Antic 
(1a fase: c/ Barcelona i Raval)

12. MILLORA EN LA MOBILITAT
· Aparcament al Parc Fluvial
· Desplegament de carrils bici

13. HABITATGE ASSEQUIBLE I 
SOSTENIBLE

· Construcció de 200 
habitatges protegits
· Creació de l’Oficina Local 
d’Habitatge

14. MILLORA DEL MEDI AMBIENT I
PRESERVACIÓ DE L’ENTORN 
NATURAL

· Desplegament Agenda 21

15. QUALITAT INDUSTRIAL I 
DINAMITZACIÓ COMERCIAL

· Pla d’Ordenació de les 
zones comercials

EEIIXXOOSS  II  AACCCCIIOONNSS  DDEELL  PPAAMM  22000088--22001111
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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

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 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

· 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.

· URGE VENDER DÚPLEX EN SANT ANTO-
NI DE VILAMAJOR. 5 años. 111 m2, 3 hab. +
estudio, piscina comun., park. incluido. En
el centro del pueblo. Precio: 246.415 euros
(41 Ml). Negociables. Tel. 663 728 815.

· TERRASSA. ZONA OLÍMPICA. Ref. 1577. Pi-
so con preciosas vistas. 80 m2, terraza 6
m2, 3 hab., 2 baños, coc. office ref., lavad.,
calefac., asc., zonas ajardinadas, puertas
de haya. Para entrar a vivir. Opción de
plaza de parkig doble. Precio: 246414 (41
Ml). Tel. 93 570 51 59

· 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.

· MOLLET. JAUME I. Piso para ref. a su gus-
to. Ref. 01654. Sup. 96 m2, salón 22 m2,
baño, coc. office, lavad., amueblado, cale-
fac., asc., vent. alum., p/sencillas. Muy
amplio. Precio: 237.400 euros (39.5 Ml).
Tel. 93 579 33 33.

· Ref. 37. MONTORNÈS.CENTRO. Para re-
formar. Sup. 70 m2, salón 20 m2, 3 hab.,
baño, cocina  gas conservada, lavad.,
amueblado, vistas a la montaña, cerca de
transporte público, s/ gres, armarios em-
potrados, vent. sencillas, p. sencillas, ex-
terior con mucho sol. ¡Piso con muhas
posibilidades! Precio: 189.319 euros (31.5
Ml). Tel. 93 568 35 45.

· MOLLET. SANTA ROSA. Ref. 01982. Cerca
transporte público. Semireformado. Sup.
75 m2, salón 20 m2, 3 hab., baño, cocina
office ref., lavad., amueblado, aire acond.,
calefac., asc., s/tzo + gres, vent. alum., ai-

· 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.

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

· Residencia Geriátrica en Sant Fost preci-
sa COCINERO/A. Se valorará experiencia.
Interesados llamar al 93 570 14 80.

· 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).

· 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.

· 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-
do para gimnasia pasiva y estética.
Precio: 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.

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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F I EN LLOGUER

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

· SE ALQUILA 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.

· ALQUILER DE DESPACHO EN EL CENTRO
DE MOLLET. 50 m2, con o sin muebles de
oficina. Todo exterior. A negociar. Precio:
450 euros/mes. Tel. 663 728 815.

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

· VIVIENDA EN ALQUILER EN SANT FOST. 1
vwcino. 4 hab., todo exterior, calefac., en
plena naturaleza. A 3 minutos del ayun-
tamiento. Sin amueblar. Precio: 600 eu-
ros/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, lavad., asc., suelo terrazo. Muy solea-
do. Gran balcón a la avenida Piera. Precio:
750 euros (124.790 pts.). Tel. 93 570 51 59.

· MOLLET. CAN FÁBREGAS. Ref. 04040.
Obra nueva. Sup. 109 m2, salón 22 m2, 4
hab., 2 baños, coc. office, lavad., trastero,
amueblado, calefac., plaza parking, asc.,
vent. alum., puertas haya, ext., balc. Pre-
cio: 1.000 euros. Tel. 93 579 33 33.

· MOLLET. ZONA SANTA ROSA. Ref. 04043.
Sup. 60 m2, salón 14 m2, 2 hab., baño, coc.

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

BBAARR  EENN  
TTRRAASSPPAASSOO

POR JUBILACIÓN

80 m2,en pleno 
funcionamiento.

Interesados llamar al tel.
93 570 53 65

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
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MOTORM

OFERTA EN TURISMOS

AUDI A3 1.6 105CV. 3P. GASOLINA. ABS, CLIMA, LLANT., CD........... 10.700 €

AUDI A6 AVANT 1.9 TDI 110CV. 5 PUERTAS. AÑO/01. ABS, LLANTAS, TECHO

SOLAR, DIRECCIÓN ASISTIDA, ELEVALUNAS ELÉCTRICO....................... 10.900 €

BMW 325i 192CV. 5P. AÑO/92. ABS, LLANTAS, CD, TECHO SOLAR, A/G, CIE-

RRE CENTRALIZADO, DIRECCIÓN ASISTIDA.............................................. 4.300 €

CITROEN C3 1.4 70CV. 5P. A/A, C/C, D/A, CD, R/ELECT., AZUL.........… 8.600 €

F. FIESTA 1.4 68CV. AÑO/03. V/MULT., LLANT., A/A, C/C, ABS, E/E.........7.900 €

FORD FOCUS 1.8 TDCI 90CV. 5P. AÑO/99. A/G, A/A, LLANT., D/A, C/C..5.900€

HONDA CIVIC 1.5 115CV. 3P. AÑO/99. ABS, AIRE ACONDICIONADO, LLAN-

TAS, DIRECCIÓN ASISTIDA, CD, CIERRE CENTRALIZADO, COLOR PLATA5.900 €

OPEL CORSA 1.7 CLUB 65CV. 3P. AÑO/03. A/A, A/G, D/A, IMPECABLE6.900 €

PEUGEOT 206 1.4 HDI 70CV. 3P. AÑO/03. A/A, C/C, D/A, BLANCO......7.600 €

PEUGEOT 206 XRD 1.9 70CV. 5P. IMPECABLE. AÑO/01. REVISIONES......6.900 €

RENAULT MODUS 1.5 DCI 85CV. AÑO/06. SEMINUEVO. EXTRAS.......... 10.900 €

SEAT IBIZA 1.6 75CV. 3P. AÑO/99. A/G, CLIMA, D/A, E/E, C/C...............5.400€

VOLKS. POLO 1.4 TDI 75CV. 5P. AÑO/03. AIRE ACONDICIONADO, DIREC-

CIÓN ASISTIDA, CD, L/REVISIONES, A/G, COLOR PLATA........................ 8.900 €

PARETS DEL VALLÈS: Av. Catalunya, 178 · Tel. 93 562 15 65
GRANOLLERS: Crta. C-17, Km. 15,3 · Tel. 93 573 94 91

office, amueblado, calefacción, asc. puer-
tas de haya, balcón, suelos de gres, venta-
nas de aluminio. ¡Nuevo!  Precio: 950 eu-
ros. Tel. 93 579 33 33.

· TERRENO EN SANT FOST. 500 m2 o 1000
m2. Parquing para camiones. Al aire libre.
Precio: 250 o 500 euros /mes. Teléfono de
contacto: 663 728 815.

re acond., soleado, balc. Para entrar a vi-
vir. Precio: 231.390 euros (38.5 Ml ). Tel. 93
579 33 33.

· 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.

· CANOVELLES CENTRO. Ref. 256. Sup. 65
m2, 3 hab. (2 dobles, 1 individual), 1 baño,
cocina, lavad., comedor, suelos gres/par-
ket, calefac., carp. ext. Aluminio, carp. int.
Sapely, exterior, balcón. Todo ref., para en-
trar a vivir. Precio: 196.000 euros (32.6
Ml.) Tel. 93 544 43 17.
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LA CAMBRA DE COMERÇ DÓNA PISTES  
SOBRE MÀRQUETING A LA PETITA EMPRESA

■■   FFOORRMMAACCIIÓÓ | Ponència a Can Lledó

● MOLLET DEL VALLÈS. L’Antena Local de Mollet, de la Cambra de Comerç, dime-
cres organitza una xerrada en què es proposaran tècniques de vendes i màrque-
ting efectives a l’abast dels directus de les pimes. L a ponència serà de 9.30 h a 11
h a la seu molletana de la Cambra, a la masia de Can Lledó.

Finalment el projecte presentat per
l’empresa Decathlon ha estat l’es-
collit per ocupar la parcel·la d’usos
comercials del nou barri de la Vi-
nyota, actualment en desenvolupa-
ment. El Consell d’Administració
de l’empresa Promoció de Sòl Mu-
nicipal de Mollet, SL (Promosol),
celebrat la setmana passada, adju-
dicava a la firma de material espor-
tiu la parcel·la que s’havia tret a
concurs, al qual també s’havia pre-
sentat EuroCarat SL, per instal·lar-
hi una botiga Media Markt.

Tot i que l’oferta econòmica pre-

sentada per EuroCarat era superior
(8,5 milions d’euros), l’informe
presentat pel Departament de Co-
merç de l’Ajuntament de Mollet
valora com a més positiva per a la
ciutat la proposta de Decathlon. 

MENYS OFERTA ESPORTIVA

L’estudi municipal té en compte
que a la ciutat “ja existeix una es-
tensa oferta del sector dels electro-
domèstics i l’electrònica de con-
sum, cosa que no passa amb el
material esportiu”, apunta el docu-
ment, en què es calcula que hi ha
un major nombre de molletans que
marxen fora de la ciutat per com-

prar material esportiu que no pas
electrodomèstics i electrònica. 

La proposta de Decathlon, amb
una oferta econòmica de 6,3 mi-

lions d’euros, preveu unes instal·la-
cions amb una superfície total de
23.000 metres quadrats en què es
combinarà zona comercial, per
practicar l’esport i aparcament. La
inversió prevista, d’uns 23 milions
d’euros, és la més important que la
companyia ha fet a l’Estat. Segons
informaven responsables de De-
cathlon a CONTRAPUNT, l’em-
presa pretén crear, en el primer
any d’activitat, 240 llocs de treball,
amb el compromís de donar priori-
tat a la contractació de personal de
Mollet i de la comarca.

