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Una vuitantena d’actes ompliran
els carrers de Mollet per celebrar la
festa major d’estiu, en commemo-
ració del Vot del Poble. Enguany,
les activitats s’allargaran un dia
més, de manera que el dijous 14
d’agost s’iniciarà la gresca que no
s’aturarà fins al 19, amb el colofó de
la Capvuitada el dia 23. Amb la
presentació, aquest dimecres, de la
imatge, ideada per la dissenyadora
Maribel Páez de l’estudi de disseny
molletà Mires, i del programa de
festa es desvetllava també la incòg-
nita del cap de cartell, que enguany
es va triar per mitjà d’un procés par-
ticipatiu, que va comptar amb 483
respostes. Així, la nit de diumenge,
el parc de Can Mulà rebrà els vete-
rans del rock Seguridad Social,
amb una trajectòria de 26 anys dalt
dels escenaris. Els valencians van
ser el segon grup més votat per la
ciutadania, però els primers (Los
Deliqüentes) van doblar el catxet

en el darrer moment, indicava el re-
gidor de Cultura, Dani Novo. L’o-
ferta musical es completarà amb
sardanes, orquestres i un altre nom
propi, La Troba Kung Fu, el grup
de mestissatge que lidera l’excan-
tant de Dusminguet.

El teatre també tindrà uns prota-
gonistes destacats, The Chanclettes,

que l’any passat ja van ser pregoners.
Entitats com el Ball de Diables, els
Castellers, la Colla Gegantera, Tra-
dicions i Costums, Balls de Saló i
Estoc de Veus Cor Sant Vicenç
(amb nou espectacle), entre d’altres,
també hi seran. Desapareixen pro-
postes, com el festival de circ, que es
redueix a una actuació. �

�Dissabte s’iniciarà oficialment la festa
amb el pregó de Carlos Latre que, com
apuntava Monràs, podria imitar el cuiner
Santi Santamaria, tal i com ho fa al 
programa Polònia de TV3.

CANVI D’EMPLAÇAMENT INICI DE FESTA

Seguridad Social i The
Chanclettes, caps de cartell

� FESTA MAJOR ‘08 | EL VOT DEL POBLE SE CELEBRARÀ DEL 14 AL 19 D’AGOST

� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

L’ENVELAT ES TRASLLADA
AL PATI DE L’ESCOLA MONTSENY

�El pati del Montseny acollirà per primera
vegada l’envelat, que s’ampliarà 100 metres
quadrats. Segons l’alcalde, la instal·lació
havia quedat petita pel públic que acollia i
ha calgut traslladar-lo dels Col·legis Nous.

L’IMITADOR CARLOS LATRE 
SERÀ EL PREGONER D’ENGUANY

NOU ESCENARI

EL PARC DE CA L’ESTRADA
ACOLLIRÀ ELS FOCS D’ARTIFICI

�Els focs, de la pirotècnia Igual, també
canviaran d’emplaçament i estrenaran el
nou parc de Ca l’Estrada com a escenari
de festa major. Així, dimarts els gegants i
els diables s’hi desplaçaran.

“Volem que se’ns reconeguin més
les ganes de festa que no pas la
competició”, deia el representant
de les colles de Morats i Torrats,
Adrià Lorente. Per això en aquesta
edició cada colla tindrà la seva nit
pròpia de concerts al parc de Can
Mulà. Dijous la gresca torrada
comptarà amb els directes dels mo-
lletans Hierbabuena, els bagencs
Strombers i els vallesans Gertrudis,
un dels grups més destacats de la
rumba catalana actual. Morats
també tindrà la seva nit al parc, di-
vendres, amb la tercera edició dels
festival Mastega el So, que compta-
rà amb els grups Sin Papeles, un
dels grups catalans d’ska i reggae
més actius; el vallesà Roe Delgado,
The Cabrians i Kayo Malayo.

També amb l’objectiu de fer la
competició més amistosa, les acti-
vitats esportives deixen de ser pun-
tuables i es compensa amb un
punt per l’acapta de sang. A més,
la Garrinada, la prova més antiga,
canviarà de format i la tradicional
Picada canvia el nom pel de Les
colles s’engresquen, per concebre’s
amb un format teatral que ha d’a-
nimar el públic a la participació. �

Morats i Torrats
tenen nit pròpia
amb Sin Papeles
i Gertrudis
� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M.E.

LA PRESENTACIÓ. L’alcalde i el regidor amb la dissenyadora del cartell i el representant de les colles �M.G.

La colla de Torrats escalfarà

motors el 21 de juny, amb una

festa al restaurant Can Prat a les

12 de la nit, que servirà per 

presentar les activitats sorpresa. 

ELS PRECOÇOS

Una vuitantena d’actes ompliran la ciutat
durant sis dies, un més que l’any passat

La Troba Kung Fu i Miqui Puig amenitzaran
la nit de dissabte al parc de Can Mulà 



Tancat. No hi ha carburant. Aquest
és el cartell que barra el pas dels
conductors que volen omplir el di-
pòsit. Dimecres, la benzina a les
quatre estacions de servei de Mollet
ja s’havia acabat a conseqüència de
la vaga de transportistes convocada
per l’increment del preu del carbu-
rant, que ha provocat problemes
d’abastament a tot l’Estat en els dar-

rers dies. L’estació de servei Sant
Jordi, que disposa de cinc tancs
amb una capacitat de 20.000 litres
cadascun, esgotava dimarts totes les
existències, i al tancament de l’edi-
ció només disposaven d’una reserva
per als serveis mínims (Bombers,
Mossos d’Esquadra, Policia Local i
Ambulàncies). Segons indica l’en-
carregat, Enric Pujol, “des de di-
jous començava a haver-hi cues
per omplir les reserves”. 

Tot i que el nombre de consumi-

dors no ha arribat a duplicar-se des
que es va anunciar que hi hauria va-
ga, “sí que hi ha hagut més afluèn-
cia i la gent omplia directament
els dipòsits”, expliquen des de la
benzinera Sant Jordi. Els treballa-
dors de la benzinera desconeixen
quan els arribarà el subministra-
ment ja que les estacions han anat
rebent combustible “depenent del
temps que fa que estan al desco-
bert i de l’escorta que poguessin
fer els Mossos als combois”. �

� MOLLET DEL VALLÈS

ANNA PALOMO

� VAGA DE TRANSPORTISTES | DIFICULTATS PERQUÈ ARRIBIN ELS SUBMINISTRAMENTS

Les estacions de servei es 
queden sense combustible

SOCIETAT

DV, 13 JUNY 2008       4 contrapunt

LA POLICIA MUNICIPAL DE MOLLET
ESTRENA L’UNIFORME ESTIUENC

� SEGURETAT | SETMANA CULTURAL

� MOLLET. Aquesta setmana la Policia Municipal ha estrenat el 
nou uniforme d’estiu que s’adequa als d’altres cossos de seguretat de
Catalunya i que destaca per la seva visibilitat. La Policia també ha 
estrenat vehicle: un model Opel Zafira.

DIMARTS EL PLA ESTRATÈGIC DE MOLLET 2025 CELEBRA EL PRIMER CONSELL PLENARI FORMAT PER UNS 150 CIUTADANS*

AL MERCAT. Als peixaters no els arribava tota la mercaderia �A.P.ABASTAMENT. Dimecres ja no hi havia combustible a Mollet �A.P.

El Mercat Municipal ha obert
aquesta setmana normalment. Els
productes que es poden conservar
més temps seguien a les parades.
En canvi, els que han d’arribar
amb camions s’intuïen pel buit a
les parades. A les peixateries no-
més els quedava el gènere que
aguanta més, “però de petit no
tenim quasi res”, explicava Sònia
Cristina Fina, que dimecres afe-
gia: “Demà ja veurem si tindrem
alguna cosa”. 

Pel que fa a la carn, els paradis-
tes que esperen l’arribada de pro-
ductes per autopista, com Mari
Sanz, que rep la mercaderia de
Vic, explicava: “Els porcs no han
pogut ni arribar a l’escorxador”.
D’altra banda, els qui esperen dis-
tribuïdors de la rodalia també te-
nien la parada mig buida per l’aug-
ment de vendes i, segons Astensión
Aranda, “no ens afectarà”.

A conseqüència de la vaga els
preus han pujat. “Hi ha menys
quantitat i més car”, afirma
Montse Martínez, dependenta
d’una fruiteria del Mercat. La pa-
rada no mostrava una disminució
dels productes, tot i que Martínez
deia que “s’acabarà notant”.  �

Els paradistes
pateixen per
l’arribada dels
seus productes
� MOLLET DEL VALLÈS

A.P.

L’autopista AP-7 a l’altura de

Mollet ha estat un dels punts amb

més afectació al trànsit per les

marxes lentes protagonitzades per

camions. Diumenge i dilluns les

cues dels vaguistes ocasionaven

importants retencions.

TRÀNSIT

L’AP-7, col·lapsada
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MONTSERRAT VIÑAS QUIXALÓS
Que va morir el dia 7 de juny de 2008

Els teus companys i companyes de
Convergència Democràtica de Catalunya 

de Mollet del Vallès, et recordaran sempre.

Les noves finestres del campanar de
l’església de Sant Vicenç i el conse-
güent canvi de fesomia de l’edifici
històric de Mollet van donar el toc
d’alerta que ha permès aturar la ins-
tal·lació d’una antena de telefonia
mòbil a l’emblemàtica torre.

Amb el consentiment de mossèn
Lluís Pou, l’empresa Vodafone va
iniciar fa unes setmanes els treballs
previs a la col·locació de l’antena.
Les obres van consistir en la clausu-
ra amb un reixat dels arcs de mig
punt del capdamunt del campanar.
L’empresa de telefonia va tirar pel
dret i va modificar la imatge de l’e-
difici catalogat com a patrimoni ar-
quitectònic de la ciutat sense posar-
ho en coneixement del consistori.
De fet, no es va sol·licitar el perti-
nent permís d’obres.

És per tot plegat que, un cop es
va evidenciar que s’estava actuant al

campanar, l’Ajuntament va aturar
les obres i ha incoat un expedient
de protecció de la legalitat urba-
nística vigent, que obligarà Vo-
dafone a restablir la imatge de
la torre; és a dir, a treure les rei-
xes i restaurar qualsevol dany
que s’hi pugui haver ocasionat.

PROTECCIÓ

Mossèn Lluís Pou, en un pri-
mer moment, explicava a
CONTRAPUNT que les rei-
xes s’havien instal·lat per evi-
tar l’entrada de coloms al
campanar i, així, protegir-lo.
A més, assegurava que les
obres s’havien aturat a l’espe-
ra del permís d’obres. A la
pregunta de quins treballs
mancaven per fer, però, el
mossèn molletà indicava
que gairebé ja estan aca-
bats. Fonts properes al cape-
llà asseguren que Pou va

permetre la instal·lació de l’antena
perquè l’empresa de telefonia li va

assegurar que tot estava en regla.
A més, excusen que el mossèn
intenti amagar l’assumpte, per-
què “li sap molt de greu”.

LES CRÍTIQUES

Independents per Mollet
(IxM) ha estat la primera veu
que ha criticat públicament
l’actuació iniciada amb “el
beneplàcit dels responsables
de la parròquia”. El partit

recorda que el campanar “és
tot un símbol d’identitat de

la ciutat i qualsevol actuació
necessitaria el vistiplau del
consistori”. Segons Àdam
López, d’IxM, la parròquia ha
actuat “de manera il·legal”.
A més, apunta que el reixat
als arcs podria haver-se
col·locat per amagar l’antena
i ocultar-ne la instal·lació. �

� PATRIMONI | L’AJUNTAMENT HA ATURAT L’ACTUACIÓ A L’EDIFICI CATALOGAT

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M. ERAS

El mossèn va donar el vistiplau per
instal·lar una antena al campanar

� SANT FOST DE CAMPSENTELLES.

Dimarts els agents de Protecció
Civil i Emergències de Sant Fost,
els Bombers de la Generalitat i la
Policia Local van haver d’intervenir
per tallar i retirar un arbre caigut
sobre un cablejat de la xarxa elèctri-
ca en el carrer Aves Maries de la
Conreria. L’arbre impedia el pas de
vehicles i vianants.

� SUCCESSOS | EL TRONC IMPEDIA EL PAS ALS VEHICLES

Protecció Civil i
Bombers intervenen
per retirar un arbre

ACTUACIÓ. Bombers i Protecció Civil retirant l’arbre �PROTECCIÓ CIVIL

� EQUIPAMENTS

L’Ajuntament de Parets i l’empre-
sa COREFO han renovat l’acord,
que ja signaven l’any passat, per
permetre als abonats de la piscina
municipal de Can Butjosa gaudir
de piscina descoberta durant l’es-
tiu. La instal·lació de COREFO
romandrà oberta del 23 de juny al
14 de setembre i els abonats de la
piscina de Can Butjosa empadro-
nats a Parets podran accedir-hi gra-
tis, amb el carnet identificatiu,
que es tramitarà a Can Butjosa.

A MARTORELLES

D’altra banda, la piscina munici-
pal de Martorelles obrirà la tem-
porada aquest dissabte. Per obtenir
abonaments i inscriure’s al curset
de natació cal adreçar-se a les ofi-
cines de la instal·lació, amb horari
de dilluns a divendres de 9 a 13 h i
dimarts i dijous, de 16 a 19 h. �

Reeditat l’acord
amb COREFO
per a la piscina
�� PARETS / MARTORELLES

CONTRAPUNT
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Un dels projectes que acumula més
anys de retard a Martorelles sembla
que es desencalla. Aquest dijous el
ple de l’Ajuntament aprovava l’a-
vantprojecte de construcció i explo-
tació de l’escola bressol municipal,
que es preveu a l’actual espai d’a-
parcament del CEIP Les Pruneres.
El projecte constructiu preveu que
en els baixos es puguin ubicar altres

equipaments com el Centre de
Suport a la Llar, actualment a Can
Carrancà i en molt males condi-
cions, i el Casal d’Avis de Can
Sunyer, que ara es troba en un
espai llogat per l’Ajuntament.

El ple aprovava el plec de condi-
cions del contracte. A partir d’ara
les empreses es podran presentar a
la licitació de l’obra. Segons l’alcal-
de, Miquel Àngel Sòria, “si tot se-
gueix el procés esperat, el centre
podria funcionar al gener”. �

Fa uns dies que s’han fet evidents les
obres per a la construcció de la línia
de l’AVE entre Martorelles i Mollet.
L’Administrador d’Infraestructures
Ferroviàries (Adif) ha iniciat els tre-
balls previs a la llera del Besòs, que
consisteixen a desviar artificialment

el curs del riu cap al marge esquerre
(terme municipal de Martorelles),
per així deixar espai al costat dret
per construir-hi la plataforma per on
passaran les vies fèrries, paral·leles a
la C-33. 

Els tècnics d’Adif també han in-
format que el projecte preveu l’ater-
rament de l’actual pont per a via-
nants (que uneix el polígon de Can

Roca de Martorelles amb el de Can
Prat de Mollet), ja que no té l’alça-
da suficient per deixar pas a l’AVE.
Amb tot, es construirà un nou pont
de vianants. Mentrestant, Adif s’ha
compromès a adequar passos i es-
pais al pont de la carretera B-500
com a únic pas alternatiu per als
vianants mentre puguin durar les
obres a la zona. �

� INFRAESTRUCTURES | ADIF FA UN DESVIAMENT DEL CURS DEL RIU

Arriba l’obra de l’AVE

Desencallat el procés
per construir l’escola
bressol a Martorelles

� MARTORELLES

LAURA ORTIZ

� MARTORELLES

LAURA ORTIZ

TREBALLS PREVIS. Les màquines desvien el curs del riu Besòs per deixar pas al tren� MARC GARCIA

El CEM presenta un
llibre d’etnobotànica
a l’espai de Gallecs

� El Centre d’Estudis Molletans
(CEM) ha presentat el llibre
Etnobotànica de Gallecs. Plantes i
cultura popular al Baix Vallès, que
estudia les plantes conegudes i usa-
des per la gent de Gallecs amb un
catàleg etnoflorístic de l’espai. M.
Àngels Bonet, Mònica Roldán,
Jordi Camprubí i Joan Vallès són
els autors del llibre que és el 12è de
la col·lecció Vicenç Plantada, que
edita el CEM.