La parcel·la on s’instal·larà De-
cathlon és una finca, propietat de
Promosol, de 7.783 metres qua-
drats de superfície qualificada de
zona comercial, situada al solar an-
nex a l’Hotel Sidorme. Decathlon
és el fitxatge que completa la faça-
na comercial de Riera Seca. ■

■■   CCOOMMEERRÇÇ    | EL FUTUR TERCIARI AL NOU BARRI MOLLETÀ

Decathlon obrirà a la Vinyota

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / L.ORTIZ

Un centre pioner a tot l’Estat

● MOLLET DEL VALLÈS. El complex
que Decathlon pretén construir és
un projecte pioner a l’Estat, en què
es combinarà l’espai de botiga amb
zones per a l’activitat esportiva i
l’oci familiar. El projecte inclou
uns 3.000 metres quadrats d’espai
de venda a nivell de carrer i a l’ex-
terior, un seguit d’instal·lacions
esportives gratuïtes i públiques com

una zona de pícnic, un parc infan-
til, un minigolf, màquines de reha-
bilitació i fitness, pistes de botxes i
taules de tennis taula, entre altres. 

A la primera planta s’hi instal·la-
rà una zona de restauració esporti-
va amb tres pistes de pàdel i dues
pistes multiesports, on practicar di-
ferents disciplines esportives com
bàsquet, futbol i tennis. A més, en

aquesta primera planta també hi
haurà una zona de màquines de fit-
ness i espai per a esdeveniments es-
portius. El cost total de la zona es-
portiva serà d’uns 5 milions d’euros.

El complex també disposarà
d’un espai de pàrquing distribuït
en dues plantes subterrànies de
7.000 metres quadrats cadascuna,
amb 510 places d’aparcament. ■■

El complex comercial tindrà espais per a l’activitat esportiva i l’oci familiar

La firma de material esportiu s’imposa a la
proposta per instal·lar-hi un Media Markt

ESPAI DE VENDA. La botiga serà d’uns 3.000 metres quadrats >> DECATHLON
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EL DIA 6 D’ABRIL HI HA CONVOCA-
DA UNA CAMINADA POPULAR CON-
TRA EL PROJECTE DE L’AUTOVIA IN-
TERPOLAR, en el tram que va de
Bellaterra a Barberà. Diversos
col·lectius ciutadans i persones de
municipis afectats hem convocat
aquest acte de protesta.

Què és la Interpolar? Un projec-
te de l’any 1976, inclòs en el Pla
Metropolità franquista, que en al-
guns trams molt concrets ja existeix
dissimulada com a carrers. Ara la
Generalitat ha decidit tirar enda-
vant aquest projecte en un primer
tram entre el Papiol i Bellaterra,
després vindrà un altre tram, pas-
sant pel mig de Gallecs i Parets fins
al Circuit de Montmeló.

L’autovia Interpolar, que es va
idear com una comunicació entre
Castellbisbal i Montmeló, serà una
autovia de gran capacitat per a
trànsit pesat que connectaria zones
industrials dels dos vallesos. Per
tant, parlem de desenes de milers
de camions circulant-hi. És a dir,
una altra AP-7, paral·lela a aquesta
autopista i a molt poca distància
d’ella.

Per a l’espai natural de Gallecs i
el poble de Gallecs, la Interpolar
serà un cop mortal, si no ens po-
sem a treballar per evitar-ho.

Al maig, Gallecs serà el protago-
nista de la caminada popular pel
tram on està previst que hi passi.
Us hi esperem. ■■

any 1995 comença a
fer els primers passos
el que és a dia d’avui
un dels barris amb

més extensió de Mollet. Amb cons-
truccions de cases unifamiliars,
combinades amb blocs de pisos
que en la seva gran majoria consten
de cinc plantes, el barri de la Riera
Seca és sens dubte una zona que
en els darrers temps i mercès al seu
veïnatge ha esdevingut un indret
viu en pluralitat i convivència.

Molts d’aquests veïns avui obser-
ven perplexos el que està succeint a
un dels seus principals carrers. Parlo
de la rambla Pompeu Fabra. Els
veïns, després d’esperar amb una
paciència extraordinària durant més
de 13 anys l’acabament definitiu
d’aquesta via, ara observen com l’A-
juntament ha decidit (sembla que
per sortir del pas) construir una
rambla que no es mereixen.

Des de la plaça Sant Vicenç fins
a la rotonda de la comissaria dels
Mossos d’Esquadra, s’estan cons-
truint unes jardineres, –els veïns en
diuen nínxols– que dificultaran el
pas per aquest tram central de la
rambla, i obligaran a utilitzar les vo-
reres laterals, posant en entredit la
seguretat i la confortabilitat de la

L’

ÀDAM LÓPEZ

La rambla de la vergonya

Fa més de 13 anys
que els veïns esperen
un acabament de
les obres digne

APORTACIONS

▲ ▲▲

Independents per Mollet

JOSEP LLUÍS PÉREZ

La Interpolar i Gallecs
Mollet del Vallès. Gallecs

via i dividiran així físicament el
barri. Però la història no s’acaba
aquí. Les voreres construïdes al
tram final d’aquesta són excessiva-
ment amples i la rotonda, mal
construïda des d’un bon inici (la
dels Mossos), provoca cada dia un
caos circulatori que esdevé absolu-
tament vergonyós i provoca la des-
esperació dels mateixos veïns i de
les persones que passen cada dia
per la via, ja sigui per sortir de la
ciutat o bé perquè van a buscar els
fills al col·legi Sant Vicenç.

Els comerciants d’aquest tram
també són part afectada en la pro-
blemàtica. Han de suportar, des-
prés de tant anys, que la inclinació
errònia de la vorera on tenen els lo-
cals fa que, cada vegada que plou,
s’inundi de manera automàtica, si-
tuació que l’Ajuntament fins al

moment no ha solucionat.
Davant d’això és absolutament

imperdonable que el govern de la
ciutat (PSC-CiU) pugui tenir tan
poc sentit de la planificació sobre
un indret que fa més de 13 anys
que espera un acabament de les
obres digne, i que una vegada de-
cideix posar-hi remei, el que fa és
empitjorar i perjudicar de manera
tan flagrant els ciutadans. És ver-
gonyós, també, pel fet que aquesta
via és una de les principals sortides
i entrades de la ciutat.

El barri, després d’aquesta llar-
ga espera, es mereix una altra co-
sa! L’Ajuntament demostra una
vegada més la seva incompetència
a l’hora de decidir el model de
ciutat que vol. Volem una rambla
de primera, per poder passejar.
No volem una mitjana de jardine-
ria per gastar encara més aigua.
No volem una barrera per mirar,
ni que sigui amb plantetes, volem
una rambla per viure-la, com l’al-
tra. Després de 13 anys esperant,
no es pot tractar els veïns com a
ciutadans de segona, perquè al fi-
nal ens costarà pagar-la dos cops,
quan toqui refer-la, i ja sabeu d’on
sortiran els diners: de la teva but-
xaca i de la meva. ■■

CIBERENQUESTA Voteu a www.contrapunt.cat

LA PREGUNTA: Envia propostes als pressupostos participatius? 

Està satisfet amb
el resultat de les 
eleccions del 9-M?

Sí
15,4% 

No 
50% 

Podria haver anat millor
34,6% 

W

Resultats definitius

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

El màrqueting cerca la satisfacció del consumidor, tot combinant
diferents instruments: producte, preu, distribució i promoció
(publicitat, relacions públiques, propaganda, etc). Aquesta és
la definició del que s’ha convertit en una de les ciències més
emprades a la societat. D’entrada sembla que només s’apliqui
en transaccions comercials, però cada cop més el producte pot
ser una associació o una institució i, fins i tot, una acció de 
govern. Darrerament, les polítiques d’habitatge estan de moda.
La ciutadania reclama solucions a les dificultats de l’accés a un
sostre, i qualsevol acció governamental –més o menys
encertada –que s’encamini a facilitar-ho s’envolta d’una àmplia
propaganda... en definitiva, màrqueting. Mollet no se n’escapa,
i els futurs habitants dels lloguers assequibles de la Vinyota
hauran d’assistir a un acte protocol·lari per recollir les claus. 
L’alcalde els hi farà a mans. Tant de màrqueting aclapara.  ■■

LES POLÍTIQUES D’HABITATGE CADA COP S’ENVOLTEN

MÉS D’ACCIONS PROPERES AL MMÀÀRRQQUUEETTIINNGG  CCOOMMEERRCCIIAALL

El xou de les claus

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

El que ara tenim,
malgrat alguns polítics
només àvids de poder,
és irrenunciable

L’EXCLAMACIÓ

Filòloga i periodista

o acabava de fer els 18
anys i em volia treure el
carnet de conduir; també
volia tenir passaport per
poder anar a Portugal, a

França o a Itàlia. Però si volies
tenir aquests documents calia fer
una cosa que anomenaven Servei
Social, una mena d’equivalència al
servei militar dels nois, però molt
més suau, que es podia complir en
hospitals o altres llocs fent tasques
socials, o, allò que era més fàcil,
cosint robeta per a nadons sense
recursos. 

Llavors, durant uns mesos, por-
taves aquestes canastilles a l’Ajun-
tament, que, en nom de Falange,
s’encarregava de recollir-les i fer-
les arribar als destinataris. Jo en
vaig fer unes quantes, la veritat és
que comprades, perquè tot i que
mon pare era sastre, tenia poca tra-
ça per cosir i em calia molt de
temps per estudiar. 

Al final de tot, amb el carnet se-
gellat, et lliuraven el certificat

conforme havies complert el Ser-
vei Social. Explico tot això perquè
em venia al cap la imatge de la
funcionària que, sempre amb una
paraula amable, em recollia la ca-
nastreta a l’Ajuntament. Era la M.
Carmen Fernández i, mentre fa
pocs dies l’acomiadàvem, em van
venir aquestes imatges. 

D’això fa uns quants anys. El
dictador Franco encara vivia i no
teníem llibertats. Han passat mol-
tes coses, d’aleshores ençà. Per
exemple, la possibilitat d’anar a
votar. 

I també pensava aquell dia que,
malgrat totes les crítiques, no vol-
dria mai que tornessin aquells
temps, i que el que ara tenim,
malgrat assassins descerebrats i al-
guns polítics només àvids de po-
der, és irrenunciable. 

Feble, amb mancances, critica-
da i molt millorable... estimada
democràcia! ■■

J

� http://cat.bloctum.com/mesogio

GLÒRIA 

ARIMON

Canastreta
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Pla de les Pruneres
josep benet >> mollet del vallès

Vull queixar-me de la propera
construcció de l’aparcament de
pagament en el Pla de les Prune-
res; no estic d’acord que es faci
pagar per un servei que ara el te-
nim tots gratuït. Com a pare d’u-
na alumna del Col·legi Leston-
nac, l’utilitzo quatre vegades al
dia, creieu que he de pagar les
quatre vegades? És un espai per a
ús del poble, altres llocs com la
Garriga, Parets, Lliçà, etc., tenen
un espai cèntric on poder aparcar
gratuïtament. Els molletans no
temin dret a això? 

Aprofito per destacar la mala
gestió del regidor d’Urbanisme,
molts cops em fa pensar que no té
carnet de conduir. Si el té, per
què creu que aparcar els cotxes
fent una L és el millor? Quina
moda és aquesta de fer els carrils
tan estrets? Penseu que en cas d’u-
na emergència aquests carrils se-
rien una trampa que dificultaria
l’accés al lloc de la urgència. L’úl-
tima obra faraònica és fer una
Rambla de flors traient places de
pàrquing, justificant-se dient que
es fa per culpa de l’incivisme de la
gent, quant l’únic que van fer els
veïns va ser utilitzar una zona que
durant anys l’Ajuntament no ha-
via estat capaç ni de posar-hi unes
quantes llambordes per fer una vo-
rera com cal, tot i que el col·legi
Sant Vicenç està allà mateix. ■■

A Belén Moreno
marc candela. >> martorelles

Benvolguda Belén, primer de tot
gràcies per haver contestat el
meu escrit, i expressar la teva lliu-
re opinió. Referent als arguments
que exposes no els comparteixo.

És cert que els processos d’in-
dependència de Kosovo i dels
Països Catalans i Euskalherria no
són els mateixos, són ven dife-
rents i és per això que en el meu
article no faig cap comparativa
dels processos independentistes.

En el meu article, el que venia
a denunciar és la falta del concep-
te de democràcia. Responent la te-
va pregunta dels magrebins, on no
m’agrada el to, et puc dir que per
a mi la democràcia està per sobre
de tot, i que en aquest cas seria le-
gítim que si tenen una majoria po-
guessin crear un estat propi.

Torno a dir que el problema es-
tà en el concepte de democràcia,
on existeix una majoria, es fa el
que diu la majoria, és per això que

Catalunya continua dins Espanya,
però igual que ara la majoria vol
pertànyer a Espanya, quan sigui al
revés, com que ho voldrà una ma-
joria, l’Estat espanyol anirà en

contra de la democràcia si no ho
accepta. I és el que està fent amb
Kosovo. La posició d’Espanya res-
pecte a Kosovo, com que no n’ac-
cepta la independència escollida

per majoria, és d’una falta de vo-
luntat democràtica alarmant.

Per a mi el sentit de democrà-
cia està per sobre de les fronteres
dels països, i dels lligams cultu-
rals, ètnics i familiars. 

Posaré un exemple fàcil, però
que crec que reflecteix prou bé la
legitimitat de qui ha de decidir si
un país pot ser o no independent.
Posem per exemple un bloc de pi-
sos, on els inquilins d’un dels ha-
bitatges que el formen decideixen
que volen marxar perquè no estan
a gust, o perquè aspiren a més. La
comunitat de veïns no té cap dret
a no deixar-los marxar encara que
els tinguin molta estima, o els
agradi com els queden les cortines
de la finestra. Ells volen marxar a
una casa sola, i ningú del bloc els
ho pot prohibir. 

Tot país és de la gent que hi
viu, siguin catalans, castellans, an-
dalusos, bascos, magrebins, boli-
vians, i que és la majoria de la so-
cietat qui defineix què vol ser
aquella societat, tingui l’ànima
que tingui si es pot dir que els paï-
sos tenen ànima d’alguna cosa. ■■

Al pas de l’oca
medir a. i rios. >> palau-solità

Vivim en un país on el sentit co-
mú no afecta la tasca de govern, i
aquest, en temes tan desmilitarit-
zats com l’ecologisme, ens vol fer
desfilar també al paso de la oca. 

No fa gaire ja vam viure la cri-
minalització injusta del PVC, i
per si algú no ho sap els tubs del
sèrum i els de les transfusions de
sang encara se segueixen fent de
PVC perquè ni és cancerigen ni
impossible de reciclar com inte-
ressadament es va voler fer creure. 

Ara li toca al polietilè. S’està
parlant de prohibir o cobrar una
taxa més per a l’ús de bosses de
plàstic dels supermercats i boti-
ges. La bossa és de polietilè de
baixa densitat, un polímer simple
i el més fàcil de reciclar de tots els
plàstics de gran consum. 

En canvi ningú diu res de regu-
lar l’ús dels embolcalls de les piz-
zes que estan fets de PET, EVOH
i polietilè, tres polímers diferents,
que fan molt difícil el seu reciclat-
ge, encara que en alguns d’ells hi
digui Reciclable. I no diguem res
d’altres embolcalls d’aliments com
els dels embotits tallats o de les xe-
ringues d’un sol ús. Com a reci-
clador de plàstics, alguna cosa he
après, però que els profetes de l’e-
cologisme i els talibans de solucio-
nar-ho tot amb prohibicions  facin
el que vulguin. ■■

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
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U
És curiós veure com una grua s’endú un cotxe de la Policia
del lloc on està estacionat. El fet que estigui davant la
comissaria fa pensar que es tracta d’una simple curiositat.
Segurament no arrancava.
contrapunt. >> Mollet del Vallès

Al meu pare 
o sé si aquest escrit podrà reflectir amb prou sentiment
tot allò que voldria dir-li al meu pare. Al meu pare 
adoptiu. Em dic Roser i tinc 31 anys. Al llarg de la vida he
sigut una persona força privilegiada. Els meus pares es

van separar quan tenia 12 anys i, tot i que una situació com aquesta
et pugui entristir, a mi em va portar a conèixer una persona única,
el Santana. Així li deiem la família i els amics propers, pel cognom.

És veritat que ell i jo teníem un caràcter fort i que, a l’inici  va ser
dur per a tots, però a mesura que jo creixia tenia més capacitat per
adonar-me de l’excepcionalitat de qui va passar a ser un segon 
pare per a mi. Van ser 18 anys de convivència, converses, riures,
llàgrimes, estimació, de situacions que ens van fer una família
amb majúscules. Vaig tenir la sort que els meus pares biològics
van saber mantenir sempre una bona amistat, i això va ajudar
molt a acceptar les seves noves parelles.

Un dia es va acabar la nostra sort, i coses que sempre els hi 
passaven als amics o coneguts, ens estaven passant a casa. Una
malaltia terrible va voler endur-se aquest ésser tan meravellós, el
Santana. Fa un any que no és al nostre costat i encara costa de
creure. No sé si vull que passi el temps perquè no em vull acostumar
a sentir que ja no el tinc al meu costat fent-me riure, donant-me la
seva visió optimista de qualsevol tema, veure’l gaudir de la vida. I,
de cop i volta, et fas moltes preguntes... per què vaig malgastar el
temps? per què a ell? per què la vida que somies de petit no es pot
fer realitat? Sé que ell no voldria que visqués resignada, enfadada...
Voldria que mires la vida com la veia ell, amb plans, il·lusions, amb
alegria. Només et puc prometre que ho intentaré.

Vas renunciar a molt per estar amb nosaltres. Em vas cuidar
com una princesa i el teu desig de voler ser el meu pare, va fer-se re-
alitat. No ho podries haver fet millor. Va ser una regal coneixe`t.

El nostre retorn és impossible / la nostra llar ja no existeix. / Hi
ha veus covardes que xisclen / que aquells que encara vivim / el
març a les parets / hem d’oblidar als que ens han abandonat, / per
sobreviure, per sobreviure, per sobreviure...

roser gargallo >> Mollet del Vallès
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Una curiositat

VOX POPULI

De quina 
manera viu 
les vacances de
Setmana Santa?

Josep
Arias

Empresari  (55) 
MOLLET DEL VALLÈS

Treballaré una mica però també
descansaré. Marxarem fora 
amb la família a un hotel 
per relaxar-nos tots plegats.

Dolores
Saldaña

Autònoma (45)
MARTORELLES

Sóc evangèlica i normalment
marxem amb l’església de
convivències, però aquest any
ens quedarem aquí.

Marcos
López

Venedor (24) 
MOLLET DEL VALLÈS

Loli
Fernández

Mestressa (60)
MOLLET DEL VALLÈS

Quan vivia a Andalusia
participava més en les activitats
de Setmana Santa, però aquí
no tant perquè es viu diferent.

María
Moreno

Jubilada (68)
MOLLET DEL VALLÈS

A mi m’agrada molt participar
en les misses i processons de
l’Església, i aniré a tots els llocs
que pugui.

Pere
Escura

Jubilat (70)
MOLLET DEL VALLÈS

Viuré la Setmana Santa com
totes perquè no em mouré de
Mollet i tampoc aniré a missa
ni a les processons.

Text i fotos: ANNA PALOMO

El que no faré aquesta setmana
és quedar-me parat: aniré a
esquiar, de vacances... Volia anar
al sud, però no ha pogut ser.
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ESPorts
JOAQUIM RODRÍGUEZ GUANYA LA
TERCERA ETAPA DE LA TIRRENO

■ CICLISME |  El paretà se situa tercer a la general

● PARETS DEL VALLÈS. El ciclista paretà de l’equip Caisse d’Espargne
Joaquim Rodríguez ha guanyat la tercera etapa de la Tirreno-Adriático 
disputada entre Gubbio i Montelupone de 195 km de distància.
Després d’aquest triomf, Rodríguez se situa tercer a la general.