174 alumnes de
Mollet es presenten
a la Selectivitat

� Un total de 174 alumnes dels
instituts de secundària han realit-
zat l’examen de Selectivitat. El
centre que més alumnes ha pre-
sentat enguany ha estat l’Escola
Sant Gervasi, que ha enviat 92
estudiants. Pel que fa als instituts
públics, de l’IES Vicenç Plantada
n’hi han anat 39; de l’IES Mollet,
24, i de l’IES Gallecs, 19. Les
notes es donaran a conèixer el pro-
per 25 de juny.

L’Escola d’Adults 
de Parets obre les
preinscripcions

� Des de dimecres i fins al 27 de
juny es poden formalitzar les
preinscripcions per als cursos de
l’Escola d’Adults, que es troba a la
plaça Doctor Trueta. Les llistes
d’admesos es faran públiques l’11
de juliol. D’altra banda, les escoles
bressol municipals han obert el
termini de matriculació que aca-
barà el 16 de juny. En total, es van
presentar 186 sol·licituds per a les
114 places vacants. 

� EDUCACIÓ | APROVAT L’AVANTPROJECTE

El Govern de la Generalitat apro-
vava aquest dimarts una partida per
a la construcció i ampliació de cen-
tres educatius, entre els quals es
troba el CEIP Cal Músic de
Mollet. L’empresa pública GISA
serà l’encarregada de fer l’obra d’a-
dequació de l’escola molletana,
que consistirà en l’ampliació a
dues línies amb 12 aules de primà-
ria, una de plàstica, una de música,
una d’informàtica, una de suport,
un gimnàs i vestidors. En total, els
treballs tenen un pressupost de
5.488.192 euros. �

Ampliar el CEIP
Cal Músic costa
més de cinc
milions d’euros

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

L’ampliació del CEIP Vila Parietes
començarà un cop acabi el curs
escolar i està previst que estiguin
executades el segon trimestre del
curs 2008-2009. L’ampliació, que
ha estat adjudicada a l’empresa
Cisteró SA, suposarà la dotació
d’una nova línia de primària, amb
la construcció de sis noves aules,
un espai per a la projecció d’audio-
visuals, una aula de plàstica, una
d’idiomes, una sala d’informàtica,
gimnàs, menjador, biblioteca i un
nou pati, a més de despatxos per a
la gestió administrativa. �

Les obres al
Vila Parietes
comencen amb
el final de curs

� PARETS DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

Els baixos del centre acolliran altres equipaments
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Trobar un equilibri entre diversitat i
cohesió. Aquest és un dels eixos del
Pacte Nacional per a la Immigració,
que Oriol Amorós, Secretari
General per a la Immigració de la
Generalitat, exposava dimecres al
centre cívic Can Borrell, convidat
per la Federació d’Associacions de
Veïns de Mollet (FAVM) i
l’Ajuntament. Segons Amorós, Ca-
talunya pateix una transformació,

en què “s’han de readaptar ele-
ments estructurals de la nostra
societat”, deia Amoròs.

Els altres dos punts principals del
pacte són aconseguir uns serveis
públics adaptats a la nova demogra-
fia i “aconseguir un fluxe adequat
d’immigrants d’acord amb les ne-
cessitats del mercat de treball”.

Amorós va destacar la importàn-
cia del paper de les entitats veïnals i
del món municipal en el desenvo-
lupament del pacte. “Les aporta-
cions de les entitats ciutadanes i

els ajuntaments són molt impor-
tants perquè és un àmbit que a to-
thom li incumbeix”, deia el secre-
tari general.

TREBALL COMÚ

El president de la FAVM, Carles
Pérez, assegura que hi ha una preo-
cupació dels veïns davant el feno-
men migratori ja que “el 15% de la
població és immigrant i això com-
porta una problemàtica que s’ha
de treballar plegats, veïns i ajunta-

ment”, deia Pérez. El representant
veïnal apunta que la FAVM ha fet
accions d’apropament al col·lectiu
immigrant de la ciutat però opina

que “tenen por i els costa integrar-
se” i aposta per millorar la comuni-
cació per “millorar la convivèn-
cia”. �

� CONVIVÈNCIA | EL SECRETARI GENERAL, ORIOL AMORÓS, EXPOSA EL PACTE NACIONAL PER A LA IMMIGRACIÓ

“El fluxe d’immigrants s’ha
d’adequar a les necessitats
del mercat de treball”
� MOLLET DEL VALLÈS

LAURA ORTIZ

EL PONENT. Oriol Amoròs (esquerra) exposava el Pacte� AJUNTAMENT

Mor a 64 anys la
mestra de l’Acadèmia
Montserrat Viñas

� Dissabte moria als 64 anys
Montserrat Viñas (Mollet, 1943),
com a conseqüència d’un càncer.
Viñas va començar a fer de mestre
a principis dels anys 60 a
l’Acadèmia Mollet, que havia fun-
dat el seu pare. Durant uns anys es
va traslladar a l’institut de batxillerat
Cooperativa Sant Jordi, més cone-
guda com a Cope, de la qual va ser
directora. Després del tancament,
va tornar a exercir a l’Acadèmia.

Parets inaugura
dimarts l’Oficina
Local d’Habitatge

� Dimarts (12h) s’inaugurarà
l’Oficina Local d’Habitatge de
Parets, Montmeló i Montornès,
situada a Can Càlio, al carrer
Major de Parets. A l’acte hi assistirà
Ana Hernández Bonancia, diputa-
da d’Habitatge de la Diputació. de
Barcelona. La nova Oficina oferirà
assessorament i informació sobre
registre únic d’habitatges protegits,
ajuts per a la rehabilitació i borsa de
pisos de lloguer, entre d’altres.

Martorelles limita 
la velocitat al nucli
urbà a 40 km/h

� L’Ajuntament iniciarà una cam-
panya de control de velocitat al
nucli urbà per sensibilitzar als con-
ductors sobre la limitació de veloci-
tat a 40 quilòmetres per hora.
Segons el consistori, aquest límit
garanteix la seguretat tant a con-
ductors com a vianants per tal d’e-
vitar accidents greus. Sobrepassar
els 40 km/h pot suposar la pèrdua
de punts del carnet i, fins i tot, la
retirada del permís de circulació.
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La consellera d’Acció Social i
Ciutadania, Carme Capdevila, que
visitava divendres el Centre
d’Atenció Especialitzada (CAE) per
a persones amb discapacitat
d’Estació de França, es va reunir
amb l’alcalde, Josep Monràs, per

analitzar la situació dels diversos
projectes de la Conselleria a la ciu-
tat. Monràs apuntava a les dificul-
tats de finançament d’uns “serveis
municipals dels quals fa ús el con-
junt de la comarca”. En aquest
sentit, l’alcalde demanava la “soli-
daritat” en el finançament, no
només de la Conselleria, sinó
també dels municipis que fan ús

d’aquests serveis. Capdevila reco-
neixia “l’esforç” de l’Ajuntament
en la cessió de l’espai i destacava
que “la bona col·laboració amb el
consistori permet avançar en pro-
jectes tan reivindicats com aquest
centre”, deia Capdevila.

Pel que fa a altres projectes co-
muns, com la futura residència per
a discapacitats a la Vinyota, la con-
sellera apuntava que els equipa-
ments “estan en marxa i ara el
que falta són concrecions més tèc-
niques que polítiques”.

ASSISTÈNCIA INTEGRAL

El centre que visitava Capdevila
ofereix acolliment diürn i assistèn-
cia integral a les activitats bàsiques
de la vida diària de persones amb
greus discapacitats psíquiques que
requereixen suport generalitzat.
L’equipament disposa de 24 places

i està obert de dilluns a divendres
entre 8 i 10 hores diàries. A Cata-
lunya hi ha 41 centres d’aquest ti-
pus, que ofereixen servei a 631 per-

sones. Pel que fa al Vallès Oriental,
n’hi ha dos: el de Mollet amb una
capacitat per a 24 usuaris, i un altre
a Granollers amb 12 places. �

El doctor Antoni Corominas Díaz
(Castellar del Vallès, 1961), cap del
Servei de Salut Mental de
l'Hospital de Mollet, va rebre
divendres el Premi a l’Excel·lència
professional, que atorga el Col·legi
de Metges de Barcelona.

Corominas va recollir el reconei-
xement en el marc del segon Con-
grés de la Professió Mèdica de Ca-
talunya, celebrat a Tarragona.
Aquest és el cinquè any que es con-
cedeixen aquests premis que prete-
nen distingir metges amb un com-
portament exemplar en el terreny

de l’assistència, l’educació mèdica,
la recerca o la bioètica. 

Corominas és metge especialista
en psiquiatria i doctor en medicina

i cirurgia per la Universitat de Bar-
celona. Des de 2002 és cap del Ser-
vei de Salut Mental de la Fundació
Privada Hospital de Mollet. És pro-
fessor del Màster Semipresencial de
Psicopatologia Clínica de l’Adult,
de la Facultat de Psicologia de la
Universitat Autònoma de Barcelo-
na i també imparteix l’assignatura
Psicologia de la drogoaddicció de la
llicenciatura de Psicologia de la
Universitat Abat Oliva. La seva acti-
vitat científica i clínica s’ha centrat
en el camp de l’hospitalització par-
cial i ha desenvolupat activitats de
recerca en el camp de l’angoixa. És
autor del llibre Els pecats capitals
del psiquiatre. �

� SALUT | VISITA DE LA CONSELLERA D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA, CARME CAPDEVILA

L’Ajuntament vol
més finançament
per als serveis 
als discapacitats

El cap de Salut Mental 
rep el Premi a l’Excel·lència
El Col·legi de Metges li reconeix un “comportament exemplar”

� MOLLET DEL VALLÈS

LAURA ORTIZ

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M. ERAS

DE VISITA. La consellera, al centre de discapacitats�AJUNTAMENT

PREMIAT. A. Corominas�ARXIU
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� JORNADA | L’ACTE TINDRÀ LLOC DIUMENGE

Diàleg entre Cultures
al Salvat Papasseit 

Em vull quedar enganxat al con-
flicte o vull superar-lo? Aquest serà
el punt a debatre en la primera Jor-
nada de Diàleg entre Cultures.
Cap a la Cultura de la No Violèn-
cia, que se celebrarà diumenge al
pati del CEIP Joan Salvat Papasseit
des de les 12 del migdia fins a les 7
de la tarda. La trobada pretén ser
una reunió per compartir experièn-
cies i intercanviar opinions sobre la
convivència cultural. Aquesta serà
la primera activitat organitzada per

la nova associació humanista de
Mollet, Amalgama, que s’ha for-
mat per treballar per “un món
més humà i per l’entesa entre
persones de diferents cultures”.
Amalgama, formada per voluntaris
sense ànim de lucre, està federada
al Centre de les Cultures. Alguns
dels seus principis són l’afirmació
de la igualtat entre tots els hu-
mans, la ubicació de l’ésser humà
com a preocupació central, el re-
coneixement de la diversitat cultu-
ral i personal, l’afirmació de la lli-
bertat d’idees i creences i el rebuig
de la violència. �

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

L’entitat Amistat Parroquial amb
Cinco Pinos recollia dissabte 1.550
euros en una tómbola que va tenir
lloc a la plaça Catalunya. Tot i que
la valoració és molt positiva, segons
una de les responsables de l’activi-
tat, Laura Arnau, “s’esperava treure
més diners”. Els diners col·lectats
serviran per tirar endavant dos pro-
jectes de cooperació amb el munici-

pi nicaragüenc agermanat amb
Mollet: el de les vaques lleteres, que
consisteix a repartir una vaca a les
famílies més necessitades; i el pro-
jecte agrícola, que té com a objectiu
donar llavors als més pobres.
Ambdós projectes tenen un objectiu
comú, disminuir la desnutrició
infantil. A més, estan lligats a l’ob-
jectiu del Mil·lenni que parla de l’e-
radicació de la fam infantil al món.
Tots els programes iniciats per l’asso-
ciació molletana són de seguiment;

és a dir, des de Cinco Pinos els fan
arribar quines són les necessitats del
municipi. Un cop s’enviïn els
diners, l’entitat farà un seguiment.

La tómbola va comptar amb la
participació de les empreses Kores i
Bacardi, que van aportar objectes

que es van vendre, però també de
persones anònimes que van oferir
diferents productes. La jornada
també va acollir diferents actua-
cions: carioques, la música medie-
val de Peu de Lleó, el grup de teatre
Esperanza i el cantautor Viky. �

Amistat Parroquial
amb Cinco Pinos
recull 1.550 euros

VENDES. La plaça Catalunya va acollir la tómbola �SÍLVIA DE LA PAZ

� COOPERACIÓ | ELS DINERS ES DESTINARAN A DOS PROJECTES PER ERADICAR LA FAM INFANTIL

� MOLLET DEL VALLÈS

ANNA PALOMO

Amalgama, nova associació humanista de Mollet

� Creu Roja Sabadell-Vallès Sud
farà a Mollet una xerrada d’infor-
mació per a la captació i  sensibi-
lització del voluntariat, en què
s’exposarà quin és el procediment
per entrar a formar part de l’enti-
tat. L’acte tindrà lloc a L’Era
dimarts (19 h).   

Creu Roja promou
el voluntariat

� Parets contra el Càncer -
Fundació Oncovallès organitza
aquest divendres (17.30 h) a Ca
n’Oms una desfila de roba de bany
per a dones afectades pel càncer
de mama. També hi haurà desfila-
da de roba d’esport, de vestir i cal-
çat amb articles cedits per Modes
Dolors, la Sabateria Punta Tacó i
Esports Parets.  

Desfilada contra 
el càncer a Parets



DV, 13 JUNY 2008 13PUBLICITAT contrapunt



EUiA diumenge donava el tret de
sortida a Mollet de la campanya per
la reforma de la llei electoral per-
què “cada vot pesi igual”. Joan
Josep Nuet, senador d’EUiA, va ser
el convidat que, amb Emilio
Martínez, responsable d’organitza-
ció del Vallès Oriental, i Antonio
López, coordinador d’EUiA a
Mollet, exposava el projecte.

L’objectiu de la proposta és mo-
dificar el sistema actual de reparti-
ment de vots que, segons els po-
nents, discrimina les minories. “El
diputat d’IU/ICV-EUiA ha costat
500.000 vots mentre que altres
partits n’han tingut prou amb
65.000 per un escó”, deia Nuet,
que afegia que la llei d’Hondt és
poc transparent i dóna peu als vots
de segona. “Volem que votin les
persones i no les hectàrees”, deia.

La reforma que proposen consis-
tiria a ampliar els diputats al Con-
grés de 350 a 400 i atorgar els 50
afegits a tots aquells vots que s’ha-

gin quedat sense representació par-
lamentària. D’aquesta manera,
IU/ICV-EUiA hauria sumat entre 7
i 8 escons més. Els dirigents dema-
naven compromís polític per part
dels altres partits: “No ens confor-
mem amb el suport fora d’antena,
si volen una reforma que donin la
cara”, deia el senador.

Diumenge també es presentava
la nova iniciativa a altres pobles de
Catalunya. La recollida de firmes
finalitza el  4 d’octubre. En un pri-
mer moment, el partit s’ha posat
com a objectiu igualar, amb signa-
tures, el nombre de vots de les pas-
sades eleccions generals, és a dir a
un milió. �

“L’actual llei electoral 
discrimina les minories”

EN CAMPANYA. D’esquerra a dreta, Nuet, López i Martínez�S.DE LA PAZ

� CAMPANYA | EL SENADOR NUET PARTICIPA EN L’ACTE D’EUIA A MOLLET

ELS LÍDERS CRÍTICS S’IMPOSEN EN ELS VOTS  
PER LA PRESIDÈNCIA I LA SECRETARIA D’ESQUERRA

� PRECONGRESSUAL | RESULTATS AL VALLÈS ORIENTAL 

� Els militants d’Esquerra del Vallès Oriental en la jornada electoral de 
dissabte van donar el seu suport al sector crític: Joan Carretero, per a la
Presidència, va aconseguir un 33% dels vots; i Uriel Bertran, per a la Secretaria
General, un 42%. Hi van participar 334 persones, el 70% de la militància. POLÍTICA
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� MOLLET DEL VALLÈS

GEMMA REPISO

� PRECONGRESSUAL

� SANT FOST. L’agrupació local de
Sant Fost de Convergència
Democràtica de Catalunya (CDC)
tindrà cinc representants en el 15è
congrés nacional del partit de
juliol. A més del president comar-
cal, Carles Segura, i la consellera
nacional Yvonne Griley, l’assem-
blea de Sant Fost estarà representa-
da per Quim Pérez, cap de llista de
CiU a l’Ajuntament, José Luis
Berrocal i Dolors Ros.

Sant Fost tria els
seus delegats al 15è
Congrés de CDC

� COMMEMORACIÓ

� MOLLET. La secció de la Joventut
Socialista de Catalunya (JSC) ofe-
reix dissabte (11h) a La Marineta,
la conferència Lluita obrera: 30
anys d’història del sindicalisme:
passat, present i futur, en el marc
dels 30 anys de la JSC. Els ponents
seran Antonio Mendoza, president
d’honor del PSC a Mollet, Isabel
Ruiz, presidenta de la UGT al
Vallès Oriental i Maresme, i
Daniel Garcia (Avalot).

Els joves del PSC
repassen 30 anys 
de lluita obrera
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“El projecte de l’AVE no
evitarà desbordaments
del riu a Martorelles”

E
Miquel Àngel
Sòria
ALCALDE DE MARTORELLES

-La reforma integral de Can
Sunyer és un dels projectes més
ambiciosos de l’actual govern.
-El barri té moltes mancances urba-
nístiques. Pateix de voreres estretes,
obstacles per a la mobilitat, s’han
de soterrar serveis com la llum i dei-
xar en condicions el clavegueram.
-Ja tenen el finançament?
-El Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya (PUOSC), que elabora
la Generalitat, ens ha concedit una
subvenció de 242.000 euros per a la
rehabilitació És un mínim per
poder començar. A més, estem tre-
ballant amb la Diputació per poder
incloure el projecte en la Llei de
Barris de la Generalitat, perquè en
financi la rehabilitació.

-Un altre dels grans projectes és la
reforma dels espais de Carrancà.
-S’ha de donar una solució global a
la masia i als edificis del voltant per-
què esdevingui el centre sociocul-
tural del poble. El projecte elaborat
per la Diputació preveu un pla d’u-
sos dels espais amb una sala poliva-
lent amb capacitat d’entre 315 i 400
persones assegudes, un punt d’in-
formació juvenil, altres sales amb
capacitat diferent, books d’assaig,

un casal per als joves i l’hotel d’en-
titats, que ara es troben disperses.
La Diputació també inclou la possi-
bilitat de construir una biblioteca
més gran que l’actual al costat de la
masia. 
-Llavors el casal per a joves a la
Cambra Agrària es desestima...
-Els estudis arquitectònics deien
que s’havia de fer una reforma total
i això ha frenat el projecte.
-Quin cost té aquesta reforma de
Carrancà?
-Uns 6,5 milions d’euros incloent la
biblioteca, i uns 5,2 milions sense
incloure-la.
-Com es finançarà?
-Tenim un part concedida a través
del PUOSC que ens permetria fer
una primera fase, que probable-
ment seria el condicionament de
l’interior de la masia, tot i que
també podria ser la construcció de
la gran sala polivalent. També
estem treballant per finançar-ho
mitjançant els Fons Europeus de
Desenvolupament Regional (Fe-
der), ja que considerem que és un
projecte d’integració social. 

-Quan podria començar
l’obra?
-No hi ha un calendari d’i-
nici definit.
-En el marc de les infraestructu-
res, el Pla Territorial Metropolità
recupera la proposta d’autovia del
Besòs...
-Crèiem que aquest projecte s’havia
oblidat i tampoc hem rebut cap
mena d’informació. Suposa un
trencament total de l’espai i una
nova barrera per a Martorelles. A
més, amb el pas de l’AVE no veiem
el lloc per on passarà.
-Sobre el pas de l’AVE en el tram
entre el pont de l’Aiguabarreig i el
de la B-500, hi ha industrials de
Martorelles que han mostrat el
seu temor per les possibles inun-
dacions a naus del polígon de Can
Roca. Quina informació té
l’Ajuntament per part de Foment?
-Molt poca. Es nota que és un pro-
jecte fet des de Madrid perquè hi
ha un total desconeixement del
territori. S’han fet expropiacions de
sòl urbà com si fos finca rústica. És
el cas del parc de la Verneda, que va
costar uns 100 milions de pessetes, i
que ara Adif converteix en una zona
inundable, sense tenir en compte la
quantitat de serveis importants que
passen per aquesta zona com les
conduccions de Fecsa-Endesa o la
gran canonada d’Aigües Ter-
Llobregat.
-Què farà el consistori per evitar-
ho?
-L’Ajuntament ha presentat al·lega-
cions, però som conscients que és
difícil oposar-se a l’obra i més quan
és considerada d’interès públic.
-Creu que el projecte és segur?
-Adif considera que la creació d’a-
questa zona inundable a la part de
Martorelles és suficient. La lògica,
però, ens diu que aquesta mota o
barrera artificial que es farà serà
insuficient per evitar desborda-

ments del riu i inundacions que
afectarien la zona industrial.
-Una de les polèmiques dels
darrers mesos ha estat l’enfronta-

ment amb Montornès pel cobra-
ment del rebut de l’aigua de
Cobega. S’ha trobat la solució?
-Amb Cobega hem tancat les nego-
ciacions i ja ha començat a pagar
l’aigua que li subministrem. Era la
solució més ràpida i necessària.

Respecte a la pugna amb Montor-
nès, deixem la porta oberta al repar-
timent, seguint l’esperit del conveni
de 2001 entre els dos ajuntaments i
Cobega, que, tot i que no es va for-
malitzar plenament, parlava del
repartiment proporcional tenint en
compte la superfície que ocupa la
planta a cada terme municipal.
-El porta a porta va ser la gran
aposta del darrer mandat. Quina
valoració en fa?
- Encara no està assumit del tot.
Estem pendents de fer reunions
amb els veïns dels blocs de pisos,
que són els que tenen més dificul-
tats per fer-la. Amb tot, la xifra de
reciclatge és molt bona i permet fre-
nar el preu del rebut que, en gene-
ral, serà cada cop més alt per a les
poblacions que no reciclin. �

�

L’autovia del Besòs
suposaria una barrera 
més per al poble com
l’autopista i l’AVE

El projecte a Carrancà
farà de la masia el 
centre sociocultural
de la població

S’han tancat les 
negociacions amb
Cobega i ja està 
pagant l’aigua

Miquel Àngel Sòria (Lleida, 1946), d’EUiA, ja
ha passat l’equador del seu actual mandat com
a alcalde de Martorelles per ICV-EUiA. D’aquí
un any serà substituït per Romuald Velasco,

cap de llista d’Units per Martorelles, partit
amb qué governa en virtut del pacte signat
després de les eleccions. Sòria fa valoració dels
projectes endegats enguany. per Laura Ortiz

“NO EM TORNARÉ A PRESENTAR A    
L’ALCALDIA, S’HA DE DEIXAR PAS ALS JOVES”

–Com valora el pacte de govern amb Units per Martorelles?
–Ha estat positiu. En tots els pactes hi ha tensions però no hi ha hagut
cap situació greu. De fet, hi ha una comissió de seguiment del pacte
que no s’ha hagut de reunir mai per cap qüestió. 
–Aleshores hi ha hagut bona entesa...
–Sí, i es demostra perquè arribem als plens amb polítiques conjuntes.
A més, vivim una situació dolça perquè comencem a sortir del pla de
sanejament econòmic de l’Ajuntament i això permet tirar endavant
projectes.
–I amb l’oposició, principalment amb CiU, hi ha menys tibantor?
-No. La situació és la mateixa i no és gens bona. Mantenen una acti-
tud de mofa respecte a la meva persona i la institució que represento.
Esperem que siguin capaços de posar seny, però mentre no canvïin
algunes persones, serà difícil.
–Es tornarà a presentar com a alcaldable a les properes eleccions?
–No. S’ha de deixar la porta oberta als joves. Al contrari del que pen-
sen alguns, no tinc cap mena d’interès a mantenir una cadira. 

Sobre la crisi del sector de la 

construcció, que afectarà les

arques muncipals d’algunes

poblacions que perdran part dels

ingressos previstos en llicències

d’obres i plusvàlues, Sòria 

assegura que l’Ajuntament de

Martorelles no patirà. “El nostre

pressupost no depèn del totxo”,

apunta. “El pressupost de 2008 

ja preveu una disminució d’uns

100.000 euros d’ingressos en

aquest concepte. Hem estat 

previsors”, diu l’alcalde.

LA CRISI DEL ‘TOTXO’ 

“Som previsors”
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· CASA A TRES VENTS AL CENTRE DE
SANT FOST (DAVANT DE L’ESCOLA).
Finca de dues vivendes amb entrades
independents. Pati de 140 m2 i terras-
sa de 80 m2. Amb calefacció. Preu:
360.610 euros (60 Ml). Interessats/des
truqueu al telèfon 663 728 815.

· MONTORNÉS. ZONA IGLESIA. TORRE
AISLADA. Casa de obra nueva 270 m

· TRASPASO LOCAL CON NEGOCIO DE
LENCERIA MONTADO EN MOLLET. Zo-
na centro. Cerca del casco antiguo.
Ref. 03034. Tienda provista de alar-

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

OFERTES

�
FEINA

EN VENDA

�
IMMOBILIÀRIA

· SE VENDE FORD FIESTA 1.4 TDCI 68
CV. 5 puertas, año 2002, aire acondi-
cionado, cierre centralizado, dirección
asistida, CD, a/g, color plateado.
Precio: 6.900 euros. Tel. 93 573 94 91.

· SE VENDE SEAT CÓRDOBA STELLA
1.9 SDI 65 CV. 5 puertas, año 2003,
aire acondicionado, CD, alarma, color
plata. Precio: 8.900 euros. Tel. 93 573
94 91.

· PARTICULAR COMPRA COMICS, PRO-
GRAMES DE CINE, ÀLBUMS DE CRO-
MOS i cambia o ven postals il·lustra-
des. Tel. 659 024 504.

· LUNA. TAROT. Mágia blanca.
Atracción pareja, rituales, amarres,
limpiezas. Tel. 806 401 636. Visa: 902
502 038. Móvil: Lt al 5523. Horóscopo:
envia signo + tu signo + amor al 5523.
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I
EN LLOGUER

· ES LLOGA APARTAMENT A S’AGARÓ
(COSTA BRAVA), el mes d’agost. Per a
6 persones. Completament equipat,
pàrquing, gran terrassa. A 8 minuts
de la platja. Zona cèntrica i
tranquil·la. Tel. 93 593 03 74 / 93 848
93 08 o 665 10 20 26.

· PISO EN MOLLET EN ALQUILER. 4
hab., sin mobiliario pero con coc. y
baño totalmente equipados. Precio:
740 euros/mes. Tel. 663 728 815.

· MOLLET. AV. GAUDÍ. Ref. 04053. 80
m2, salón 22 m2, 3 hab., baño, coc.
office, lavad., calefac., asc. Precio: 750
euros/mes. Tel. 93 579 33 33.

· PISO EN BARCELONA DE 63 M2. C.
CANTABRIA. DISTRITO/ZONA: SANT
MARTÍ. REF. 8007-A930. Piso de 63
m2, 3 habitaciones, todo esterior,
muy luminoso, alto, 2 asc. Ámplia co-
cina, aire acond., calefac. En perfecto
estado. Precio: 900 €/mes. Depósito
de 900 €. Gastos de comunidad inclui-
dos. Tel. 93 458 36 87.

· PISO EN BARCELONA DE 66 M2. IS-
TRITO/ZONA: HORTA-GUINARDÓ.
Ref. 8006-12967. Piso totalmente
amueblado con calefac., airea acond.,

TRASPÀS

ES TRASPASSA 

AGÈNCIA DE VIATGES
A MOLLET

en ple funcionament 

i molt ben situada.

Interessats/des truqueu 

al tel. 93 570 32 05

SE TRASPASA TALLER
MECÁNICO FRIGORISTA
Venta de maquinaria de hosteleria 
alimentación, frío comercial, aire

acond.

Tel. 667 446 340 
Preferible de la profesión. Para

empezar al dia siguiente en
Mollet y comarca.

SE TRASPASA 
ROSTISERIA EN 

MOLLET
Pleno funcionamiento. Local 
de 90 m2. Consultar precio.

Interesados llamar al tel.

650 70 98 19 o al

93 570 24 05
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�
ALTRESA

Se traspasa
CAFETERÍA HELADERÍA

en Mollet. 

Buena zona 
en pleno crecimiento.

Interesados llamar a 
partir de las 20.30 h al tel. 

690 91 55 92

· Se necesita PERSONAL MOTIVADO
para hosteleria (LIMPIEZA Y PREPA-
RACIÓN) para media jornada. Intere-
sados enviar CV a deniskaty@hot-
mail.com.

· Residencia Geriátrica en Sant Fost
precisa LIMPIADORA, GEROCULTORA,
ENFERMERA. Interesadas llamar al tel.
93 570 14 80.

· INMOBILIARIA-CONSTRUCTORA ne-
cesita URGENTE SECRETARIA COMER-
CIAL con experiencia y dominio en in-
formática. Interesadas llamar al
teléfono de contacto: 692 629 014.

· ¡UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA
TI! EMPRESA COLABORADORA DE
GAS NATURAL PRECISA TELEOPERA-
DORES/AS para media jornada de lu-

Se busca 

CAMARERO/A
con experiencia 

y nacionalidad española. 

Se requiere experiencia. 
Para jornada completa.

Interesados/as llamar 
al tel. 663 534 177.

Restaurant de Mollet necessita

NOIA per treballar de
CAMBRERA 
A LA BARRA

Imprescindible que parli català.
Feina estable. 

Interessades truqueu al
629 06 29 94 . Sr. Ismael

Se precisa

ESTETICISTA
Con experiencia mínima de 2 años.
Jornada 8h de L-V (sábado libre)

Salario + comisiones. 

Centro situado en Mollet.

Interesadas llamar al 
93 544 57 76 (Sra. Mónica) Enviar CV a:

info@corporestetic.com
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Constructora inmobiliaria busca
incorporar diversos puestos:

CARPINTERO PARA 
COLOCACIÓN DE PUERTAS
INTERIORES / LACADOR /
OFICIAL 1ª PARA OBRA /

OFICIAL 1ª PARA FABRICACIÓN
DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO

Y PARA BARANDILLAS 
INTERIORES Y EXT. INOX.

Tel. 692 629 014

SE ALQUILA LOCAL
COMERCIAL EN

MOLLET,

c. Roger de Llúria, 43-45.

De 150 m2.

Precio: 600 euros/mes.

Interesados llamar al

93 674 87 09

Es ven
PLANTA BAIXA
TOTA EXTERIOR 

a MOLLET.
Barri de Lourdes. 

2 hab. + traster. 
Jardí de 90 m2 
amb caseta.
Barbacoa de

pedra.

Preu: 252.000 EUR
Tel. 93 562 51 17

(tarda-nit)

construidos + 520m de parcela ,4 ha-
bitaciones , 2 baños ,garaje de 95m.
Acabados de primera calidad. Precio
desde 781.315 €. Tel. 93 568 35 45.

· MARTORELLES. PUEBLO. Casa unifa-
miliar. 168 m2. Obra vista, garaje, so-
lárium, jardín, suelos de parket, cale-
facción, pre-instalación de aire
acond., coc. equipada (microondas,
campana, vitro, lavavajillas..), baño
(marca roca y griferias Grohe). Acaba-
dos de primera calidad. Precio:
479.000 euros. Tel. 93 570 51 59.

· MOLLET. SANTA ROSA. Ref. 01978.
65 m2, salón 20 m2, 2 hab., baño, co-
cina para reformar, suelo de gres,
ventanas de aluminio, puertas senci-
llas, exterior, soleado, balcón. Ideal
parejas. Precio: 192.324 euros (32 Ml).
Tel. 93 579 33 33.