L’HANDBOL PARETS S’ACOMIADA  
DE LA LLIGA I BAIXA A PRIMERA  1155

EL CF MOLLET DESTITUEIX     
GUERRERO COM A TÈCNIC 1166

LA MOLLETENSE TRENCA    
EL MALEFICI DEL ZONA SUD 1166

■■ HHOOQQUUEEII  |  Primera Nacional Catalana CALVO VA INAUGURAR EL MARCADOR, ARDID VA REMUNTAR I POMÉ VA SENTENCIAR 

Sembla que el tècnic Jordi Morote
sabia a la perfecció quin era el botó
que calia prémer per sacsejar una
mica el vestuari d’un Mollet HC
que dissabte va guanyar 4-2 el
Voltregà. El Mollet va portar el pes
del partit durant tota la primera
meitat i Calvo estrenava el mar-
cador amb un gol matiner al minut
2 de partit. En la segona part, els
papers es van capgirar i els visitants
van arribar amb perill a la porteria
defensada per Mañé. Aquesta

insistència va permetre el Voltregà
posar-se per davant en el marcador.
L’equip de Morote, però, no va per-
dre els papers i va emprendre la
remuntada amb un doblet del gole-
jador Ardid i la sentència del capità
Pomé a les acaballes del matx. Ara,
amb 28 punts, el Mollet aixeca el
cap: és tercer per la cua i té un grup

de cinc equips a només 5 punts. La
permanència ha deixat de ser una
utopia per convertir-se en una fita
factible perquè sembla l’equip mil-
lor situat per conservar la categoria.
D’ençà de la distitució de Paramio,
Morote porta tres jornades al cap-
davant de l’equip de les quals
només ha punxat en una, l’equip

molletà suma la victòria del partit
ajornat davant l’FC Barcelona i el
4-2 davant el Voltregà del darrer
dissabte. “Hem encaixat una mit-
jana d’un gol per partit, crec que
hem millorat en defensa”, diu
Morote. Després d’aquest cap de
setmana de descans, l’equip es
desplaça a Caldes. ■■

● MOLLET DEL VALLÈS
PEDRO NAVARRO

LA BANQUETA MOLLETANA. El nou tècnic Jordi Morote dóna instruccions al seu antics companys d’equip > M. GARCIA

El Mollet es col·loca al capdavant
de la lluita per la permanència 

■ ATLETISME

El CA Parets va saldar amb vuit
trofeus la seva participació en el
Cros Internacional d’Andorra.
Rocio Guerrero va quedar primera
en cadet femení; Laura Menes,
plata en infantil femení, i Alba
Quirós, tercera. En aleví femení,
Ingrid Andrés va marcar el millor
temps i Carla Menes va ser segona.
Hugo Aranda va aconseguir el
bronze en prebenjamí masculí,
Àngels Salvador va ser tercera en
Veterans 45 i Mireia Martín va ser
la millor en Special Olimpia. ■■

El Club Atletisme
Parets fa vuit
podis a la Cros
d’Andorra
● PARETS DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

■ BILLAR

● Amb un contundent 6-2, el
Club Billar Mollet va rubricar la
primera victòria de la temporada
davant d’un Llinars que només va
guanyar en Quadre 47/2. Palou a
Tres Bandes, Almirón en Lliure i
Castanyer a Banda van ser els artí-
fexs del triomf. El proper rival és el
Sant Feliu. 

Primera victòria del
Billar Mollet en el
Quatre Modalitats

2

4MOLLET HC
CH VOLTREGÀ

MOLLET HC: Àlex Mañé, Joel Garcia,
Jaime Calvo, Pep Pomé, Pablo Rodríguez,
Raúl Castillo, Galdrich Lagunas, Jonathan
Ardid, Eduald Bonet, Daniel Rodríguez.
CH VOLTREGÀ: Xavier Maliau, Daniel
Alonso, Santiago Teixidó, Oriol Vives,
Gerard Teixidó, Albert Fàbrega, Carles
Rodríguez, Jordi Urbano, Albert López.
ÀRBITRE: A. López Vega.
TARGETES: Veuen la groga Pomé i
Lagunas per part del Mollet i Maliau i
Urbano del Voltregà.
GOLS: 1-0, Calvo (2’); 1-1, Urbano (34’); 1-2,
Daniel Alonso (35’); 2-2, Jonathan Ardid
(46’); 3-2, Ardid (47’); 4-2, Pep Pomé (48’).

● MOLLET. Més d’una cin-
quantena de nens i nenes dis-
sabte van participar en la pri-
mera edició del Torneig Ciutat

de Mollet, organitzat pel Club Tennis
Mollet al Calderí. La competició, en cate-
gories infantil i aleví, va congregar juga-
dors de tot l’Estat i fins i tot de l’estran-
ger. El torneig, coordinat per Barcelona
Total Tennis, es prolongarà fins a aquest
divendres quan es coneixeran els vence-
dors. >> m.g.

Torneig al Calderí
per cuidar el planter

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

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

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

El CB Mollet va exercir de líder i va
regalar una classe de bàsquet al
Municipal Plana Lladó. Malgrat l’e-
xuberància del marcador final (85-
40), els primers compassos del partit
contra l’Alella van ser complicats
perquè els visitants van saber inter-
pretar el ritme de joc. D’aquesta
manera, el Mollet marxava al des-
cans amb una renda incerta de 7

punts. El tercer quart va ser el punt
d’inflexió. Durant aquest període, el
CB Mollet només va encaixar 2
punts i, en els tres minuts inicials, va
aconseguir un parcial de 10-0 amb
un percentatge d’encert demolidor
que va ensorrar les expectatives de
l’Alella. Àlex Arenas (18) i Gerard
Bas (14) van ser els màxims anota-
dors del Mollet. A més, una dada
significativa, entre Màrius Blanco i
Albert Ferrer van capturar un total
de 14 rebots que el Mollet no va
dubtar a transformar en punts.
Aprofitar les debilitats del rival, tan-
car en defensa i un bon percentatge
d’encert en atac són les claus del
líder. “És perillós pensar que hi ha
partits més fàcils que d’altres per-
què qualsevol et pot complicar la
vida”, diu el tècnic Àlex Coma. 

Després de l’aturada de Setmana
Santa s’apropa la part del calendari
on el Mollet va estar més fluix du-
rant la primera volta. Així, el dissab-
te 29 l’equip va a Rubí, cinquè clas-
sificat. El Mollet té ara com a
objectiu recuperar els lesionats Jordi
Paredes i Santmartí. ■■

● MOLLET DEL VALLÈS
PEDRO NAVARRO

● SANT FOST. L’Handbol Sant Fost
va perdre 25-18 en la seva visita a la
pista del Sant Martí Adrianenc B
que, després d’aquest triomf, es posi-
ciona com a primer de grup amb 10

punts i, per tant, màxim aspirant per
l’ascens a Lliga. Després de l’atura-
da per les vacances de Setmana
Santa, l’equip que entrena Júlio
López es desplaça a la pista de
l’OAR Gràcia Sabadell, que ara
mateix està empatat a 7 punts amb
el conjunt santfostenc i es nega a
tirar la tovallola. ■■

40

85RECANVIS GAUDÍ
BÀSQUET ALELLA

RECANVIS GAUDÍ: Roger Dam (11), Àlex
Arenas (18), Màrius Blanco (2), Gerard Bas
(14), Jaume Viñallonga (2), Oriol
Ramoneda (3), Stanis Zamora, Albert
Ferrer (9), Pau Viladomat (12), Sergi
Monrós (6), Jordi Anglí (8).
BÀSQUET ALELLA: Corella (10), Valls,
Grande (4), Pérez (9), Costa (2), Gonzalvo
(4), Genevo (4), Bardaji, Costa (5), Gil (2).
ÀRBITRES: F. Ponce i A. Ming.
PARCIALS: 17-18, 37-30, 58-32, 85-40.

EN DEFENSA. Monrós lluita una pilota dividida a prop de la zona >> M.G.

Consistència, el
secret del líder

■■    HANDBOL  | Lliga Catalana  DERROTA 30-24 A LES CORTS ■■      Primera Catalana  L’OAR GRÀCIA SABADELL, PROPER RIVAL

● PARETS DEL VALLÈS. El conjunt
de Manel Herrero jugarà la prope-
ra temporada a Primera Catalana
després de certificar el descens de
categoria amb la derrota de dissab-
te a la pista de Manyanet les Corts
per 30-24. Els paretans van comen-
çar força desconcentrats i als 10

minuts del primer temps ja perdien
amb un parcial de 8-2. L’Handbol
Parets va fer un intent de remunta-
da però el Manyanet va sentenciar
el partit als inicis de la segona part
(20-14). Quan manquen tres partits
per al final del playoff, el Parets és
equip de Primera Catalana. ■■

El Parets perd i consuma
el descens a Primera

■ Segona Catalana

● PARETS DEL VALLÈS. Amb un
lamentable tercer quart, el primer
equip del CB Parets va encaixar
una dolorosa derrota a la pista de
l’Andorra B (92-66). L’equip pare-
tà, però, va donar guerra fins al
descans, quan el marcador era de
46-41.  Malauradament, els homes
de David Borrell van començar el
tercer quart molt desconnectats i
es van mostrar vulnerables en
defensa, una situació que els ando-
rrans van aprofitar per incremen-
tar les diferències. El parcial va ser
de 23-9 i el partit ja estava senten-
ciat. Els màxims anotadors van ser
els habituals: Pavón amb 13 punts
i Sergio Sánchez amb 12 punts.

Aquesta representa la divuitena
derrota del Parets i, amb 5 victò-
ries, l’equip es manté penúltim, la
permanència a Segona continua
entre interrogants. La propera jor-
nada no serà fins al 29 de març, el
Parets rebrà la visita de la Salle. ■■

El Parets encaixa
la divuitena
derrota a la pista
de l’Andorra B 

● L’Escola Sant Gervasi va perdre
67-60 a la pista del Sant Fruitós,
un equip de mitja taula que no
semblava perillós. La bona notícia
rau en les derrotes del Círcol
Catòlic, immediat perseguidor, i
l’ADE Fuster, que ara està amb
una victòria més que el Sant
Gervasi. Amb 14 victòries, el
Sanger és quart a la classificació i
després de l’aturada de Setmana
Santa s’enfrontarà al Caldes.