· MONTORNÈS. URB. EL TELEGRAFO.
TORRE AISLADA. Sup. desde 100 m2,
3 hab. dobles, baño con ducha, coc.
equipada, salón comedor con hogar,
s/gres, calefacción, v/aluminio, porti-
cones de alum. Totalmente reforma-
da, para entrar a vivir. Exterior, jardín,
garaje de 25 m2. Zona muy tranquila.
Soleada. Aceptamos su piso a cambio.
Precio: 451.000 €. Tel. 93 568 35 45.

· MARTORELLES PUEBLO. PLANTA BA-
JA. Ref. 1635. Todo ext. 65 m2, salón
16 m2, 3 hab., baño, cocina office
bien conservada, lavadero, trastero,
aire acondicionado, calefacción. Muy
soleado. Precio: 216.365 euros (36
Ml). Tel. 93 570 51 59.· BUSCO PERSONA PARA COMPARTIR

PISO situado en Mollet. Vivienda to-
talmente nueva. Precio del alquiler
400 euros/mes. Teléfono de contacto:
653 597 939.

· SUZUKI GRAN VITARA AÑO 2004, 3 PUER-
TAS, CARGADOR CD, CLIMATIZADOR
AUTOMÁTICO, 128 CV. PVP: 9.950 euros

· OPEL FRONTERA 2.5 3 PUERTAS, AIRE
ACONDICIONADO, HARD TOP, ELEVALU-
NAS ELÉCTRICO, CIERRE CENTRAL.,
MANOS LIBRES, PARROT. PVP: 6.600 euros

· FREELANDER TD4 DIESEL 5 PUERTAS,
MOTOR BMW, AIRE ACOND., ELELVALU-
NAS ELÉCTRICO, RADIO CD, ESPEJOS
ELÉCTR., AÑO 2005. PVP: 17.800 euros

· MEGANE SCENIC 1.6 16V, CONFORT
DINAMIC, TECHO ELÉCTRICO, AÑO 2005,
54.000 KM. PVP: 11.950 euros

· MEGANE GRAND TOUR 120 CV, 6 VELO-
CIDADES, CLIMAT., AUTO, SENSOR DE LUZ
Y LLUVIA, AÑO 2003 PVP: 10.500 euros

· SEAT LEÓN TDI, 110 CV SPORT CLIMA.,
DIRECCIÓN ASISTIDA, EEX4, ESPEJOS PLE-
GABLES ELÉCTRICOS, AÑO 2000  PVP: 7.950
euros

· OPEL ASTRA 1.8, 16V COMFORT, MUY
BUEN ESTADO AIRE ACONDICIONADO,
CONTROL DE TRACCIÓN, RADIO MANDOS
VOLANTE, DIRECCIÓN ASISTIDA, ELEVAL.
ELÉCTRICOS. PVP: 3.300 euros

MOLLET DEL VALLÈS
Av. Jaume I, 176

Tel. 93 593 34 90

ma, pequeño trastero y baño. Con to-
do el género. Superfície de 60 m2. Es-
caparate. El precio del traspaso varia-
rá según el genero que quede en ese
momento en la tienda. Precio: 33.005
euros (5.5 Ml). Alquiler de 400 eu-
ros/mes. Tel.  93 579 33 33.

· TRASPASO PANADERIA-CAFETERIA
EN MOLLET. Local de 150 m2, en ple-
no funcionamiento. Alquiler: 800 eu-
ros/mes. Traspaso: 72.121,45 euros (12
Ml). Tel. 666 43 68 35.

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

electrodom., caldera nueva, recien
pintado y muy bien comunicado por
metro. Piso sencillo. Precio: 950
€/mes. Depósito de 1.900 €. Tel. 93
318 37 37. 

· SE ALQUILA PLAZA GRANDE DE PÁR-
QUING. SITUADA EN CALLE CAN PAN-
TIQUET, por tan sólo 60 euros al mes.
Tel. 670 356 221 (Sr. Vicenç). 

· SE NECESITA TRASTERO GRANDE EN
ZONA DE CAN PANTIQUET disponible
para alquilar durante una larga tem-
porada. Tel. 636 10 43 68 (Ana).

· SE ALQUILA CASA EN PARETS (En-
sanche), junto al barrio de Lourdes,
estupendas vistas. 150 m2, 3 hab., 2
cuartos de baño, jardín, parking con
puerta automática. 1.200 euros/mes.
Tel. 610 40 00 26.

· DESPACHO EN EL CENTRO DE MO-
LLET. Primer piso. 60 m2, todo exte-
rior. Para consulta, terapeutas, masa-
jistas... Precio: 300 euros/mes. Tel. 663
728 815.

· Ref. 04045. PISO EN MOLLET. CEN-
TRO. 70 m2, salón 20 m2, 3 hab., ba-
ño, aseo, cocina office, amueblado,
calefacción. Ascensor. Precio: 850 eu-
ros/mes. Tel. 93 579 33 33.

nes a jueves (por las mañanas). Teléfo-
no de contacto: 647 92 62 22. Pregun-
tar por Berta.

· EMPRESA EN ZONA DEL VALLÉS
ORIENTAL PRECISA MECANICO DE
AUTOMOCIÓN, se valorarán conoci-
mientos de electricidad e hidráulica.
Se ofrece trabajo estable. Retribución
según aptitudes. Interesados llamar al
teléfono 639 327 714. Preguntar por
Sr. Antonio. 



Per vuitè mes consecutiu, la taxa
d’atur a Mollet ha pujat. Segons
les dades de l’Observatori de l’acti-
vitat econòmica i el mercat de tre-
ball del Vallès Oriental, durant el
mes de maig, l’Oficina de Treball
de la Generalitat (OTG) de Mo-
llet va registrar 99 persones. Amb
aquesta dada, la xifra absoluta de
desocupats a Mollet és de 2.841.

ÍNDEX HISTÒRIC

El nombre absolut de desocupats
a Mollet representa un índex de
l’11,20% de la població activa,
una taxa que no es donava des de
feia més de deu anys. Al Baix Va-
llès, l’atur també s’ha incrementat
i ha arribat al 10,43%, amb 5.972
persones inscrites a l’OTG, que re-
presenten 170 més que el mes an-
terior. Els únics municipis que
han rebaixat lleugerament la taxa
han estat Sant Fost i Montmeló. �

� COMERÇ | DIFICULTATS D’IMPLANTACIÓ PER A LES GRANS MARQUES

Monràs alerta sobre l’alt
preu dels locals comercials

ECONOMIA
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NOMÉS EL 2% DE LES PETITES EMPRESES DE   
LA COMARCA REALITZA VENDES PER INTERNET

� COMERÇ | ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES

� Segons un estudi promogut per la patronal PIMEC del Vallès Oriental i 
elaborat per la Universitat Politècnica de Catalunya, només el 2% de les 
petites empreses de la comarca usen Internet com a canal de venda. Per 
contra, el 96% té una bona cobertura d’ofimàtica en els seus negocis.

� BAIX VALLÈS

CONTRAPUNT / L.O.

L’alcalde, Josep Monràs, ha alertat
que l’alt preu del lloguer i de la
compra de locals a Mollet dificulta
el desenvolupament comercial de
la ciutat. Segons Monràs, “els pro-
pietaris d’immobles a vegades
marquen un preu prohibitiu i ai-
xò és un topall per a les
marques”, diu l’alcalde, que asse-
gura que “hi ha hagut firmes molt
importants que, tot i interessar-se
per Mollet, no han trobat un lo-
cal a un preu competitiu”.

Segons dades facilitades a CON-
TRAPUNT per empreses del sector
immobiliari de Mollet, el preu de
compra d’un local pot arribar als
5.000 euros per metre quadrat, si es
troba en eixos comercials com el
carrer Barcelona, part de l’Illa de

Can Mulà, Gaietà Vínzia, Beren-
guer III, i part de Jaume I. En
aquests casos el preu del lloguer os-
cil·la entre els 15 i 18 euros men-
suals el metre quadrat. D’aquesta
manera, llogar un local de 80 me-
tres quadrats a una d’aquestes zo-
nes pot arribar als 1.440 euros al
mes. Can Borrell, juntament amb

carrers secundaris del centre, re-
presenta la segona zona més cara
per a la implantació comercial
ambcostos de compra d’entre 3.000
i 3.500 euros el metre quadrat i llo-
guers d’entre 10 i 12 euros men-
suals per metre quadrat. Les zones
amb els preus més accessibles són
Plana Lledó i Estació de França.

Amb tot, segons Enric Bufí, de Fin-
cas Venco, des d’inicis d’aquest any
“els preus dels locals s’estan mo-
derant, tot i que no tant com l’ha-
bitatge”, apunta.

Monràs creu que “els propieta-
ris haurien de pensar que l’activi-
tat comercial en un local contri-
bueix a revaloritzar-lo”. �

� MOLLET DEL VALLÈS

L.ORTIZ / M.ERAS

� OCUPACIÓ

Mollet registra
99 aturats al
maig i depassa
l’índex de l’11%

� MOLLET. Dilluns es feia més que
evident el tancament definitiu de
Cinemes Mollet amb els treballs
per tapiar les portes d’accés a les
instal·lacions. Les sales deixaven
d’exhibir el 17 d’abril, després dels

problemes de manteniment i la
pèrdua de públic. L’Ajuntament
ha mantingut converses amb 
marques comercials i d’oci amb la
intenció que puguin ocupar els
locals, actualment a la venda. �

PORTES
TAPIADES
AL CINEMA

El preu mitjà de venda del 
metre quadrat d’un local a un
dels eixos comercials de Mollet
és d’uns 5.000 euros. Així, un 
local de 70 metres quadrats a
una zona com el carrer 
Barcelona podria tenir un preu
de 350.000 euros. 

La dada

5.000 € / m2
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N’HI HA POCS, DIUEN, ENCARA QUE

CADA COP SE SENTEN MÉS CASOS.
I, ves per on, li ha tocat. El seu as-
pecte és molt agradable, atent amb
el gruix de dones que formen part
de l’associació, però la seva cara és
trista i el seu caminar no correspon
a l’edat que té, els moviments dels
braços són lents, pesats; està de-
pressiu, visita continuament el psi-
quiatre per mirar de solucionar-ho.

Treballava a una empresa que,
com gairebé totes, si veuen que es-
tàs continuament anant al metge...
Quitança i atur durant dos anys.

Va demanar la invalidesa i va co-
mençar el viacrucis de papers, ra-
diografies, analítiques... Va passar
per l'ICAM (Institut Català d'Ava-
luacions Mèdiques). El van rebut-

jar, cosa usual en 8 de cada 10 ca-
sos. Va anar a judici a veure si el jut-
ge entenia el seu problema, aquest
el va fer anar al forense i aquest li va
dir que físicament estava bé i que la
seva malaltia era abstracta.

S’acaba l’atur. Què farà? Té una
edat que no trobarà feina. Quin ca-
mí ha de seguir? És cap de família!
La seva depressió és monumental.
Està dins un pou profund. 

Va començar a treballar als 14
anys i ara, que no es troba bé, per-
què es permet que s’ensorri? Ara es-
tà tan deprimit, que comenta que
els de l’ICAM potser tenen raó,
que és un gandul, que tot el cansa-
ment és imaginari, que no val la
pena viure... i si té un mal pensa-
ment? Qui serà el responsable? �

es del començament
de la història, el des-
plaçament per dife-
rents territoris ha es-

tat una constant. En primer lloc,
perquè l’ésser humà en un principi
era nòmada i s’havia de desplaçar a
la recerca d’aliment. Després,
quan es va fer sedentari, el despla-
çament a altres indrets va ser per
causa de guerres, persecucions po-
lítiques o religioses, desastres natu-
rals, manca de recursos del medi o
recerca d’un millor nivell de vida.

Des de fa no gaires anys, l’emi-
gració és massiva. A les causes an-
teriorment mencionades s’hi han
d’afegir les injustes lleis del co-
merç internacional. No és l’única
causa, però sí la principal. Di-
guem-ho clar: amb aquestes lleis
s’està condemnant milions de per-
sones a la precarietat, la manca de
futur, l’emigració i, en molts casos,
a la mort.

En l’actualitat, en la nostra so-
cietat, convivim persones de dife-
rent cultures.

En aquesta situació d’estreta
convivència de vegades es produei-
xen conflictes que mitjans de co-
municació irresponsables i certes
forces polítiques amplifiquen i em-

D

ENRIQUE COLLADO

Diàleg entre cultures

Segur que ni tu
ni jo estem a favor 
de l’individualisme
i la violència

APORTACIONS ��� Mestre. Mollet del Vallès

MAITE VIVANCOS

El gall dins el galliner

Presidenta d’Afimoic. Mollet del Vallès

penyen cap a l’enfrontament en-
tre persones i cultures, generant
situacions de tensió que arrosse-
guen conjunts cada vegada més
grans cap a la confrontació.

És clar que els conflictes són in-
herents a la convivència. Però el
punt és: ens volem quedar engan-
xats al conflicte o volem superar-

ho? Si volem superar-ho, alguna
cosa hem de fer.

L’apropament i el diàleg entre
les diferents cultures és la premis-
sa perquè es pugui produir aquest
reconeixement de l’altre, es valori
la diversitat, trobem les coses que
tenim en comú i es potenciï l’in-
tercanvi d’idees i valors que donin
direcció a la recerca del progrés
per a tots.

D’altra banda, Europa està a
punt d’aprovar una directiva que
equipararà quasi immigrant a de-
linqüent. Com és possible aprovar
una llei que permeti confinar en
centres durant 18 mesos persones
que vénen a la recerca d’un futur
millor?

Europa no pot tancar-se en ella
mateixa perquè a la llarga serà la
primera perjudicada.

Segur que ni tu ni jo estem d’a-
cord amb aquest sistema inhumà;
ni tu ni jo compartim la confron-
tació entre cultures; ni tu ni jo es-
tem a favor de l’individualisme i
la violència. 

Hem de trobar una solució que
estigui a l’altura del temps. Co-
mencem a dialogar! �

CIBERENQUESTA Voteu a www.contrapunt.cat

LA PREGUNTA: El patrimoni local està prou protegit? 

El preu de les
escoles bressol 
és massa elevat?

Sí, molt
63%

No, gens
14,8%

Ajustat al servei
22,2%

�

Resultats definitius

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

Després de la promoció del CB Mollet a Lliga EBA, l’ascens del passat

cap de setmana del CF Mollet UE a Preferent ha estat una altra de les

alegries del calendari esportiu local. L’esclat d’eufòria és comprensible,

ja no tant per haver recuperat l’estatus perdut la temporada passada,

sinó pel factor sorpresa. La decebedora primera volta de l’equip va

deixar el CF Mollet fora de qualsevol travessa de favorits. La mà 

salvadora del tècnic Sito Fradera ha fet viable una proesa que fa pocs

mesos era inversemblant. La joia és del tot lògica i ara no és qüestió

d’aigualir la festa però, una població de 52.000 habitants, amb una

forta cultura futbolística com Mollet, s’hauria de permetre un club

més assentat i sense tants vaivens. Ampliar horitzons només és 

possible amb una exhaustiva coordinació de la gestió esportiva i 

administrativa, amb canals de finançament fiables per consolidar un

projecte ambiciós. De moment, els primers moviments de la junta 

presidida per Feliu Tura fan albirar un treball en aquesta direcció. �

CAL CELEBRAR L’ASCENS, PERÒ EL CLUB DE FUTBOL D’UNA 

CIUTAT COM MOLLET HAURIA D’ESTAR EN ALTRES BATALLES

Una celebració amb matisos

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

Que els del comitè
no ens amenacin amb
fer vaga, perquè no
aconseguiran res

L’EXCLAMACIÓ

Filòloga i periodista

Quo vadis?

l capital va canviar de
mans. Uns senyors i
senyores de Madrid van
arribar a la fàbrica de

Merck de Mollet, van canviar des-
patxos i els van decorar al seu gust.
Si hem de passar aquí moltes ho-
res, van dir, que ens hi trobem bé.
I no van regatejar diners a l’hora
del disseny. 

Alhora, els vehicles de gamma
alta, diguem-ne Mercedes, dona-
ven glamour a l’aparcament de
l’empresa d’aquell polígon indus-
trial. Si avui vinc amb aquest mo-
del, la setmana vinent en porto un
altre, i la següent un altre, s’ha de
notar el poder... 

Següent pas: sobren treballa-
dors; hem de fer neteja. Que n’hi
ha que fa més de 40 anys que hi
treballen i ara es queden al carrer?
Quina pena! Que molts no po-
dran pagar la seva hipoteca? Per-
què s’hi embarcaven! Que a l’edat
que tenen alguns serà difícil que
trobin una altra feina? No és el

nostre problema. I que els del co-
mitè no ens amenacin amb va-
gues, perquè no aconseguiran res.
Com més protestes hi hagi, més
malament ho tindran. 

Nosaltres sabem molt bé com
són els treballadors, indolents per
naturalesa, sense il·lusió, despis-
tant a cada moment... 

Nosaltres no, nosaltres som d’u-
na altra espècie. Som els execu-
tius, els fidels servidors del capital,
els que conduirem la nau a bon
port. A la societat triomfen els que
saben posar-se al davant, els que
no tenen por d’arriscar-se, els que
hi dediquen temps i esforç... 

Si no fos per gent com nosal-
tres, el món no avançaria, el pro-
grés no existiria. 

Per això, al voltant d’un cente-
nar d’homes i dones rebran a fi-
nals de juliol el darrer sobre del
salari, acompanyat de la carta d’a-
comiadament. �

E

� http://cat.bloctum.com/mesogio

� enriquecolla@gmail.com

GLÒRIA 

A R I M O N
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No teniu credibilitat
LLUÍS ANSÓ�Gallecs. Mollet 

El dia 25 de maig, l’AV de l’Espai
Rural de Gallecs va organitzar
una taula rodona a la seu del
Consorci de Gallecs i va convidar
els grups polítics perquè es posi-
cionessin sobre el retard de l’a-
provació del PEIN i les infraes-
tructures que es menjaran un
bon tros de les terres de Gallecs. 

Ni el PP ni CiU ni el PSC van
assistir-hi.  Sorpresa? La veritat és
que no s’esperava la seva assistèn-
cia. Del PP no cal parlar, però
CiU i el PSC? Aquests formen el
govern de la ciutat de Mollet, i
com a responsables d’aclarir i se-
renar les inquietuds dels ciuta-
dans, hi havien d’haver estat pre-
sents.

És veritat que van respondre
molt amablement a la invitació
que l’AV els va fer,  tot presentant
excuses per la impossibilitat d’as-
sistir-hi. Però faltava alguna cosa:
la sinceritat. El senyor Garzón i
el senyor Guillaumes van fer ser-
vir el telèfon i el correu electrò-
nic per expressar la negativa a
l’acte. Havien d’anar a la inaugu-
ració de la Vinyota. Per ara, tot
correcte. No se’ns escapa que
ells, caps forts dels seu grup, no
podien faltar a un acte tan politit-
zat. Però, el que és irrisori i esper-
pèntic és que en partits tan im-
portants no tinguin una altra
persona que els pugui reempla-
çar. Monopolitzadors? Bé, per
l’estètica personal, podríem pen-
sar-ho. 

Estem segurs que, una vegada

més, s’ha demostrat el desinterès
que té aquest govern amb tot allò
relacionat amb Gallecs. Si no hi
ha recompensa política, difícil-
ment són presents a actes socials.
Han quedat en evidència. �

Mossos prepotents
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ �Lliçà

d’Amunt

El motiu d’aquest article és donar
a conèixer una multa injusta que
em van imposar els Mossos
d’Esquadra. Va succeir el 20 de
maig, quan jo circulava per la via
C-59, al punt quilomètric 9.7 en
direcció a Caldes de Montbui, on
hi ha un túnel de 200 metres de
llarg il·luminat. A l’entrada del
túnel vaig encendre els llums,

com sempre (faig el mateix trajec-
te quatre cops al dia) i, quan vaig
sortir, tal com indica la senyalitza-
ció, els vaig apagar. Uns 200
metres més tard, una patrulla dels
Mossos em va aturar. Em van
demanar la documentació, els la
vaig facilitar. I, després d’això,
quina va ser la meva sorpresa
quan em van dir que m’havien de
denunciar per no portar els llums
encesos a l’interior del túnel! Jo
els vaig indicar que els llums van
estar encesos fins al final del túnel
i el mosso assegura que no i que
ell no té problemes de visió i diu
literalment: “és la seva paraula
contra la meva”. Va afegir un “no
és el meu problema”, quan li vaig
dir que m’havia fotut el dia de
feina injustament. L’import de la
multa puja a 150 euros i retirada
de dos punts del carnet. 

Voldria afegir que, en el punt
on es trobava la patrulla, hi ha un
canvi de rasant i el túnel es troba
a la part de dalt, per la qual cosa
és impossible veure si un vehicle
porta o no els llums encesos a
l’interior del túnel, ja que l’angle
de visió no ho permet. 

Amb la multa a la mà vaig anar
a l’oficina dels Mossos d’Esqua-
dra per mostrar la meva inconfor-
mitat amb aquesta injustícia i em
van respondre que ells no podien
fer-hi res i que m’havia d’adreçar
a la dependència superior del
cos. Amb aquesta carta, a més de
denunciar la injustícia de la mul-
ta, vull que es conegui el tracte
despectiu que ofereix aquest cos
al ciutadà, impotent i indefens
davant la paraula de l’autoritat,
tot i saber que tens la raó. Espero
que aquesta carta alerti els lectors
perquè cada cop que creuin un
túnel no apaguin els llums fins
passat mig quilòmetre. �

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’a-

dreça, un telèfon de contacte i el document d’identitat. Els

escrits han de tenir una extensió màxima de 20 línies. En

cas que es depassin, la redacció es reserva el dret d’escurçar-

les. Els escrits i/o imatges també es poden fer arribar per

correu postal (Rambla Pompeu Fabra, 32, baixos, 08100

Mollet del Vallès) o be per fax: 93 579 33 88
�

quest curs escolar, el CEIP Montseny 
celebra el seu 25è aniversari.

En els seus inicis, el col·legi Montseny
va ser tot un referent de les escoles 

públiques de la nostra població. Els pares que
vam decidir portar-hi els nostres fills, i no a cap
altra escola, ho vam fer perquè teníem clar que
l’escola havia de ser participativa, oberta i amb
una estreta col·laboració entre pares i mestres.

L’AMPA d’aquells temps (llavors era APA)  va
treballar colze a colze amb els mestres per tirar
endavant projectes que han marcat tota una 
trajectòria i que han sigut un referent per a altres:
la cooperativa de llibres, la primera escola d’estiu
de Mollet (avui casal d’estiu),  la idea de Les 5 i 5,
la coral de nens i la de pares, els concursos literaris
per Sant Jordi, les sessions de teatre de pares i
mares, la implicació de molts pares fent de 
monitors d’esport en horari extraescolar, la granja
d’animals, la matança del porc, les arrossades
multitudinàries i tantes i tantes altres. Ens sentíem
part d’un projecte i una idea, i en gaudíem.

Han passat 25 anys, un període prou llarg com
per celebrar-ho. Així ho estàvem esperant i resulta
que gairebé s’acaba el curs i hem sabut que es
feia un sopar de celebració per la premsa.

Els nostres fills ja han crescut, nosaltres i ells ja
som història de l’escola, però per això, perquè
ens sentim que hem format part d’ella durant
uns quants anys, ens hauria agradat que comp-
téssiu amb nosaltres, per poder compartir els re-
cords, les bones i males estones passades i perquè
no, també per fer una mica de balanç d’aquests
25 anys. No ha pogut ser. No hem sigut convidats
a participar en els actes de celebració i ens sap
greu pel paper que han jugat molts pares i ma-
res, durant tots aquest anys, per fer del  Mont-
seny una escola pública de reconegut prestigi. 

Tot i que no heu comptat amb nosaltres, ens
sentim orgullosos d’haver sigut una petita part
activa de la història de l’escola dels nostres fills.

LOURDES RÀFOLS I ROSA M. ESTEVE, presidentes de

l’APA durant els anys 1986-1992�Mollet del Vallès 

A
Gràcies per no comptar amb nosaltres

Setanta o vuitanta anys enrere, des dels inicis de la primavera fins a
finals d’octubre, els barcelonins, com altres persones de la comarca,
esperaven amb candeletes l’arribada del diumenge per esbargir-se i
gaudir de l’activitat excursionista i del ventall d’actes culturals que se
celebraven arreu del país. Pel que fa a l’activitat cultural, hi havia un
calendari d’aplecs promoguts pels Cors de Clavé, entitat que defensava
i promocionava el fet catalanista. La fotografia recull el moment de la
ballada de les colles del ball de gitanes de Santa Maria de Martorelles a
l’Aplec que es va celebrar al bosc de Can Pantiquet de Mollet, el darrer
diumenge d’abril de 1935. Com es pot comprovar, hi havia una gran
gentada que, a l’ombra de la llavors frondosa pineda, contemplava
atentament el magnífic puntejar i les airejades voltades dels empolainats
balladors i de les abillades balladores que dansaven al so de l’orquestra
de torn. L’actuació del ball de gitanes de Santa Maria va ser tan 
espectacular que fins i tot La Vanguardia se’n va fer ressò en publicar-ne
un parell de fotografies del moment estel·lar de la ballada. 

JAUME RIFÀ �Sant Fost de CampsentellesGitanes de Santa Maria a l’Aplec de Can Pantiquet de Mollet

Aplec al bosc de Can Pantiquet�

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

VOX POPULI

Ha pres alguna 
prevenció davant
la vaga dels
transportistes?

Bernardino
Rovira

Jubilat (67) 
MOLLET DEL VALLÈS

Estic jubilat i no necessito el 
cotxe. El que sí faré és anar a
buscar llet, però no crec que la
vaga arribi gaire lluny.

Cristina
Pereira

Gerent  (34) 
MOLLET DEL VALLÈS

És una mica amoïnador però,
de moment, no he pres cap
mesura. Depenent dels
acords, ja veurem què fem.

Radek
Triotowski

Transportista  (42) 
MOLLET DEL VALLÈS

Sóc transportista i estic a favor
de la vaga. No he pres cap 
mesura. Tot i que es poden
arribar a acords, ho veig difícil.

Victoria
River

Administrativa  (35)
LA LLAGOSTA

Sí que he omplert el dipòsit de
gasolina i he comprat peix per
si ens quedem sense. Crec que
els transportistes tenen raó.

César
Torremocha

Comercial  (53) 
MOLLET DEL VALLÈS

Estic d’acord amb la vaga. 
Intento minimitzar el consum
del combustible. Estic tranquil
perquè hi haurà acords.

Abel 
Garcia

Dibuixant (30)
MOLLET DEL VALLÈS

No he pres cap mesura perquè
crec que serà un assumpte 
passatger; hi ha amenaça però
se solucionarà aviat.

Text i fotos: ANNA PALOMO
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� ‘PITCH-AND-PUTT’ | MILLOR REGISTRE

� MOLLET. El Club Esportiu Pantiquet ha aconseguit la seva millor
marca en el campionat català per equips després d’obtenir la vuitena
plaça al camp gironí Mas Pagès, corresponent a la cinquena prova.
Ramon Bonvilà va ser el segon millor jugador amb 55 cops. 

MOLLET CELEBRA LA FESTA DE L’ESPORT
AMB UN MILER DE PERSONES AL CARRER 24

JORGE GONZALEZ S’ADJUDICA
L’OPEN INTERNACIONAL D’ESCACS 26

DERBI PUJA DOS PILOTS AL PODI
DE 125 CC DEL GP DE CATALUNYA 24

� FUTBOL | Primera Territorial  EL PORTER BELLÉS VA FER TRES ATURADES A LA TANDA DE PENALS D’UN PARTIT QUE NO SEMBLAVA ACABAR MAI

El titular més perseguit del curs es-
portiu ha estat possible. El primer
equip del CF Mollet UE ha certifi-
cat l’ascens a Preferent després d’u-
na eliminatòria agònica contra el
CF Barceloneta. La tornada de diu-
menge al camp Parc de la Catalana
va tenir tots els al·licients que re-
quereix l’argument d’una gesta es-
portiva. El xiulet inicial va sonar
puntual, a les 12 del migdia, però
la contesa no va cloure fins passa-
des les 15.45 h de la tarda. A banda
d’una mitja part de descans genero-
sa, la pròrroga i la tanda de penals
-amb el porter molletà Bellés com

a protagonista-, el matx també va
comptar amb una aturada de mitja
hora perquè un dels assistens de lí-
nia va denunciar al col·legiat lleida-
tà Héctor Ducet haver rebut insults
i escopinades per part de la grada
barcelonina. 

El partit va començar amb l’e-
quip local molt motivat i disposat a

aixecar el 2-1 encaixat a Germans
Gonzalvo. Així, al minut 20 de la
primera part, el Barceloneta s’avan-
çava en el marcador per mitjà d’O-
riol. Quan faltaven pocs minuts pel
descans, Fortuny aprofitava un em-
bolic a l’àrea per establir l’empat.

La segona meitat va començar
amb les forces igualades. Al minut
19 es va produir la marxa de la tri-
pleta arbitral al vestuari, una acció
que va deixar més d’un amb una
ganyota a mig camí entre la incre-
dulitat i el neguit. Els àrbitres van
reaparèixer mitja hora després i el
cronòmetre, misteriosament, va
baixar dos minuts (marcava 17

quan la suspensió es va fer efectiva
quan havien transcorregut 19 mi-
nuts de la segona part). Amb tot
aquest reguitzell de despropòsits,
els jugadors del CF Mollet van co-
mençar la represa del partit distrets
i el Barceloneta va aprofitar la si-
tuació per trobar el 2-1 que iguala-
va l’eliminatòria. L’equip de Sito
Fradera no es va arronsar i va asset-
jar la porteria barcelonina però sen-
se efectivitat. Amb el temps regla-
mentari exhaurit i el CF Mollet en
superioritat numèrica, la pròrroga
no va servir per alterar el marcador.
L’eliminatòria es decidiria des del
punt fatídic, una conjuntura que el

porter molletà Marc Bellés va capi-
talitzar per demostrar una de les se-
ves especialitats i atribuir-se el pa-
per d’heroi de la tarda. Bellés va
aturar tres dels quatre penals llan-
çats pel Barceloneta. Els penals
molletans els van transformar Par-
ra, Toni i Rivas. Amb l’equip a Pre-
ferent, l’eufòria es va desfermar i la
celebració va començar sobre el
camp per continuar a les dutxes. 

Al Camp de la Catalana van as-
sistir més d’un miler de persones,
de les quals més de 200 eren molle-
tanes. A part de l’autobús habitual
de jugadors i familiars, el club va
coordinar dos autobusos, a part del
desplaçament de desenes de cotxes
particulars. �

El CF Mollet torna a Preferent 

CELEBRACIÓ. Festa molletana a peu de gespa�CANAL MOLLET TELEVISIÓ

ADÉU. Sito Fradera�M.G.

� MOLLET DEL VALLÈS

PEDRO NAVARRO

EL CLUB ESPORTIU PANTIQUET QUEDA
VUITÈ AL CAMP GIRONÍ DE MAS PAGÈS 

� MOLLET DEL VALLÈS. El tècnic Sito
Fradera, home clau per entendre la
remuntada del CF Mollet, no
començarà la propera temporada
amb l’equip. Fradera comenta a
CONTRAPUNT que “per motius
personals” no es pot fer càrrec de
l’equip durant el primer trimestre
de competició. El club confiarà, de
moment, en la figura de Xavier
Urri, el nou director esportiu fitxat
fa dos mesos procedent del
Gramenet B. En tot cas, en poques
setmanes es coneixarà el nom del
nou entrenador. El president Feliu
Tura també ha tingut paraules d’a-
graïment per a Miguel Guerrero
per ser “el tècnic que va començar
el projecte, ell va configurar tota
la plantilla”. La falta de motivació
general, però, va forçar la seva des-
titució a mitja temporada. �

Sito Fradera 
no continuarà 
a la banqueta

El partit va estar mitja 
hora aturat perquè la 
tripleta arbitral es va 
sentir amenaçada

Fa només un any, el club estava

immers en una profunda crisi

esportiva i institucional perquè

per la banqueta van circular fins

a tres tècnics (Mariano Guerrero,

Andoni Ortolà i Miguel Àngel

Pareja) sense oblidar l’èxode de

jugadors. A part, Javier Cervantes

deixava la presidència del club.

No és habitual presenciar com un

equip recupera la categoria un

any després de baixar.  