El Sanger ensopega
a casa del Sant
Fruitós (67-60)

66
92RIVER ANDORRA B

CB PARETS

18
25ADRIANENC B

CH SANT FOST

■ BÀSQUET  | Copa Catalunya EL MOLLET VA SER PACIENT I A L’INICI DEL TERCER QUART VA TRENCAR EL PARTIT

L’Handbol Sant Fost perd
en la visita a Sant Adrià
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■ FUTBOL | Preferent

Els primers tres punts 
de l’any al Zona Sud

● MOLLET. La Molletense ha tren-
cat el malefici que, en el que por-
tem de 2008, no deixava guanyar
l’equip com a local. El conjunt de
Montoya va rebre el primer gol de
falta directa als 5 minuts de partit i

el tècnic va fer un triple canvi que
va propiciar la remuntada. L’empat
arribava al minut 48 després d’una
triangulació que Víctor va culmi-
nar en gol. Cinc minuts més tard,
la Molletense aconseguia el gol de
la victòria amb una pilota penjada
a l’àrea que Òscar va pentinar i el
golejador Manolito Cendón intro-
duïa a la porteria de l’Andalusia. ■■

● PARETS DEL VALLÈS. Les errades
defensives van comportar al Parets
la desena derrota consecutiva en el
derbi contra l’EC Granollers dis-
putat el passat cap de setmana.
L’equip de Cuni va rebre el primer
gol d’un davanter  lliure de marcat-
ge al minut 14 i el segon d’un refús
defectuós de la defensa. Així, el
Granollers es va limitar a defensar
el resultat fins a l’arribada de la
mitja part. En el segon temps, els
locals van tornar a aprofitar una
badada paretana per establir el 3-0.
El paretà Alexis va maquillar el
resultat a les acaballes del partit.
Amb 31 punts, el Parets es manté
lluny del descens malgrat acumu-
lar tres mesos sense guanyar. El
proper compromís de lliga és el 30
de març amb el desplaçamaent al
camp del Rubí. ■■

■  Primera EL GOL DE CENDÓN VA DONAR EL TRIOMF

● ● ● MOLLET / PARETS / MARTORE-
LLES. Jornada agredolça per als
equips baixvallesans de Segona. Per
una part, el Parets B va derrotar 3-0
el Santa Eulàlia Ronçana i s’aferra
a les posicions de permanència. Els
gols paretans van venir de les botes

de Xavi, Rodri i Berrocal. No obs-
tant això, el Lourdes va caure 1-4 a
casa contra el Sentmenat, que va
jugar 60 minuts amb un jugador
menys. L’equip de Can Vila va per-
donar i el Sentmenat va rendibilit-
zar les poques arribades a porta que

va tenir. Finalment, el Martorelles
es va endur el derbi comarcal que
l’enfrontava al Caldes de Montbui
(3-1). Els gols van ser de Marcos i
Gerard per partida doble. Amb 10
victòries i 10 derrotes, el Martore-
lles suma 35 punts. ■■

Marcos i la doble diana de Gerard donen els punts als martorellesencs

■ Segona L’EQUIP DE CAN VILA ES VA DESESPERAR PER LA GRAN QUANTITAT D’ERRADES EN ATAC

El CF Parets
encadena la 
desena derrota
consecutiva

1
2UE MOLLETENSE

ANDALUSIA

1
3CE GRANOLLERS

CF PARETS

El Lourdes perd, el Martorelles es
fa amb el derbi i el Parets guanya

El matí de dimarts, la junta directi-
va del CF Mollet emetia una nota
de premsa anunciant un acord per
prescindir dels serveis del tècnic del
primer equip, Miguel Guerrero.
Aquesta decisió s’ha fet efectiva des-
prés de l’empat a 1 al terreny de joc
del Puig-reig, un dels cuers, i amb
l’equip molletà amb 42 punts i en
sisena posició del grup 4. “Hem
cregut que l’equip necessitava un
revulsiu perquè l’objectiu del
club continua sent l’ascens”, argu-
menta Oriol Olivé, vicepresident i
secretari esportiu.

El primer equip del CF Mollet,
que la temporada passada va baixar
de Preferent, va iniciar el curs amb
una gran renovació del vestuari i

un projecte molt jove i il·lusionant
de la mà de Guerrero. “Més que
un acord ha estat una determina-
ció unilateral, jo estava a gust i
molt motivat. He deixat l’equip a

6 punts de l’ascens i a 5 de la pro-
moció, veia factible pujar a Prefe-
rent”, explica Miguel Guerrero a
CONTRAPUNT. En tot cas, és
cert que la intermitència dels resul-
tats de l’equip no es correspon amb
les expectatives generades durant
la pretemporada. “No tenim cap
problema personal ni esportiu
amb Guerrero. A vegades, al món
del futbol s’han de pendre deter-
minacions desagradables”, opina
Olivé. Cal recordar que, fa un mes,
el club renovava la junta amb Fe-
liu Tura a la presidència. “La di-
recció ha tingut poca paciència,
però el temps posa cadascú al seu
lloc”, comenta dolgut el tècnic.
Malgrat els darrers esdeveniments,
Miguel considera que ha estat molt
ben tractat i que mai ha patit intro-
missions en el seu treball. 

Ara, l’encarregat de dirigir el pri-
mer equip del CF Mollet durant
les 10 jornades que resten per aca-
bar la lliga serà Albert Masdeu, un
home de club que fins ara col·labo-
rava en feines esportives.

El partit de la darrera jornada al
camp del Puig-reig va ser un resum
de la temporada. El Mollet va ju-
gar en superioritat numèrica du-
rant 80 minuts i no va passar de
l’empat. ■■

La junta del club molletà busca un revulsiu per situar el primer equip en posicions d’ascens a Preferent

■ FUTBOL  | Primera EL TÈCNIC VA SER FITXAT A INICIS DE TEMPORADA, DESPRÉS DEL DESCENS, PER COMANDAR UN PROJECTE JOVE

La directiva del Mollet destitueix
l’entrenador Miguel Guerrero 

■ FUTBOL SALA  | Territorial ARA ESPEREN EL RÀPID

El ‘hat-trick’ de Vázquez
dóna la victòria al Parets

● PARETS DEL VALLÈS. Triomf tre-
ballat dels homes d’Oriol Perales al
terreny de joc del Mataró (1-3).
Indiscutiblement, un dels artífexs
de la victòria va ser Javi Vàzquez,
autor d’un hat-trick. El partit va
començar amb les forces molt igua-
lades i els dos equips van marxar al

descans amb el 0-0 inicial. El
Parets es va avançar en el marcador
però, als pocs minuts, el Mataró
feia l’empat de rebot. Vázquez va
trencar el partit per inclinar la
balança del costat del Parets.
L’equip suma 38 punts i ocupa la
zona tranquil·la de la classificació
però amb poques opcions d’obtar a
l’ascens. El proper partit serà el dis-
sabte 29 al Municipal de Parets
contra el temible Ràpid Santa
Coloma, segon classificat. ■■

3
1MATARÓ

FS PARETS

■  Preferent TRETZÈ TRIOMF DEL CLUB MOLLETÀ QUE ES CONSOLIDA EN LA QUARTA POSICIÓ 

La UFS Mollet i l’FS Barri Can Calet
surten enfortits d’aquesta jornada

● MOLLET / SANT FOST. La Unió
Futbol Sala va salvar els mobles en
l’últim moment en guanyar al
Polinyà per un ajustat 7-6 dissabte a

Ca n’Arimon. Amb aquest tretzè
triomf, els molletans sumen 41
punts i queden instal·lats a la quar-
ta posició, la zona tranquil·la de la
classificació.

EL CINQUÈ, A TRES PARTITS

La propera jornada visiten la pista
del Santa Coloma Riunord, el seu
immediat perseguidor que ara està
a 9 punts. L’FS Barri Can Calet,
per la seva part, va clavar una pallis-

sa d’escàndol al Cardedeu (11-2).
Aquesta és la sisena victòria a la
lliga de l’equip entrenat pel tècnic
Xavier Cuní, que encara no es des-
prèn del fantasma del descens.
Després d’aquest resultat, Can
Calet i Cardedeu empaten a 21
punts. La part baixa del grup 1 treu
fum perquè, en una forquilla de 5
punts de diferència, es troben sis
equips. Després del cap de setmana
de descans, el Can Calet va a la
pista del Caldes d’Estrac. ■■

6
7UFS MOLLET

FS POLINYÀ

2
11FS BARRI CAN CALET

FS CARDEDEU

EL TÈCNIC. Miguel Guerrero >> CFM

● MOLLET DEL VALLÈS
PEDRO NAVARRO

Albert Masdeu és el 
nou tècnic del Mollet i
el repte continua sent
ocupar plaça d’ascens 
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LA GALLEGA REBECA CIERTO MOSTRA 
EL ROSTRE DE DONA A LA BOMBETA

■■   ART | EXPOSICIÓ DE PINTURA

● MOLLET DEL VALLÈS. La Bombeta acull una exposició de pintura de
la creadora gallega Rebeca Cierto, en la qual explora el retrat femení.
L’artista inaugurava divendres la mostra, amb una queimada i un 
conjur tradicional gallec. CULTURA

Hi ha imatges difícils de digerir.
Potser el cànon de la dona geomè-
tricament perfecta forjat durant els
darrers anys complica un passeig
per cossos nus amb cicatrius i muti-
lacions per mastectomia. El cervell
experimenta un rebuig sobtat,
aquesta primera reacció instintiva
és una de les sensacions que Judith
Vizcarra vol transmetre amb la
col·lecció fotogràfica que l’artista
molletana presentava dijous al Mu-
seu Abelló: L’orgull de l’absència. 

Les connotacions i lectures que
satel·litzen al voltant d’aquesta
obra tendeixen a infinit: la imatge
políticament correcta, la relativitat
de l’erotisme femení, la degenera-
ció del cos, el retrat de malalties
que creiem llunyanes com el càn-
cer de mama. No obstant això, el
missatge més inspirador implícit a
L’orgull de l’absència és l’energia i
optimisme d’un grup de dones que
volen veure’s retratades per accep-
tar el seu cos erosionat per la ma-
laltia. “Cap de les models s’ha
apropat amb victimisme, tot el

contrari. Volen servir d’exemple
per a altres dones que puguin viu-
re una situació semblant”, explica
Vizcarra. Una de les models és l’es-
criptora Isabel Franc, que ha estat
autora d’alguns dels textos que
acompanyen el treball fotogràfic de
Vizcarra. Franc va aprofitar l’acte
inaugural per dirigir unes paraules:
“és una malaltia estigmatitzada
que cal desdramatitzar. Hem de
reivindicar el dret a la diferència i
el dret a mostrar-la”. A banda del

treball artístic, Franc va destacar
també el tracte i la psicologia em-
prada per Vizcarra, “això va facili-
tar despullar-se”, diu la model.

Vizcarra recorda l’espurna que
va iniciar l’obra. Montse Rovira,
que encara ara lluita contra la ma-
laltia i que no va poder acudir a la
presentació, va aparèixer un dia a
l’estudi de Judith Vizcarra: volia fo-
tografiar el seu cos. Rovira va ser la
connexió amb altres dones que es
van afegir al projecte. Les models

que van assisitir-hi es van endur
una llarga ovació al Museu.