EL RESSORGIR D’UN CLUB

Un any després
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Dos pilots de la firma martorelle-
senca Derbi van aconseguir els pri-
mers llocs de la cursa de 125 cc dis-
putada diumenge passat al Circuit
de Montmeló. El francès Mike Di
Meglio es va adjudicar la cursa i
ara també lidera la classificació ge-
neral. El jove Pol Espargaró va
aconseguir una meritòria segona

plaça que significa el tercer podi de
la seva carrera esportiva i, alhora,
la  millor marca mundialista del pi-
lot de Granollers. Espargaró puja
ara a la cinquena posició de la ge-
neral. Joan Olivé, també pilot de
Derbi, va caure a tres voltes per
acabar la cursa, just quan ocupava
la quarta plaça. El quart pilot de
Derbi és el suís Dominique Aeger-
ter que va finalitzar dotzè. 

Després del Gran Premi de Ca-

talunya, la martorellesenca Derbi
es consolida a la segona posició del
mundial de constructors amb 118
punts, cada cop més a prop d’Apri-
llia (136). L’empresa de Martore-
lles ha celebrat els grans resultats
obtinguts a Montmeló i espera tor-
nar a repetir una jornada semblant
el proper 22 de juny al Gran Premi
d’Anglaterra a Donington Park, la
vuitena prova i el meridià del Mun-
dial de motociclisme. �

Les Derbi copen el podi
de 125 cc a Montmeló 
� MARTORELLES

PEDRO NAVARRO

REBUF. Pol Espargaró als entrenaments de Montmeló �SILVIA VIÑETA

PUNTERIA. Imatge d’una de les estacions de la jornada�SILVIA DE LA PAZ

� MOTOR | EL FRANCÈS MIKE DI MEGLIO VA SER PRIMER, I EL VALLESÀ POL ESPARGARÓ, SEGON

� POLIESPORTIU | L’AVINGUDA LLIBERTAT VA ACOLLIR FINS A 15 ESTACIONS DIFERENTS

Més d’un miler 
d’esportistes
surten al carrer
� MOLLET DEL VALLÈS. El bon temps
va propiciar que la 16a edició de la
Festa de l’Esport al Carrer gaudís
d’una assistència d’uns mil partici-
pants, segons l’organització.
L’avinguda Llibertat va acollir 15
estacions de diferents esports ober-
tes al públic. Algunes de les activi-
tats van ser el mini ping pong, el
bàdminton, el bàsquet 3x3, patins,
3x3, taller de bicicletes i motoci-
cletes infantils, entre altres.

� MOTOR

Marcos Pérez queda
tercer al quart circuit
del Fórmula de Karts

� � MOLLET / MARTORELLES. Marcos
Pérez va aconseguir accedir al podi
de 125 cc de la quarta prova del
Fórmula Catalunya de Karts amb
un crono de 52,098 segons. El
pilot molletà va acabar tercer i ara
és segon a la general amb 63
punts. El martorellesenc Raúl
Esteve, per la seva part, va acabar
sisè dels sèniors i cau a la penúlti-
ma plaça de la general. El cadet
Enrique Pérez va acabar en setena
posició i suma 58 punts a la vuite-
na plaça de la classificació general.

� POLIESPORTIU

La Diada de l’Esport
activa els músculs de
200 persones

� PARETS DEL VALLÈS. La Diada de
l’Esport de diumenge a Parets va
cridar l’atenció de prop de 200 per-
sones disposades a suar la cansala-
da. L’activitat més multitudinària
va ser el 4x4 d’handbol que va
organitzar el Club Handbol Parets
i que va comptar amb 110 partici-
pants. El 4x4 de futbol sala del
Servei d’Esports va sumar fins a 80
participants. També van tenir una
bona acollida els escacs de la
Paretana, el tennis taula i la jorna-
da lúdica de natació. 
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El Club Escacs Mollet va tornar a
batre rècord de participació amb
l’organització de l’Open
Internacional Memorial Ezequiel
Martín del passat cap de setmana al
Mercat Vell. Dissabte, la competi-
ció per menors de 16 anys va acollir
l’assistència de 139 participants i
l’Open Internacional de diumenge
va captar la inscripció de 116 juga-
dors, 22 dels quals titulats. Així, el
Club Escacs va congregar 250 esca-
quistes de tot Catalunya a Mollet.
El guanyador de la categoria sub-8
va ser Ramon Ribas Casado de

l’Escola Sant Gervasi. Al grup sub-
10-12 es va imposar Javier Alonso
Gorrin, de Sant Adrià. Tanquen els
resultats de dissabte el campionat
sub-16 amb Marc Ortega Serra com
a guanyador; el molletà Jordi Bals
va quedar segon.  

El jugador Jorge A. González
(Club Figueres) va ser el vencedor
de l’Open Internacional. Van com-
pletar el podi Christhian Cruz de
Sabadell i el molletà Luis Rojas.
Tots tres van empatar a 7,5 punts a
la primera ronda. De cara a la pro-
pera edició, el club procurarà que
el Memorial Ezequiel Martín sigui
la primera opció de grans mestres
dels escacs. �

� ESCACS | EL CLUB MOLLETÀ VA ORGANITZAR EL MEMORIAL EZEQUIEL MARTÍN AL MERCAT AMB MÉS DE 250 JUGADORS

Dos dies d’escac i mat
� MOLLET DEL VALLÈS

PEDRO NAVARRO

CONCENTRACIÓ. Imatge d’un dels participants�SILVIA DE LA PAZ

� NATACIÓ

� PARETS DEL VALLÈS. El nedador
paretà Miquel Luque es va tornar a
proclamar campió d’Espanya en la
prova de 50 metres braça.
Enguany, el campionat estatal se
celebrava a Palma de Mallorca. A
part, el nedador paralímpic paretà
va aconseguir una meritòria sego-
na posició a 100 metres braça i
també la segona posició a 150
metres estils. Abans del
Campionat d’Espanya, Miquel
Luque va aconseguir la segona
posició a 50 metres braça, 100
metres braça i 150 estils de l’Open
de Berlín. Luque també va aconse-
guir el tercer lloc en 50 esquena i
sisè a 50 metres crol. �

Luque revalida
el seu regnat a
l’estatal 

El CF Parets tanca
la inscripció per al
torneig Futbol 7

� PARETS. El proper diumenge acaba
el termini d’inscripció del cinquè
torneig Futbol 7 que organitza el
CF Parets. Entre els tres primers
classificats es repartirà un premi en
metàl·lic de 1.050 euros. Els partits
es jugaran a partir del 25 de juny al
camp Municipal Josep Seguer.
L’any passat va guanyar el Bar
Frankfurt 83. 

La Unió Esportiva
organitza el Ciutat
de Martorelles

� � MARTORELLES / SANT FOST. Aquest
cap de setmana, la UEB
Martorelles celebra el quart torneig
de bàsquet Ciutat de Martorelles en
categories mini, infantil, cadet i
sènior. Dissabte de 9 h a 21 h es
jugaran els partits de la primera fase
i diumenge al matí es disputaran les
finals. Un dels equips participants
és la UE Sant Fost. 

Ingrid Andrés es proclama la
millor de Catalunya en 60 i 600
� � PARETS / MARTORELLES. L’atleta aleví del Club Atletisme Parets, Ingrid
Andrés, va aconseguir les millors marques a les disciplines de 60 i 600
metres llisos del Campionat de Catalunya celebrat dissabte passat a
Terrassa. Per la seva part, l’atleta martorellesenc del Club Granollers,
Andeu Camprubí, va acabar cinquè als 80 metres llisos de l’infantil.
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Banjos i mandolines tornaran a
reunir-se aquest dissabte al parc de
Can Mulà per difondre la música
bluegrass i old time. Enguany, el
festival Al Ras, nascut a l’esplanada
de l’església de Gallecs, arriba a la
seva setena edició i a la segona que
té com a escenari el cèntric espai
molletà. En aquesta ocasió, la tro-
bada musical pretén retre home-

natge als “músics que han fet pos-
sible que es conegui el bluegrass i
l’old time al país”, indica l’orga-
nització. Per això, el certamen re-
brà històrics que no només han

portat aquest tipus de música
arreu, sinó que també han fet difu-
sió dels seus instruments, com
Tom Corbett, que oferirà una ses-
sió sobre les característiques de la
mandolina; i Sedo García i Gabriel
Ramírez, que, acompanyats de Da-
vid Prat, faran una workshop de
banjo. Aquestes activitats obriran el
festival, després del dinar i la jam.

En sentit estricte, però, la música
començarà a les sis de la tarda amb
una desena d’actuacions de dife-
rents disciplines i variants de la mú-
sica old time. Gabe and Kathy hi

aportaran el so irlandès i la Barcelo-
na Ceilidh band farà una exhibició
d’aquest ball tradicional escocès. 

Amb la voluntat d’oferir varietat
al públic i atreure totes les edats,
els organitzadors també han progra-
mat una actuació de màgia, a càr-
rec del Mag Alan. Una altra de les
actuacions curioses serà la protago-
nitzada per l’animador infantil Toni
Giménez, que farà un homenatge a
l’estrella de la cançó popular nord-
americana John Denver, amb adap-
tacions de temes al català.

Entre les formacions més desta-

cades, Al Ras comptarà, no només
com un dels organitzadors, sinó
també a l’escenari, amb el veterà
banjo Lluís Gómez i la seva banda,
integrada per Ricky Araiza, Joan
Pau Cornellas, Tom Corbett, Oriol
Saña i Maribel Sánchez. També
tornarà a l’escenari molletà la for-
mació madrilenya Autopista 6. En-
tre les darreres actuacions del festi-
val, hi haurà la de R. C. Brothers,
una formació nascuda a inicis dels
90 a Guadalajara, establerta a Bar-
celona des de 1996 i guanyadora
del Talent Show del Barcelona
Hayride Festival 2001. �

� MÚSICA | EL FESTIVAL REBRÀ TOM CORBETT, LLUÍS GÓMEZ I AUTOPISTA 6, ENTRE D’ALTRES

R. C. BROTHERS. Un dels grups que actuarà al festival �R.C. BROTHERS
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‘EL TERCER HOMBRE’ ÉS EL CLÀSSIC    
QUE PROPOSA CINECAU PER AL DIJOUS

� CINEMA | A LES 22 H, A LA BOMBETA

� La Bombeta projectarà, dins el cicle de clàssics programat per
Cinecau, el film El tercer hombre, dirigit el 1949 per Carol Reed i
amb les evidents aportacions d’Orson Welles, que també hi actua.
Ha estat considerada la millor pel·lícula britànica de la història. CULTURA

Al Ras homenatja els pioners
del bluegrass i l’old time

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M. ERAS

Els organitzadors
tornen a triar el cèntric
parc de Can Mulà
per atreure més públic

La banda madrilenya
Autopista 6 repeteix
al cartell del festival
de música molletà

14 h. DINAR

15 h. JAMS

16 h. WORKSHOP de Mandolina

(amb Tom Corbett)

17 h. WORKSHOP de banjo old

time (amb Sedo García, Gabriel Ra-

mírez i David Prat)

18 h. CONCERTS:

· Gabe and Kathy

· Tin horn hank

· Lluís Gómez bluegrass band (amb

Araiza, Comellas, Corbett)

· Autopista 6

· Toni Giménez (homenatge a John

Denver)

· Barcelona Ceilidh band

· Sedo i Adrià García

· R. C. Brothers

· Mag Alan

EL PROGRAMA

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La companyia de l’Índia Jana Sans-
kriti, un dels grups de teatre social
més destacats del món, mostrarà el
seu treball a Mollet, dins el marc
d’unes jornades d’intercanvi cultu-
ral, impulsades per la Plataforma
Amics i Amigues de Jana Sanskriti.
L’entitat naixia a finals de l’any pas-
sat, quan cinc actors de Barcelona,
entre ells els molletans Ferran Ji-
ménez i Acant Canet, van viatjar a
Calcuta, a una trobada internacio-
nal de Teatre de l’Oprimit. Allà van
conèixer Jana Sanskriti i, a la torna-
da, van començar a treballar per
portar-los a Catalunya.

La casualitat, a més, ha jugat a
favor per permetre que una de les
cinc actuacions catalanes del grup
de l’Índia sigui a Mollet, on preci-
sament enguany s’ha desenvolupat

una experiència de teatre social,
per mitjà del programa Obrim Fi-
nestres, Obrint Diàleg.

Així, la nit de Teatre de l’Oprimit

a Mollet començarà amb l’actuació
del grup local sorgit d’aquesta expe-
riència, que escenificarà La paret.
Seguidament, serà el torn de la
companyia índia, nascuda a mitjans
dels anys 80 a Calcuta per experi-
mentar amb el teatre com a eina de
canvi social, per a la lluita contra les
opressions. Jana Sanskriti ha impul-
sat la creació de 50 equips de teatre
actius que representen peces de tea-
tre fòrum a diferents comunitats.

Les jornades d’intercanvi cultural,
que han rebut el suport de l’Ajunta-
ment i de La Bombeta, es clouran
diumenge a Ciutat Meridiana. �

� TEATRE | ELS ACTORS LOCALS FERRAN JIMÉNEZ I ACANT CANET PROMOUEN L’ESPECTACLE

Mollet rep la companyia índia
de teatre social Jana Sanskriti

� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

El grup del centre cívic de Can Pantiquet estrenava dissabte
Solo para parejas, una còmedia de Juan José Alonso Millán i
segon muntatge de la formació, integrada per Joaquim Martos,
Joaquim Llopis, M. Dolors Montoya, Francesca Trulls, Pere Ollé,
Montse Martí, Laura Cantero i Gemma Buira.�FOTO: S. DE LA PAZ

Segona obra del grup de Can Pantiquet

La companyia de teatre 
molletana amb actors 
de Plana Lledó i Can
Borrell obrirà la nit

�

L’alumnat 
de l’Espai de
Dansa mostra
el seu treball

� DANSA | EDUCACIÓ

� MOLLET. El Teatre Municipal de
Can Gomà de Mollet acollirà dis-
sabte (18 h) la mostra de l’Espai de
Dansa que s’ha desenvolupat per
mitjà del Pla Educatiu Entorn. Els
infants faran un petit espectacle
per mostrar els coneixements
adquirits durant aquest curs. El Pla
Educatiu Entorn és fruit d’un
acord entre el Departament
d’Educació i l’Ajuntament de
Mollet, amb l’objectiu d’oferir una
resposta educativa integrada i
comunitària a les necessitats dels
escolars de la localitat, ja no
només dins de les aules, sinó amb
la implicació de tota la ciutat. �

EN ESCENA. Actuació de la companyia índia en unes jornades de Teatre de l’Oprimit �JANA SANSKRITI

Precisament, dimarts es va 
inaugurar al centre cívic de Can 
Borrell una exposició fotogràfica
que mostra el procés de l’edició 
d’enguany del projecte Obrim 
Finestres, Obrint Diàlegs, que es va
dur a terme a Plana Lledó i Can 
Borrell i es va centrar en el teatre
social. La  mostra, que es clourà el
25 de juliol, inclou també un 
audiovisual.

OBRIM FINESTRES

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DIVENDRES 13 de juny · 22 h 

Parc de Plana Lledó
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El jardí del Casal Cultural, al carrer Can Fà-
bregas, viurà aquest divendres una nova vet-
llada musical, després de l’estrena la setmana
passada del cicle Divendres al Jardinet.