L’orgull de l’absència, que s’em-
marca dins dels actes organitzats
per l’Ajuntament en commemora-
ció del Dia Internacional de la Do-
na, es complementarà el proper 2
d’abril amb una taula rodona i la
conferència Les transformacions del
cos de la dona en l’àmbit de la mo-
da i la fotografia prevista pel 18
d’abril. L’orgull de l’absència es pot
visitar fins a l’11 de maig.  ■■

AMPUTACIONS DE DONES INTACTES

■■ FFOOTTOOGGRRAAFFIIAA | JUDITH VIZCARRA PRESENTA UNA NOVA COL·LECCIÓ INSPIRADA EN EL PROCÉS DE CURACIÓ DEL CÀNCER DE MAMA

● MOLLET DEL VALLÈS
PEDRO NAVARRO

L’associació cultural 7 Plomes ha
obert el termini d’admissió de tre-
balls per participar en la 17a edició
del Certamen literari de prosa i
poesia. El concurs inclou quatre
categories: per a participants de
fins a 10 anys, d’11 a 13 anys, de 14
a 16 i majors de 16. Dins aquesta
darrera categoria, els participants
quedaran adscrits a les modalitats
de prosa o poesia i de llengua cata-
lana o castellana. Hi haurà quatre
primers premis, per modalitat i
llengua, dotats amb 300 euros i
una placa. Els segons premis tenen
una dotació de 150 euros i, els pre-
mis locals, de 75. A la resta de cate-
gories, les infantils, hi ha haurà
tres premis per a cada franja d’e-
dat, que consistiran en lots de
material escolar i literari i una
placa commemorativa.

Els interessats a participar al
certamen han de lliurar els escrits
a l’apartat de correus 155 de l’asso-
ciació o bé a la biblioteca de Can
Mulà. El termini d’admissió s’aca-
ba el 31 de març i el lliurament de
premis se celebrarà el 26 d’abril, al
centre cultural La Marineta. Les
obres guanyadores seran editades
en un quadern, que es presentarà
el 21 de novembre, amb motiu del
recital de tardor de l’entitat orga-
nitzadora. ■■

L’associació 
7 Plomes obre el
termini del seu
premi literari

■■ LLIITTEERRAATTUURRAA

Es despullen davant
l’objectiu amb l’ànim
de ser un referent
per altres dones

ART EN EQUIP. Judith Vizcarra amb tres de les models que han fet possible aquesta colpidora mostra >> MARC GARCIA

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / M.E.

CANDINI-BOTER, S.L.
BELLES ARTS BOTER C.B.

BELLES ARTS I MANUALITATS · TALLER DE CERÀMICA
TALLER DE PINTURA · TALLER DE MANUALITATS

QUADRES I LÀMINES · MARCS I MOTLLURES
FORN DE CERÀMICA

c. Ramon Casas, 51-B · Mollet
Tel. 93 570 80 13

c. Barcelona, 11 · Mataró
Tel./ Fax. 93 796 28 76

MATRÍCULA OBERTA
PER AL CURSET D’ESTIU

Del 30 de juny al 25 de juliol. Pintura i manualitats (nens i adults)
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CCOONNCCEERRTTSSSSEESSSSIIÓÓ  DDEE  DDJJ

Divendres el funky 
i el ‘raggajungle’
sonen a La Bombeta
● DJ Adrià i DJ Russo seran els prota-
gonistes de la segona sessió del cicle
de música electrònica Urban Tempo.
Els estils que sonaran a La Bombeta
divendres (21 h) seran el funky-soul,
punxat per Adrià, i el raggajungle,
mesclat per DJ Russo. Aquest cicle de
Cultura de DJ i selectors es fa cada
dos divendres durant tres mesos.

Conchita y sus Fieras 
i Hierbabuena fan
ballar l’esplai Xivarri
● Dissabte el Mercat Vell s’omplia de
joves convocats per l’esplai Xivarri,
que celebra 35 anys, per la fusió de
Hierbabuena i el reggea i ska de
Conchita y sus Fieras. Aquesta forma-
ció aconseguia despertar el ritme dels
assistents que, a poc a poc, van anar
omplint el cèntric equipament. El so
de Bob Marley tancava la vetllada. 

HHAARRDDCCOORREE

Once a Week i Cute
Poison aproparan el
rock més contundent
● Cute Poison (hardcore-punk), de
Bellvitge, i els vallesans Once a Week
(hard rock) actuaran dissabte a La
Bombeta. Els de l’Hospitalet actuen
per primer cop a Mollet, a diferència
de Once a Week, que han estat convi-
dats anteriorment per l’Associació de
Músics. El seu bateria és el molletà
Jordi Baldó. ■■Moment de l’actuació de dissabte de Conchita >> M. GARCIA

■■ MMÚÚSSIICCAA | JAVIER COLINA, MARC MIRALTA I PERICO SAMBEAT

ELS TRES MESTRES
SATISFAN EL PÚBLIC
DE CAN RAJOLER

● PARETS DEL VALLÈS. Un trio de
mestres del jazz: Javier Colina, al
contrabaix; Marc Miralta, a la 
bateria, i Perico Sambeat, al saxo i
clarinet. Diumenge, el públic que
assistia a Can Rajoler podia tenir clar
que en sortiria satisfet. La combinació
d’aquests tres talents difícilment
podria decebre i així es va demostrar.
Malgrat una formació a priori dura,
sense instruments harmònics com el
piano o la guitarrra, el trio sona amb

desimboltura, amb claredat de 
llenguatge i amb un altíssim nivell
tècnic i expressiu. L’entesa entre els
músics, amb anys de treball conjunt,
i el seu virtuosisme es van traslladar
també en una bona comunicació
amb l’auditori. Entre el repertori: un
Coltrane (Syeeda’s Song Flute) amb
aire flamenc, una cançó de bressol
cubana i l’estrena d’un tema propi
de Sambeat (Andando), entre altres
tresors musicals. >> M.E.U MARC GARCIA

�...

La Marineta
obre la mostra
de Mari Chordà
sobre feminisme
● MOLLET DEL VALLÈS. El centre
cultural La Marineta inaugurarà
el proper dijous (19h) l’exposició
Vinc d’una zona humida, de Mari
Chordà. La mostra reuneix més de
60 peces de l’artista de diferents
disciplines, com la pintura, l’escul-
tura, l’escriptura i la fotografia.
Aquesta exposició es va poder
veure anteriorment al Centre de
Cultura de Dones Francesca
Bonnemaison de Barcelona, amb
motiu de la commemoració dels
últims trenta anys de feminisme a
Catalunya. Chordà pretén recupe-
rar la memòria i l’herència de les
dones. La mostra es podrà veure
fins al 26 de maig a l’equipament
cultural molletà.

La Bombet Jazz
Band convida a la
quarta jam session
● Dilluns (18h) La Bombeta aco-
llirà la quarta jam session, que s’i-
niciarà amb la formació de l’asso-
ciació, The Bombet Jazz Band,
integrada per Guillem Argemí
(percussió), Vicenç Mas (baix),
Oriol Pujol (teclat), Carles Garcia
(bateria), Alejandro Delgado
(saxo) i Oriol Palau (guitarra).
Seguidament, els músics que ho
desitgin podran pujar a l’escenari
a participar de la jam.

Un DVD recull la història de l’Amfi
Rock i els finalistes de l’any passat
● PARETS DEL VALLÈS. Parets ha editat el DVD de l’Amfi Rock 2007 que
conté, a més de les actuacions del guanyador (El Nido del Cuco) i els fina-
listes (Luz Verde, Noches D Orión, 2Mist i 2 Seconds Delay), la història
d’aquest certamen, que l’any passat celebrava 18 edicions. A més, també
inclou les dades de contacte de cada grup per tal que en puguin fer ús de
cara a la seva promoció. 



■■ TTRRAADDIICCIIOONNSS | DIJOUS I DIVENDRES SANT CENTREN ELS ACTES ABANS DE LA PASQUA

La tradició dels passos de Setmana
Santa recorrerà un any més els car-
rers de Martorelles. Aquest dijous la
Confraria de la Santa Espina, Ar-
mats i Vestes celebra la solemne
Processó del Silenci, el punt culmi-
nant de les celebracions dels con-
frares a la població. Abans del re-
corregut, a la Parròquia de Sant Joa-
quim, se celebrarà la commemora-
ció del Sant Sopar (20.30 h), un al-
tre dels moments tradicionals
d’aquestes jornades. Una hora des-
prés (21.30 h), sortirà la processó
encapçalada per la Creu de Guia i
seguida dels Armats; l’Abanderat
d’Honor, que enguany és Miquel
Montsant; les figures bíbliques; la
Creu dels Improperis; el pas de Je-
sús amb la Creu; la Confraria de la
Santa Espina; els acompanyants i
portants de la Mare de Déu dels
Dolors, i tancaran la comitiva els
portants del Sant Crist.

La processó, que es caracteritza
pel silenci sepulcral que l’acompa-
nya trencat només pels tambors i
els cops de llança dels Armats, du-
rarà gairebé dues hores i recorrerà
alguns dels carrers més  cèntrics de
la població. El seguici sortirà de la
plaça de l’Església i passarà per Ca-

talunya, Costa, avinguda Piera, In-
dústria, Rosari, Agricultura; avingu-
da Piera, Costa i Catalunya per tor-
nar a la plaça de l’Església.