L’encarregada d’iniciar els directes a l’aire
lliure va ser la formació de jazz-fusió Assimè-
tric Band, que va aplegar unes 150 persones.
La propera sessió del cicle, impulsat pel Ca-

sal i amb la col·laboració de La Bombeta, La
Gallineta i el programa musical Sona aquí,
comptarà amb els DJ Liz Brothers, que oferi-
ran un espectacle que barreja una primera
part de música en directe, amb el títol Orient
dub live!, i una segona de sessió de DJ, amb
una mescla de folklore oriental i electrònica
francesa. L’actuació de Liz Brothers s’em-
marca també en la clausura del cicle de DJ
Urban Tempo, que es trasllada de La Bom-
beta a l’espai del Casal Cultural. �

� MÚSICA | LIZ BROTHERS BARREGEN DIRECTE I GRAVAT

Urban Tempo finalitza
Divendres al Jardinet
Assimètric Band va obrir el cicle i va aplegar 150 persones

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

ELS PRIMERS DEL CICLE. Assimètric Band va protagonitzar el primer concert �M. GARCIA

� � PARETS / MOLLET. Aquest cap de setmana,
els aficionats al rock estan de sort. Divendres
podran triar entre dos concerts dobles. D’una
banda, el casal Can Butjosa de Parets acolli-
rà la primera part dels directes dels grups fi-
nalistes del concurs Amfirock. Així,  a partir
de les 11 de la nit, hi actuaran els barcelo-
nins Nine Scars i els locals El Último Grito.
Els altres dos finalistes, Once a Week i Jonny

Shepherd and The Hurricanes, mostraran el
seu directe el 20 de juny. També divendres,
però al Mercat Vell de Mollet (22 h), l’Asso-
ciació de Músics organitza una nova edició
del Vallès Rock, amb els molletans Polen i
els convidats Los Señores de Pelaez. L’oferta
es completa dissabte (19.30 h) a La Bombe-
ta, amb el concert de Nasdrovia (heavy),
amb temes propis i versions. �

El cap de setmana compta
amb tres espais per al rock

L’Escola de Música viatja
amb els Simpsons per
unir-se en el final de curs
� L’Escola Municipal de Música de Parets
celebrarà dijous (19h), al teatre de Can Ra-
joler, el seu final de curs, amb un concert,
que comptarà amb prop de 200 alumnes i
13 professors. L’actuació, amb el títol De
viatge amb els Simpsons, té com a fil con-
ductor les visites arreu del món que els per-
sonatges d’aquesta sèrie televisiva de dibui-
xos han realitzat, amb l’objectiu de crear
un programa que servís com a fil conduc-
tor per integrar els diferents cursos i edats. 

Estoc de Veus porta el
cant coral a la seu de 
l’associació La Bombeta
� � La Bombeta acollirà diumenge
(19.30 h) un concert d’Estoc de Veus, un
conjunt coral que tot just ara ha celebrat
els seus 25 anys d’existència com a Cor
Cant Vicenç. En aquesta nova etapa, amb
el nom d’Estoc de Veus, proposen un tastet
musical del seu nou projecte. 

D’altra banda, la Societat Coral Art i
Unió actuarà aquest diumenge (18 h), amb
un repertori més clàssic, al teatre de Can
Rajoler de Parets.
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La creativitat dels joves usuaris de
La Nau, de La República i de L’Era
conflueix a Arquitecta’t, una mostra
que s’inaugurarà dijous a les 7 del
vespre a l’Espai Jove La Nau (avin-
guda del Parc, 15-17), amb una ac-
tuació que estan preparant els artis-
tes de l’exposició. Una trentena de
joves d’entre 12 i 16 anys, a partir
d’uns dibuixos inventats i les foto-
grafies d’edificis coneguts de Mo-
llet, han creat un nou disseny de la
ciutat a Google Earth a imatge de
com els agradaria que fossin deu
construccions emblemàtiques del
municipi. Entre aquests, hi ha l’A-
juntament, La Marineta, el centre

cívic L’Era, el Museu Municipal Jo-
an Abelló i la masia de Can Borrell.

Segons Albert Lizárraga, que ha

coordinat els joves en el procés de
creació, “la funció del treball és la
participació de gent molt jove en
l’espai públic, i mostrar-los que
també els pertany”. El consistori
apunta l’objectiu de canalitzar “la
tendència dels joves a pintar pa-
rets cap a la reproducció controla-
da de pintures murals als edificis”.

L’exposició es podrà visitar fins a
l’11 de juliol a La Nau, o bé s’hi
pot accedir a l’enllaç de Google a l
web lanaumollet.wordpress.com, on
es poden veure les transformacions
que ha patit virtualment una part
de l’espai públic molletà. Un cop
valorats els resultats, l’Ajuntament
ha obert la possibilitat a la itineràn-
cia de l’exposició per diferents cen-
tres de la ciutat. �

� ART | LA MOSTRA ES PODRÀ VISITAR A LA NAU FINS A L’11 DE JULIOL

L’arquitectura de Mollet
pateix una metamorfosi
virtual amb visió jove

� A LA BIBLIOTECA | PREMIS DE PUNTS DE LLIBRE

‘Arquitecta’t’ redibuixa al cercador Google Earth edificis coneguts de la ciutat 

� MOLLET DEL VALLÈS

ANNA PALOMO

Les peces de ceràmica i vidre dels artistes del Taller de Santa
Coloma de Gramenet, recollides a la mostra Somnis de ceràmica
i vidre, es poden visitar a La Marineta fins al 19 de juliol.
L’exposició destaca per les formes i textures de les obres dels
cinc artistes que formen part del projecte. �FOTO: M.E.

Vidre i ceràmica a La Marineta

La Biblioteca de Can Mulà estrena
un nou servei per al públic fami-
liar, el Club Bibliofamília. Aquesta
iniciativa pretén oferir un servei
personalitzat, per tal que les famí-
lies disposin de lots de documents
del fons de la biblioteca (llibres, re-
vistes, còmics, música, pel·lícu-
les...). Cada família haurà d’omplir
una fitxa indicant les dades de tots
els membres, l’edat, els seus hob-
bies i les preferències lectores. A
partir d’aquí, el personal de la Bi-
blioteca elaborarà els lots familiars,
i els deixarà en préstec de la mane-
ra habitual. 

Amb l’arribada de l’estiu, la Bi-
blioteca engega nous serveis i en
reemprèn d’altres, com el de ludo-
teca, cada tarda de juliol. També
es reedita el concurs Penya 13, per
a nois i noies de 10 a 13 anys, que
premia els millors lectors. Per úl-
tim, es proposa als infants i joves
de 9 a 13 anys un joc de pistes ba-
sat en el món dels Barrufets.

PUNTS DE LLIBRE

D’altra banda, la Biblioteca Can
Butjosa de Parets acollirà divendres
(18 h) el lliurament dels premis
del 12è Concurs de punts de lli-
bre, organitzat per les dues biblio-
teques paretanes. �

El Club Bibliofamília
s’estrena a Can Mulà

� � MOLLET / PARETS

ANNA PALOMO

L’exposició ha aplegat
les propostes d’una
trentena de creadors
d’entre 12 i 16 anys

Albert Lizárraga
ha coordinat els joves
artistes en el procés de
definició de la mostra

�
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Venga a visitarnos y le entregaremos

gratuitamente su tarjeta dental llena

de ventajas.

en la 1ª higienedental

50%

en todos lo
s

tratamien
tos

buco
dentales.10%

visita más
presupuesto
gratuito

1ª

Tratamientos avanzados y de última generación

a adentis
clínica dental

F.Ferrer i Guardia, 21
08100 Mollet del Vallés
(Delante centro comercial ESCLAT)

Adentis dígame !

Tel. 93 570 39 17

Dirección:

Sr./a.:

a adentis
clínica dental

F.Ferrer i Guardia, 21 • L.3 • 08100 Mollet del Vallés

Tel. 93 570 39 17

nuevos tiempos
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LA GENT GRAN PARETANA  
FA UNA ARROSSADA A L’ASOVEEN

� AVIS | LA CLOENDA SERÀ DIUMENGE

� PARETS. Les jornades Els nostres avis s’allargaran tota la
setmana fins diumenge. Divendres compartiran una 
arrossada a l’Asoveen i, seguidament, la festa continuarà a
Ca n’Oms amb un ball a càrrec de Cafè Trio. GARBUIX

� TRADICIÓ | SORTIDA DES DE LA PARRÒQUIA DE SANT JOAQUIM

El Casal Cultural diumenge va ce-
lebrar la 21a edició del concurs de
paelles que es va dur a terme al Jar-
dinet del Casal i que va comptar
amb la participació de set grups
que van elaborar arrossos ben di-
versos per als més de 200 assistents

al dinar de germanor. El Casal La
Gallineta va elaborar la paella més
gustosa, i la colla Ball de Gitanes,
la més vistosa. El jurat va decidir
donar un accèssit a l’Equip A-Rea-
grupament ja que va considerar
que la paella elaborada era molt sa-
borosa. També van participar les
entitats El Clavell, ERC, El Culle-
rot i el Casal Cultural. �

� FOLKLORE | FESTA DE LES NACIONALITATS AL PARC DE CAN MULÀ

� MOLLET DEL VALLÈS. L’entitat
Irmandade a Nosa Galiza portava
aquest cap de setmana la Festa de
les Nacionalitats i les Comunitats
Autònomes al parc de Can Mulà.
Actuacions de grups musicals i de
balls tradicionals pretenien donar a
conèixer el folklore de diferents

comunitats autònomes. En els
darrers anys la festa se celebrava 
al parc de Can Borrell, però
aquesta 29a edició ha retornat a
l’espai original amb actuacions de
la ciutat i també d’altres 
municipis com ara Badalona,
Cornellà i Barcelona. �S. DE LA PAZ

COMUNITATS
AUTÒNOMES
AL CARRER

� A TAULA | MÉS DE 200 ASSISTENTS

Set paelles participen
al concurs del Casal

� MARTORELLES. La Joventut
Sardanista, la Confraria la Santa
Espina, i el Consell de la Parròquia
de Sant Joaquim celebren aquest

diumenge la 19a festivitat de
Corpus, que s’iniciarà al matí amb
l’elaboració de les catifes florals,
que es mostraran a partir de les 4 de

la tarda al carrer Catalunya. A par-
tir de les 20 h hi haurà la Processó
de Corpus amb la participació dels
nens i nenes de la Primera
Comunió, la Confraria La Santa
Espina, els Armats i Vestes de
Martorelles, la Bandera de Sant
Antoni Abad i la Moreneta. La
Creu de Guia i Els Tambors dels
Armats obriran la processó. �

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

Catifes i processó en 
la 19a Festa de Corpus

ÚLTIMS RETOCS. Participants poc abans que passés el jurat�S.P.

Els col·leccionistes porten els
punts de llibre al Mercat Vell
� MOLLET DEL VALLÈS. L’Associació de Col·leccionistes de Mollet i comarca
portarà durant el matí de diumenge al Mercat Vell la segona Trobada de
punts de llibre i bosses de sucre. Els col·leccionistes tindran les parades
muntades des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia. Tots els assistents
seran obsequiats amb un punt de llibre commemoratiu.
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� SANT FOST DE CAMPSENTELLES.

Malgrat la poca tradició de foc al
municipi, la figura d’un diable serà
la imatge de la festa major 2008 de
Sant Fost, que se celebrarà entre el
31 de juliol i el 3 d’agost. Aquesta
setmana el jurat del concurs de car-
tells feia públic el veredicte:
Vicenç Prims, veí de Vallromanes,
ha estat el guanyador de la novena
edició del certamen que tenia un
premi únic de 300 euros.

LOCALS I D’ARREU

L’edició d’enguany ha comptat
amb 29 propostes presentades, la
majoria de Sant Fost i de la comar-
ca, tot i que s’han rebut dues obres
de Cadis i una de València. Els
membres del jurat han destacat la

qualitat de les obres que han rebut,
fet que els ha dificultat la tria. �

� FESTA MAJOR | CONCURS DE DISSENY

El premi pel cartell de
Sant Fost se l’endú
un veí de Vallromanes
El guanyador del concurs ha estat Vicenç Prims

IMATGE GUANYADORA

El Centre
Excursionista
de Parets va
a Montserrat

� TRAVESSA

� PARETS. El Centre Excursionista
Parets (CEP) organitza aquest cap
de setmana la cinquena edició de
la caminada a peu des de Parets
fins a Montserrat, una travessa
d’uns 55 quilòmetres que transcor-
re majoritàriament per camins de
muntanya. La durada aproximada
de la caminada, que l’organització
ha limitat a 150 participants, és
d’entre 12 i 20 hores.

SIS CONTROLS DE PAS

La sortida serà dissabte (19 h) a la
plaça de la Vila de Parets i el recor-
regut tindrà sis controls de pas,
sense comptar el de la sortida i
arribada, que estaran situats a
Polinyà, a la font de Can
Moragues, Matadepera, Casa
Nova de l’Obac, Vacarisses i
Monistrol. Cada punt de pas de la
travessa no competitiva coincidirà
amb un avituallament. �

� MOLLET DEL VALLÈS. Un any més,
l’Associació de Comerciants i
Professionals de Rambla Nova i
Adjacents celebrarà la revetlla del
comerç, una festa que promouen
els establiments amb actes per a  tot
el veïnat. Les activitats més relle-
vants seran el 5è sopar popular i la

primera edició del Mercat de l’eu-
ro, que se celebrarà dissabte a la
Rambla Nova de 9.30 a 14 h. Els
compradors podran buscar i reme-
nar entre mobles, roba, llibres,
joies, tambors, nines, ordinadors,
entre moltes altres coses i tot a
només un euro. �

Rambla Nova celebra el
primer mercat de l’euro

� FESTA VEÏNAL | CINQUÈ SOPAR POPULAR
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RICARD CANALS LLAMBÍ

Obra d’art inclosa en el catàleg de la
COL·LECCIÓ GARRETA-ROVIRA

c/ Berenguer III, 8
Tel. 93 570 60 62

Horari de visites: de 17 a 20 h
(concertades prèviament) 

RACÓ D’ART

La seva formació va ser a l’es-
cola Llotja on va estar dos
anys. Més tard va formar part
de la denominada Colla de
Sanmartí. L’any 1987 va viatjar
a París amb Isidre Nonell on
van exposar a la galeria Chez
Dosbourg. Canals es queda a
la capital francesa treballant
per Durand-Ruel i manté una
amistat personal important
amb Picasso. D’aquesta època
data el retrat de la dona de
Canals realitzat per Picasso. 

En aquests anys, Canals va
culminar una de les seves
obres més reconegudes, Un
palco en los toros, en la qual
apareixen les dones dels dos
artistes. La seva pintura està
influenciada pels impressionis-

tes francesos, principalment
per Renoir.  A més de pintor,
Canals va ser un excel·lent gra-
vador. A Barcelona va fundar
l’Associació de les Arts i els Ar-
tistes que reunia els pintors de
renom de l’època. La seva obra
està representada al MNAC,
on va fer unes composicions
històriques. A part, al saló de
París va rebre el Premi Nacio-
nal. Canals és també Premi Na-
cional de Belles Arts i l’any
1922 va rebre una menció ho-
norífica. La seva obra, que ha
estat exposada a ciutats com
Barcelona i Bilbao, entre al-
tres, es basa principalment en
la figura femenina. Aquest di-
buix al carbó es un esbós del
quadre Peinando. �

PEINANDO (1925)
Ricard Canals Llambí (Barcelona, 1876 - 1931)

� SANT FOST DE CAMPSENTELLES. Una
dotzena d’entitats culturals i cívi-
ques es van reunir aquest diumenge
a la plaça de la Vila de Sant Fost
per mostrar la seva tasca en el marc
de la primera Jornada de les
Entitats que organitzava l’Ajun-
tament. Des de les 10 del matí i fins
a les 2 del migdia, els membres de
les entitats van ocupar els seus res-
pectius estands en què es donava la
informació sobre les activitats de
cadascuna de les associacions.
Durant el matí els visitants van gau-
dir dels jocs organitzats per les
Colles Sant Fost, de les exhibicions
de l’Associació de Danses i de
l’Associació Cultural de Ball.
També van poder conèixer la tasca
d’entitats com Dones Hedera, el
grup de teatre Segle XX, l’associa-
ció boletaire El Rovelló, les obres
de l’Agrupació Artística Sant Fost,
l’Agrupament Escolta Galzeran i
Òmnium Cultural, entre altres. 

La Jornada de les Entitats s’em-
marca en els actes del Maig Viu,
que continuarà divendres amb una
sessió d’hora del conte a la Biblio-
teca (18.30h), amb Sara Fuentes. �

� MAIG VIU | UNA DOTZENA D’ASSOCIACIONS PARTICIPAVEN EN LA JORNADA

L’hora de les entitats

DE MOSTRA. Els estands es van instal·lar a la plaça de la Vila�V.LEÓN

‘MEXICO LINDO’. Taula guarnida en el sopar popular�SÍLVIA DE LA PAZ

� FESTA VEÏNAL

Disfresses i truites
omplen l’avinguda
Teixidores 

� MOLLET DEL VALLÈS. L’AV de Riera
Seca aquest cap de setmana va
celebrar la seva festa veïnal, amb el
tradicional sopar popular, que arri-
bava a la seva desena edició. A la
trobada nocturna no va faltar el
guarniment de taules, les tradicio-
nals truites i el ball.
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MEDICINA I ESTÈTICA

Dra.
MONTSERRAT TORNER

Homeopatia
i Acupuntura

Adults i Nens
HORES CONVINGUDES

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

LA SOLEDAT: QUELCOM POSITIU

O BÉ NEGATIU? (I)

Moltes persones acostumen a sentir la soledat de manera
especialment negativa, però és realment així, solament se’n
pot fer aquesta interpretació?