Un dels moments més intensos
de la processó és al carrer Agricultu-
ra, que només il·luminat amb torxes
acull el dibuix dels Armats. ■■

La devoció per la Setmana Santa
ocupa els carrers en processó
La Processó del Silenci dels Armats de Martorelles recorrerà els carrers de la població Dijous Sant

U MARC GARCIA

● MOLLET DEL VALLÈS. Centenars de
persones van participar dissabte en
la processó del Centro Cultural
Andaluz de Mollet que va recórrer
part del centre de la ciutat. Les 
imatges del Natzarè i la Virgen del
Mayor Dolor van anar acompanyades
de devots, dones amb mantellina i
espelmes, natzarens i la banda de

tambors del Centro, a més dels 
portants dels passos (costaleros).
Durant la sentida desfilada es van
poder escoltar notes d’alguna saeta
sorgida d’entre un públic emocionat.
La processó va tenir el seu punt i
final al teatre de Can Gomà, on el
Centro Cultural Andaluz té la seva
seu. >> CONTRAPUNT

EL CENTRO UNEIX
SENTIMENT I
TRADICIÓ A MOLLET

Les primeres notícies sobre 
processons a Martorelles daten de
1652. A Santa Maria de Martorelles
(població unida a Martorelles fins a
l’any 1930, quan es van segregar) se
celebrava una important Processó
de les Lletanies. Gairebé dos segles
després, el 1845, es té constància
que hi havia un grup d’estaferms,
que feien guàrdia custodiant el
monument de Santa Maria, i que al
cap d’uns anys van desaparèixer.
Segons membres de la confraria
aquests estaferms són l’origen dels
Armats de Martorelles, que es van
fundar l’any 1983. Divendres Sant
(9.00 h) els Armats participaran en
el tradicional Via Crucis de Santa
Maria de Martorelles. >> CONTRAPUNT

La Processó de les
Lletanies de 1652,
la primera datada

FENT MEMÒRIA

>
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MAS CANTÍ ACULL UNA XERRADA  
SOBRE EL CIM BÍBLIC ARARAT

■■   CCOOLL··LLOOQQUUII | L’acte serà dimecres (17 h)

● SANT FOST. El veí Manel Domènech, expert muntanyenc,
explicarà l’experiència de l’ascensió al cim Ararat (Turquia),
mítica muntanya on la tradició diu que descansen les restes
de l’arca de Noé. La xerrada (17 h) serà dimecres a Mas Cantí. GARBUIX

● MARTORELLES
CONTRAPUNT / L.O.
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AGUSTÍ RRÍÍOO  NNAAVVAARRRROO

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

MERCAT
Agustí Río Navarro (Barcelona, 1923-1997) 

El pintor barceloní Agustí Río va
estudiar a la Llotja i al Cercle Ar-
tístic de Sant Lluc. També va
viatjar a París per realitzar esce-
nografia. A partir de 1960 co-
mença a prodigar-se amb mostres
personals a Grifé & Escoda,
Kreisler, Barcelona i, a Madrid,
al Fondo Nacional de Pintura
(1981). A més, va exposar a Fran-
ça, on van destacar les mostres al
Grand Palais i a la Universitat de
Montpellier (1986).

La seva pintura figurativa i po-
ètica i els seus dibuixos transme-
ten, a través d’una pinzellada sò-
bria, la imatge interioritzada dels
records dels barris populars de

Barcelona, l’Astúries que tantes
vegades va visitar i la illa d’Eivis-
sa.

Amb una emotiva senzillesa i
inspirat en el cromatisme, jugant
amb el buit, la seva obra obeeix
sempre a la proporció àurea.

Després d’una sèrie de mostres
col·lectives, exposa individual-
ment al Club de Prensa Canaria,
a la Casa de la Cultura de Telde
i a la Universitat de La Laguna
(1992).

Va ser guardonat amb el premi
del segon certamen Plácido Flei-
tas (1987) i el premi del Cabildo
Insular Biennal Regional de Te-
ror (1990), entre d’altres. ■■

La marxa per les
fonts és un èxit
d’assistència
● Diumenge Martorelles organit-
zava la sisena Caminada popular
per les Fonts. Unes 125 persones
van sortir del Parc de Can Sunyer
per fer un recorregut per les dife-
rents fonts de la zona que va aca-
bar a la Font Sunyera, on a mig
matí ja s’havia fet una aturada. Els
assistents van rebre un obsequi.
Mercè Raïch, tècnica de Medi
Ambient de l’Ajuntament, ressalta
la sequera que s’està patint ja que
no rajava aigua de les fonts. ■■

U MARC GARCIA

● MOLLET DEL VALLÈS. Diumenge
de Rams se celebrava aquest cap de
setmana com a primer dia de la
Setmana Santa. Creients i seguidors
de la cultura popular van poder
beneir les palmes, els palmons i, en
algun cas, les branques de llorer, de
mans de mossèn Lluís Pou, rector de
la parròquia de Sant Vicenç de

Mollet, que va comandar una 
benedicció multitudinària a una
plaça Prat de la Riba que, com ja és
tradicional, es va omplir de gom a
gom. Els molletans també van poder
celebrar la diada a l’església de
Santa Rosa, que també va ser 
escenari de palmes de totes les
mides.>> CONTRAPUNT

MOLLET CELEBRA
L’ARRIBADA DE LA
SETMANA SANTA

PASSEJADA. 125 persones van acudir a la cita >> ANTONIO SÁNCHEZ

■■ CCAAMMIINNAADDAA  PPOOPPUULLAARR | ELS ASSISTENTS VAN SER TESTIMONIS DE LA SEQUERA DE LA ZONA

GABINET DE SERVEIS · CORREDORIA D’ASSEGURANCES

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

Avda. Calderó, 18, 1º A · Tel. 93 570 54 46 · Mollet del Vallès
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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 (II)

Tot emotiu que funcioni d’acord amb aquests mecanismes
tan poc positius envers un mateix i respecte als altres de
ben segur que pateix una congestió emocional; l’amor no
pot fluir lliurement i acostuma a produir-se un autocentra-
ment, el qual provocarà conductes d’exigència d’atenció,
amor i comprensió per part de l’exterior. Un emotiu que fun-
cioni com el que s’ha descrit necessita iniciar un procés
terapèutic per tal d’aprendre a estimar generosament. 

De fet, a tots ens costa
estimar així, però la difi-

cultat augmenta si s’ha
patit una carència
afectiva constant en
la infància. Si
acceptem que l’a-
mor és la capacitat
i la bona disposició
per permetre als qui

estimem que siguin el
que triïn ser, tots coinci-

direm que no és gaire fàcil
estimar de debò, però
aprendre-ho de ben
segur que ens farà més
feliços, i farem també
més feliços els altres.

Per Gabinet
Psicopedagògic 

i Mèdic Naturista Molins
✆✆ 93 570 43 04
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L’APARADOR

GGRREEEENNPPEEAACCEE  
www.greenpeace.es 

L’impacte ambiental que produeix el
petroli en el medi ambient marí pot
provocar grans desastres ecològics,
econòmics i socials. Però, el perill
del petroli en aigües marines no s’a-
tribueix només als abocaments acci-
dentals. Hi ha altres causes molt
més nocives com la filtració natural,
les refineries situades a la costa o les escombraries
de milions de vaixells que recorren l’oceà. Però l’a-
bocament del cru, també conegut com marea negra,

és una massa espesa que
flota en la superfície de l’ai-
gua i que es degrada a poc a
poc, mitjançant procediments
físics, químics i biològics. La
velocitat amb la qual es pro-
dueixen aquests mecanismes
depèn del clima, de l’estat de

la mar i del tipus de petroli. Però els efectes són sem-
pre devastadors provocant la mort i el perill d’extinció
de nombroses espècies marines. ❑ L’ONG alerta del perill de l’abocament de cru al mar – ATLETICOINT.

“Els peixos no funcionen
amb gasolina”, així
denuncia Greenpeace
els vessaments al mar

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

B
A
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E
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N
T

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

PER MENJAR

Toda historia humana atestigua que la felicidad del
hombre (pecador hambriento) desde que Eva comió la
manzana, depende considerablemente de la comida.

Lord Byron

BATEJOS i COMUNIONS.
Pressupostos a mida

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

MENÚ DIARI de dilluns a divendres
SERVEI A LA CARTA

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

CUINA REGIONAL i CASOLANA

Truca i encarrega-la
al 93 593 38 69

FIDEUÀ i PAELLA Per emportar

Divendres vespre
i dissabtes migdia

MENÚ ESPECIAL
CAP DE SETMANA

16,90 € (inclou beguda i postre)

ESPECIALITATS
Pollastres a la llenya

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

ROSTISSERIA
SARAI

Pompeu Fabra, 55
· Mollet del Vallès · ✆

ENCÀRRECS

93 593 87 51

OBERT:DissabtesDiumengesi Festius

Can Flaquer, 19
· Mollet del Vallès · ✆

ENCÀRRECS

93 570 57 94

RO
STISSERIA SARAI II

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

Canelons casolans

- 350 g. d'arròs 

basmati o algun altre

tipus d'arròs de gra

llarg 

- 1 i 1/2 cullaradeta de

sal 

- 8.25 dl. d'aigua 

- 225 g. d'espinacs

frescos 

- 1 cullarada de ghi 

- 1 cullaradeta de

coriandre mòlt 

- 2 fulles de llorer 

- 100 g. de cacauets

sense salar, 

lleugerament fregits

(opcional) 

- 1 pessic de pebre

negre mòlt 

$: Mitjà

��: 45 minuts

���������� persones

PALAK CHAWAL

(ARRÓS AMB 

ESPINACS) 

Es renta l'arròs, es deixa en remull i
després s'escorre. Es posen l'aigua i la
sal en una cassola a foc fort. Es treuen
les tiges dures dels espinacs, es renten
les fulles diversos cops i s'escorren. Es
posen en remull els espinacs en aigua
bullenta fins que es panseixin, es posen
en un colador i s'esbandeixen en aigua
freda. Aleshores s'escorren i es tallen
en trossos petits. En una cassola mitja-
na s'escalfa el ghi i s'hi sofregeixen el
coriandre mòlt i les fulles de llorer. S'hi
afegeix l'arròs i es sofregeix, remenant,
fins que els grans estiguin ben molls de
ghi i esdevinguin translúcids. S'hi afe-
geixen els espinacs picats, es remena
durant un minut i s'hi afegeix l'aigua
salada bullenta. Es tapa l'olla i es deixa
coure a foc lent durant 20 minuts. Si
s'usen cacauets, s'hi afegeixen sense
remoure 5 minuts abans d'acabar.
Quan està cuit s'hi afegeix el pebre. Es
barreja tot bé amb una forquilla abans
de servir.  ❑

�

INGREDIENTS
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‘VINC D’UNA ZONA HUMIDA’,
DE L’ARTISTA MARI CHORDÀ S’INAUGURA
DIJOUS 27 (19 H) AL CENTRE CULTURAL
LA MARINETA Pag 18

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, 13 16ºC 8ºC 14ºC 1.020 hPa – 26 km/h SE

DIVENDRES, 14 21ºC 8ºC 17ºC 1.015 hPa – 24 km/h SSW

DISSABTE, 15 19ºC 8ºC 16ºC 1.010 hPa – 29 km/h SSW

DIUMENGE, 16 21ºC 7ºC 19ºC 1.013 hPa – 40 km/h W

DILLUNS, 17 18ºC 7ºC 14ºC 1.010 hPa – 27 km/h SSE

DIMARTS, 18 16ºC 6ºC 13ºC 1.008 hPa – 23 km/h SE

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

DIUMENGE 23

Matí amb núvols prims, que
s’aniran compactant, per
acabar tapant el cel. Les
temperatures pujaran transi-
tòriament.

El dia començarà amb nu-
volositat abundant. Cap el
vespre, el ruixats es poden
estendre per tot el territori.
Temperatures més baixes.