Tot i que és ben cert que som éssers socials per excel·lència, els
moments de soledat també es poden contemplar com a opor-
tunitats d’autoconeixement,de relax i d’aprenentatge perso-
nal.

D’acord amb el ritme de vida actual, ens costa gaudir d´espais
de temps per a la soletat positiva, per estar amb nosaltres
mateixos, sense sorolls exteriors i sense distraccions, que tan
sovint ens allunyen de la nostra pròpia essència. Per exemple,
iniciar-se en la pràctica de la meditació pot ser una eina molt
interessant per aturar-se i centrar-se en un mateix. No cal una
estratègia concreta; un moment adient, un lloc correcte i dei-

xar-se anar pot ser suficient. Alhora, però, mai
s’ha d’oblidar que cal compaginar tant la

dedicació a introspeccionar com les nostres
relacions interpersonals. 

Com deia abans, som animals
socials i ens cal comunicar-nos
amb d’altres persones. Compartir
amb qui tingui les mateixes
inquietuds i objectius de vida és
molt necessari.

Per Gabinet
Psicopedagògic 

i Mèdic Naturista
Molins 

� 93 570 43 04
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Ingredients:

- 2 grans -d’all

- 1 grapat d’ametlles 

i avellanes torrades

- 4 filets d’anxova 

dessalada

- 200 g de bacallà 

esqueixat dessalat

- 2 escaroles

- 5 nyores

- 1 grapat d’olives 

arbequines

- 4 llesques de pa   

remutllat amb 

vinagre

- 2 tomàquets 

d’amanir

- 100 g de tonyina

salada en remull

XATÓ

Escaldeu les nyores i traieu-ne la polpa.
Piqueu en un morter les ametlles, els
alls i la polpa de les nyores. Afegiu-hi la
molla de pa una mica escorreguda i
aneu-ho remenant lentament alhora
que, de mica en mica, hi afegiu l’oli fins
que tingueu la quantitat i la consistèn-
cia desitjades. 

En una plàtera col·loqueu l’escarola
tallada, el tomàquet, el bacallà, la ton-
yina, les anxoves i les olives, i ho ama-
niu amb la salsa. Variacions: Podeu tri-
turar tots els ingredients de la salsa a la
vegada, amb la batedora elèctrica. Es
pot posar tot a taula per separat i que
cada comensal se serveixi al seu gust.
En comptes de tonyina salada es pot
posar tonyina amb oli. Si es vol una
mica picant es pot posar un bitxo a la
salsa. 

Es pot afegir pebre vermell a la salsa. Es
pot afegir a la salsa una anxova picada.
Es pot acompanyar d’una truita de
mongetes, d’espinacs, de patates o de
botifarra. . 	

�
INGREDIENTS

L’APARADOR

STIL REGAL
Rambla Nova, 2-4  | Tel. 93 544 58 02  | MOLLET DEL VALLÈS

Stil Regal combina elegància i practicitat en la seva oferta �S.R.

PER MENJAR

Aquest dissabte l’establiment STIL
REGAL estrena nova ubicació a la
rambla Nova, al centre de Mollet. El
negoci, amb seus també a Granollers i
l’Ametlla, estava situat a tocar del
Centre Comercial Gallecs, i ara per
millorar la seva atenció al públic estre-
na noves dependències al rovell de
l’ou de la ciutat. 

Unes instal·lacions molt àmplies i acollidores en què es
pot trobar un gran assortit en articles de decoració i llar,

moble auxiliar i articles de regal: marcs
de fotos, marcs de quadre, objectes
d’art, cadires, tauletes, làmpades, deco-
ració en general, de tot per guarnir el
vostre niu. Per celebrar l’estrena, els
responsables de STIL REGAL volen
convidar-vos a conèixer el negoci,
aprofitant que els comerciants i profes-

sionals de la Rambla Nova estaran de festa. Ara, STIL
REGAL més a prop teu. Passejat-hi i veuràs com tenen allò
que busques. 

Aquest dissabte obre el 
seu nou establiment
d’articles de decoració i
llar a la Rambla Nova
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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.

Regalem
menú de cap de setmana

per a dues persones al restaurant Can Prat

contrapunt

El guanyador d’aquest mes 
es publicarà  en l’edició número 352

DEFUNCIONS

NAIXEMENTS

Xavier Pérez Esquina (Mollet) 01/06/08
Ariadna Sánchez Hernández (Mollet) 02/06/08
Anna Isabel Molina (La Llagosta) 07/06/08

Dades facilitades per l’Hospital de Mollet

MOLLET

13. LAFARGUE. Can Flaquer, 19
14. MARTÍNEZ. Diputació, 9
15. MORALES. Ferrer i Guàrdia, 39
16. ROVIROSA C. Av. Rívoli, 23
17. ROVIROSA S. Berengur III, 66
18. SÁNCHEZ. Sant Ramon, 55
19. SATORRES. Av. Llibertat, 36

FARMÀCIES DE TORN

PARETS
12-18. BARJA. Raval, 26

SANT FOST
15. N. IGLESIAS. c. Barcelona, 84

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

Dolores Camp Noguera (Mollet) 90 anys 04/06/08
Ramón Jovells Solé (Mollet) 88 anys 07/06/08
Montserrat Viñas Quixalós (Mollet) 64 anys 07/06/08
María Antonia López Franco (Mollet) 85 anys 07/06/08

Dades facilitades per la Funerària Monserdà





 =

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

EL TEMPS
per Felip Comas

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

DIJOUS, 5 22ºC 15ºC 18ºC 1.013 hPa 28,6 l 29 km/h S

DIVENDRES, 6 25ºC 14ºC 20ºC 1.015 hPa         1,2 l 34 km/h NE

DISSABTE, 7 21ºC 15ºC 18ºC 1.016 hPa         0,4 l 31 km/h SE

DIUMENGE, 8 22ºC 13ºC 21ºC 1.015 hPa 0,6 l 26 km/h ESE

DILLUNS, 9 24ºC 15ºC 22ºC 1.016 hPa - 37 km/h SE

DIMARTS, 10 22ºC 16ºC 18ºC 1.018 hPa 10 l 35 km/h NE

DIMECRES, 11 23ºC 14ºC 21ºC 1.016 hPa - 35 km/h ESE

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

Matí amb cel serè. A partir
de migdia creixeran nuvola-
des que poden tornar a dei-
xar ruixats i tempestes al
quadrant nordest. 

Núvols a primera i darrera
hora del dia. La resta de la
jornada, el cel romandrà
serè. Les temperatures pu-
jaran lleugerament. 

Cel enteranyinat de núvols
alts i prims que a la tarda se-
ran més gruixuts que poden
deixar precipitacions. La
temperatura es mantindrà.

Previsió per al cap de setmana

DIUMENGE 15DIVENDRES 13 DISSABTE 14

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

LA FESTA REVETLLA DEL COMERÇ
ACOLLIRÀ A LA RAMBLA NOVA UN
SOPAR POPULAR, BALL I REPIC DE
TAMBORS ENTRE D’ALTRES ACTIVITATS
Pàg. 35

Cartellera del 4 al 10 d’abril

NOVETATS

CINES MONTCADA

Algo pasa en las Vegas Horari: 16.15 - 18.15 -

20.15 - 22.15 - 0.15  

La boda de mi novia Horari: 16.00 - 18.10 - 20.20 -

22.30 - 0.40  

Indiana Jones Horari: 16.45 - 19.15 - 22.00 - 0.20 

Iron Man Horari: 16.00

Noche para morir Horari: 18.30 - 20.30 - 22.30 - 0.30

Horton Horari: 16.15

La niebla Horari: 18.00 - 20.15 - 22.30

88 Minutos Drama Durada: 103 min.
Horari: 16.00-18.10-20.20-22.30-0.40.
De: Jon Avnet Amb: Al Pacino, Alicia
Witt, Amy Brenneman, Leelee Sobieski

El incidente Suspens Durada: 87 min.
Horari: 16.30-18.30-20.30-22.30-11.30.
De: M. Night Shyamalan Amb: Mark
Wahlberg, Zooey Deschanel

LA RESTA DE LA CARTELLERA

Les sessions golfes només es projectaran la matinada de dissabte a
diumenge. Els divendres i de dilluns a dijous, es suspen la primera
sessió

MOLLET

Divendres, 13

· ADULTS. 19.30 h. Contes

per a adults. CIRD Joana

Barcala.

· VALLÈS ROCK. 22 h. Ac-

tuació de Polen i Los se-

ñores de Peláez. Mercat

Vell.

· LES LLENGÜES DEL

MÓN. 18 h. Festa final de

curs. La Marineta.

· TEATRE. 22 h. Amb Jan-

na Sanskriti i  TeAtreVida.

Parc de Plana Lledó.

· MÚSICA. 22 h. Dub-reg-

gea amb els djs Liz Bro-

thers. Jardí del Casal Cul-

tural.

Dissabte, 14

· DANSA. 18 h. Mostra.

Teatre Can Gomà.

· FESTIVAL. 14 h. 7è Festi-

val Al Ras de Bluegrass i

Old Time. Al Parc de Can

Mulà.

· BALL. 23 h. Ball de saló.

Mercat Vell.

· CONCERT 19.30 h. Nas-

drovia. La Bombeta.

· ANIVERSARI. 13 h. 25

anys de Mijac de Mollet.

Parc de Can Borrell.

· ESPORT. Cap de setma-

na. Campionats organit-

zats per la UFS Mollet i el

CB Mollet. Al complex es-

portiu Ca n’Arimon.

· FESTA FINAL DE CURS.

PARETS

EXPOSICIONS

Divendres, 13

· ELS NOSTRES AVIS. 14

h. Arrossada. Asoveen.

22 h. Ball a càrrec del

MARTORELLES

Diumenge, 15

· TRADICIÓ. Festa de Cor-

pus amb catifes florals.

grup Cafè Trio. Ca n’Oms.

· INFANTIL. 18 h. L’hora

del conte. Biblioteca Can

Butjosa.

· GUARDONS. 18 h. Pre-

mis del 12è Consurs de

punts de llibres. Bibliote-

ca Can Butjosa.

· AMFI ROCK . 22 h. Nine

scars i El último grito. Am-

fiteatre Can Butjosa.

Dissabte, 14

· ELS NOSTRES AVIS. 10 h.

Trobada de puntaires.  12

h. Sardanes. Plaça de la

Vila. 19 h. Playback. Tea-

tre Can Rajoler.

· SORTIDA. 19 h. 5a cami-

nada popular Parets-

Montserrat. Plaça de la

Vila. 

Diumenge, 15

· ELS NOSTRES AVIS.

10.30 h. Acte religiós. Es-

glésia de Sant Esteve. 12

h. Dinar de cloenda a Tor-

dera. Sortida del camp de

futbol.

· MÚSICA. 18 h. Concert

coral. Teatre Can Rajoler.

Dimarts, 17

· INFANTIL. 18.30 h. L’ho-

ra del conte. Biblioteca

Can Rajoler.

Dijous, 19

· POESIA. 18.30 h. Recital

poètic. Teatre Ca n’Oms.

SANT FOST

Divendres, 13

· INFANTIL. 18.30 h. L’ho-

ra del conte. Biblioteca.

SANT FOST

· PINTURA. Mostra de l’As-

sociació Artísitca de Sant

Fost sobre el pessebre vi-

vient. Celler de Can To-

rrents. Fins al setembre.

MOLLET

· EXPOSICIÓ. Somnis en ce-

ràmica i vidre. La Marineta.

Fins al 14 de juliol.

· ESCULTURA. Pepi Monte-

sinos i Ricard Mira. Sala Fi-

veller. Fins al 15 de juny.

· EXPOSICIÓ. Obrim fines-

tres, obrim diàlegs. Can Bo-

rrell. Fins al 25 de juliol.

· EXPOSICIÓ. El plasticisme

espiritual de Francesc Do-

mingo. Museu Abelló. Fins

al 20 d’agost.

16 h. Esplai Xivarri. Plaça

d’Europa.

Diumenge, 15

· COL·LECCIÓ. 9 h. Trobada

de col·leccionistes de punts

de llibre i sucres. Mercat

Vell.

· ACTUACIÓ. 19.30 h. Estoc

de Veus. La Bombeta.

Dimarts, 17

· XERRADA. 19 h. Captació

i sensibilització del Volun-

tariat. Centre cívic L’Era.

Dimecres, 18

· FI DE CURS. 16.30 h. Vo-

luntaris del Programa al

Teu Costat. Mercat Vell.

· XERRADA. 19 h. El reiki i

els seus beneficis per a la

salut. Centre cívic L’Era.

Dijous, 19

· MOU-TE. 19.30 h. Cloenda

Activitats Físiques Adults i

Gent Gran. Ca n’Arimon.

· INAUGURACIÓ. 19 h. h.
Arquitecta’t. La Nau.

· XERRADA. 19 h. h. Men-

jars de festa. La Marineta.

· GENT GRAN. 9 h. Sortida

a la vall de Martinet i a Ai-

guafreda. Organitza l’Esco-

la de la Natura.
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A-fer-s Exteriors per FerARA FA CINC ANYS...

13 de juny de 2003 (núm. 106).
El jutge condemnava els acusats
de disturbis durant la inaugura-
ció del Parc dels Colors a 120 eu-
ros de multa i dos caps de setma-
na d’arrest domiciliari. 

–Qui és aquest personatge?
–És indefinit, ambigu, no és ni una perso-
na gran ni un nen, ni un home ni una do-
na, i de cap raça, perquè la festa és per a
tothom. El personatge té un megàfon on
anuncia la festa.
–I de dins el megàfon, què surt?
–Dues taques, amb molta energia i dina-
misme, que són les colles de Mollet, els
Morats i els Torrats. L’esperit de les colles
s’hi reflexa, són les que donen color a la

festa major; i Mollet s’hi representa amb
els dos signes d’admiració. 
–I per què l’ús de la tècnica del collage?
–Perquè volíem que fos fresc, fàcil, que to-
thom ho pugués fer. S’adiu amb la festa
major de Mollet, que és estiu, gresca, llum
i alegria. 
–Com es fa un cartell de festa major?
–Primer penses i busques la idea. Jo ja te-
nia al cap quina forma estètica volia, que
tingués molta vida i color, molta festa.
–Què ha de transmetre un cartell?
–Allò que és més important és que agradi.
Si no agrada, malament; encara que l’hagi
fet algú amb renom. I que tingui elements
que identifiquin aquest cartell amb Mollet,
perquè de festes majors se’n fan a tot arreu
i cada any són iguals. 

� PER: ESTEVE GIRALT

Dissenyadora de 38 anys, guanya dos edicions
seguides el concurs de cartells de festa major.

Maribel Páez

La festa major de
Mollet és estiu,
llum i alegria

EN ESSÈNCIA

� LA DADA

5.000 € / m2

� Aquest és el preu per metre
quadrat per la compra d’un local
comercial a Mollet. Precisament,
l’alcalde alertava que l’alt preu
dels immobles dificulta el desen-
volupament de la ciutat. 19

� LA FRASE

� ORIOL AMORÓS, secretari general

per a la Immigració, va pronunciar

una xerrada dimecres a Can Borrell. 8

� LA PARAULA

Ceilidh

� Aquest és el nom que rep un
tipus de ball tradicional escocès,
del qual se’n farà una demostra-
ció dissabte al parc de Can Mulà,
en el marc de la setena edició del
festival Al Ras de música bluegrass
i old time. 28

� EL WEB

lanaumollet.wordpress.com

� Aquest és el web de l’Espai Jove
La Nau, des d’on es pot accedir a
l’enllaç de Google Earth de l’expo-
sició Arquitecta’t. 32

Les aportacions locals
en immigració són
importants perquè ens
incumbeix a tots

“