Possibilitat de ruixats a pri-
mera hora. Després, el vent
del Nord s’emportarà la nu-
volositat i provocarà una for-
ta baixada de temperatures.

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

Previsió per al cap de setmana

DEFUNCIONS

NAIXEMENTS

Daniela Alvarez Burgos (Sant Fost) 05/03/08
Carla Jato Navas (Mollet) 09/03/08
Rocio Parra Arenas (Mollet) 10/03/08
Max López Gázquez (Mollet) 10/03/08

Dades facilitades per l’Hospital de Mollet  

MOLLET

21. TUGAS. Plaça Catalunya, 1
22. VILASECA. Jaume I, 87
23. AMADÓ. Prat de la Riba, 17
24. BARBERO. Gaietá Vínzia, 66
25. CLIMENT. Pompeu Fabra, 81
26. CONCEPCIÓN. Gallecs, 73
27. GARNÉS. Cervantes, 29

FARMÀCIES DE TORN

PARETS DEL VALLÈS
20-26. BARJA. Raval, 26

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

MARTORELLES
22. CONSOL HOLGUERA. Nou, 4

Cartellera del 19 al 27 de de març
NOVETATS

Cinemes MOLLET

1100..000000  FFeeiinneerrss  ii  ffeessttiiuuss::  16.00-18.15-20.30-22.45. 

JJuunnoo  FFeeiinneerrss  ii  ffeessttiiuuss::  18.15-20.15-22.45. 

FFrraannkklliinn  FFeeiinneerrss  ii  ffeessttiiuuss::  16.00-18.00. 

HHoorrttoonn  FFeeiinneerrss  ii  ffeessttiiuuss::  16.00-18.15-20.30. 

NNoo  eess  ppaaííss  ppaarraa  vviieejjooss  FFeeiinneerrss  ii  ffeessttiiuuss::  22.45.

LLaass  hheerrmmaannaass  BBoolleennaa Drama DDuurraaddaa::

115 min. FFeeiinneerrss  ii  ffeessttiiuuss::  18.00-20.15-
22.15. DDee::  Justin Chadwick AAmmbb:: Natalie
Portman, Scarlett Johansson, Eric Bana

PPaarrkkiinngg  22 Terror. DDuurraaddaa:: 98 min. FFeeiinneerrss  ii
ffeessttiiuuss::  16.00-18.15-20.30-22.45. DDee::  Frank
Khalfoun AAmmbb:: Alexandra Aja, Franck
Khalfoun, Grégory Levasseur

SSuuppeerr  ppeerrrroo Fantasia. DDuurraaddaa:: 90 min.
FFeeiinneerrss  ii  ffeessttiiuuss::  16.00.18.00. DDee::  Frederik
Du Chau AAmmbb:: Alex Neuberger, Amy Adams,
James Belushi, Jason Lee

PPoozzooss  ddee  aammbbiicciióónn Drama. DDuurraaddaa::

158 min. FFeeiinneerrss  ii  ffeessttiiuuss::  19.00-22.00. DDee::
Paul Thomas Anderson AAmmbb:: Daniel Day-
Lewis, Paul Dano, Kevin J. O’Connor

LA RESTA DE LA CARTELLERA

Isidro Puig Folch (Mollet) 89 anys 11/03/08
José Carbonero Oliva (Mollet) 85 anys 12/03/08
Montserrat Prat Boix (Mollet) 82 anys 14/03/08

Dades facilitades per la Funerària Monserdà   

DIVENDRES 21 DISSABTE 22

➡➡

Porta’ns o envia’ns 
la teva recepta favorita a CONTRAPUNT:

Rbla. Pompeu Fabra, 32 · Mollet o contrapunt@contrapunt.cat
El plat seleccionat guanyarà el premi. 

Les millors receptes es publicaran 
a la nostra secció gastronòmica.

➡➡➡➡

REGALEM
MENÚ DE CAP DE SETMANA
PER A DUES PERSONES AL RESTAURANT CAN PRAT

contrapunt

MOLLET

Divendres, 21

··  UURRBBAANN  TTEEMMPPOO..  2211..3300  hh..

Cicle de cultura de dj’s i se-

lectors, amb la participació

de dj Adrià (funky-soul) i dj

Russo (raggajungle). La

Bombeta.

--  EESSPPOORRTTSS.. Torneig de futbol

base de Setmana Santa. Or-

ganitza la UD Molletense.

Camp de futbol municipal

de la Zona Sud.

Dissabte, 22

··  CCOONNCCEERRTT..  1199  hh.. Actuació

en directe de les formacions

musicals de hardcore Cute

Poison i Once a week. La

Bombeta.

--  EESSPPOORRTTSS.. Torneig de futbol

base de Setmana Santa.

Camp de futbol municipal

de la Zona Sud.

Diumenge, 23

--  EESSPPOORRTTSS.. Torneig de futbol

base de Setmana Santa.

Camp de futbol municipal

de la Zona Sud.

Dilluns, 24

··  JJAAMM  SSEESSSSIIOONN..  1188  hh.. Jam

session amb Bombet Band.

La Bombeta.

Dimecres, 26

··  TTAALLLLEERR..  1155  hh.. L’estampació

de roba en diferents cultu-

PARETS

SANT FOST

EXPOSICIONS

Dijous, 20

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

conte. Biblioteca de Can

Butjosa.

Dimarts, 25

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

del conte: contes curts, a

càrrec de Carme Brugarola.

Biblioteca Can Rajoler.

Dimecres, 26

··  TTAALLLLEERR..  1188  hh..  Bricolatge

domèstic. Cal inscripció prè-

via. Casal de Cultura Can

Butjosa.

Dijous, 27

··  TTAALLLLEERR..  1188  hh..  Bricolatge

domèstic. Cal inscripció prè-

via. Casal de Cultura Can

Butjosa.

Dimecres, 26

··CCOOLL··LLOOQQUUII..  1177  hh..    Xerrada

sobre l’ascensió al cim

Ararat, a càrrec de Manel

Domènech. Mas Cantí.

MOLLET

--  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

Dijous, 20

··  SSEETTMMAANNAA  SSAANNTTAA..  2211..3300  hh..

Processó del Silenci. Sortida

de la parròquia de Sant

Joaquim i recorregut pels

carrers del municipi.

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.

--  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.

··  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ.. Cannabis... Com

ho vius? Centre Cívic de lour-

des. Del 25 al 28 de març.

··  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ.. Vinc d’una zona

humida, de Mari Chordá. Cen-

tre Cultural La Marineta. Del

27 de març al 26 de maig. 

PARETS
··  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.

··  PPOOEESSIIAA..  1199  hh.. Recital poè-

tic. Casal Ca n’Oms.

··  XXEERRRRAADDAA..  1188..3300  hh.. Una

veritat incòmoda, sobre el

documental d’Al Gore que

parla del canvi climàtic, a

càrrerc de Jordi Bigues.

Biblioteca Can Rajoler.

res. Ateneu Gran.

Dijous, 27

··  LLAA  TTEERRTTUULLIIAANNAA..  1188..3300  hh.. I

després de la guerra, què?

Conferència sobre el pos-

tconflicte a Costa d’Ivori i

presentació del llibre sobre

nens soldats: Jocs de gue-

rra, cosa d’infants. Centre

Cívic Can Borrell.

··  DDOONNAACCIIÓÓ. DDee  1177  aa  2211  hh..

Acapte de sang. Avinguda

Llibertat.

El guanyador d’aquest mes 
es publicarà en l’edició número 339
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A-fer-s Exteriors per Fer
ARA FA CINC ANYS...

21 de març de 2003 (núm. 94).
Unes 200 persones, convocades
per Aturem la Guerra, es manifes-
taven a la plaça Prat de la Riba
contra la intervenció de l’Estat a
la guerra de l’Iraq. 

–La Pasqua és una de les festes més grans?
–Pels pastissers sí; les mones de Pasqua i
també les coques de Sant Joan. 
–Quan es compren la majoria de mones? 
–Dilluns de Pasqua. Però alguns clients les
encarreguen amb un mes d’antelació. 
–La mona de moda? 
–L’Shrek i el Ratatouille. 
–La tele sempre domina la xocolata?
–Sí, la tele marca la moda, les peces sempre
van en funció dels dibuixos animats: la sèrie
o pel·lícula que estigui de moda aquell any. 

–Però hi ha clàssics de sempre?
Sí, les casetes de xocolata, els ous, els ani-
mals, galls i gallines... Es venen sempre. 
–I el pastís, també va per modes?
–Sí. Ara el que es ven més és el pastís de
nata i trufa. Però n’hi ha per a tots els gus-
tos. Els clàssics són els de fruita i mantega. 
–Una tradició que perdura? 
–Sí, el padrí encara regala la mona. La tra-
dició segueix, m’estranya i tot. 
–Sóc padrí i haig de comprar mona.
Quan em gasto? 
–Des d’un ou de xocolata de 9 euros, a la
més cara que tenim nosaltres, un Shrek o
un Ratatouille de 55 euros. Són peces de
xocolata que pesen més d’un quilo. 
–Quina xocolatada!
–No se l’acabaran pas; no crec que se les
mengin totes, és més per tradició.  

>> PER: ESTEVE GIRALT

La Maria fa 10 anys que ven mones de Pasqua
a la pastisseria Méndez de Martorelles

Maria Méndez

La tele marca
la moda de
la xocolata

EN ESSÈNCIA

��LA DADA

3.800
● Aquesta és la dotació de la beca
Vicenç Plantada, per estimular projec-
tes d’investigació de recerca històrica
de Mollet i el Baix Vallès. 66

��LA FRASE

● Eduard Luque, membre de la
Plataforma per l’Alliberament i la

Sobirania de l’Iraq, en la xerrada que
oferia divendres a La Marineta sobre

l’ocupació de l’Iraq. 66

��LA PARAULA 

Estaferm

● Aquest terme fa referència a un ninot
o maniquí que utilitzaven els cavallers
a l’edat mitjana per a l’entrenament de
les justes. El ninot romania clavat en
un pal giratori i anava armat amb un
escut. Segons els membres de la
confraria de Martorelles, els estaferms
són l’origen dels Armats del municipi,
que van néixer el 1983. 1199

��EL WEB

wwwwww..llaavviinnyyoottaa..ccoomm

● Aquest és el web de l’entitat veïnal
dels futurs residents dels pisos de  llo-
guer i de protecció oficial de la
Vinyota, que ja han començat a unir-se
a través d’aquest portal d’internet. 55

Com és possible
que per alliberar
un poble hagi
d’ésser destruït?

“


