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L’Arxiu Històric Municipal de Mo-
llet ha rebut la donació, fins ara,
més important tant pel volum com
pel contingut. Es tracta de la
col·lecció del molletà Martí Pou i
Torrents que, un cop s’acabi d’in-
ventariar, pot arribar als prop de 30
metres lineals de documentació so-
bre Mollet, d’entre els anys 1890 i
1987. Segons l’arxiver, Eloi Jornet,
actualment el consistori compta
amb 41 metres de col·leccions par-
ticulars, que se sumen als 1.300 de
fons municipal.

Dilluns es formalitzava la dona-
ció del fons Martí Pou. Així, l’alcal-
de, Josep Monràs, signava el conve-
ni amb Montserrat, Núria i Josep
Maria Pou, fills de l’“arxiver voca-
cional”, tal com el definia Josep
Maria. El 2004, però, ja es rubrica-
va un primer acord de cessió, que
permetia iniciar les tasques d’in-
ventariat, de manera que ara ja hi
ha uns 13.000 documents classifi-

cats. Aquest volum suposa el 25%
del total de la col·lecció.

L’actor i fill de Martí Pou, Josep
Maria, recordava les imatges del

seu pare “hores i hores tancat reta-
llant i ordenant papers”, una tasca
que es tradueix en una col·lecció
de tot tipus de documents relacio-

nats amb Mollet. Pou detallava que
s’hi poden trobar retalls de qualse-
vol diari, així com col·leccions sen-
ceres de butlletins d’entitats, el full
parroquial, programes de festes ma-
jors i de totes les obres de teatre
que es van representar a la ciutat,
convocatòries d’actes socials de tot
tipus, etc. 

Les filles del col·leccionista tam-
bé recordaven com el seu pare
obria la casa a tothom que volia
consultar la seva documentació.
“Estaria feliç que tot estigui a l’a-
bast de la ciutadania”, assegura-
ven. Josep Maria Pou recordava
que quan estava instal·lat a Madrid,
el seu pare aprofitava les visites per
anar a l’hemeroteca de la Bibliote-
ca Nacional. “No se li escapava
res relacionat amb Mollet i ens va
encomanar l’amor per la ciutat”.
Dilluns, un cop rubricat el conveni,
l’Ajuntament obsequiava els ger-
mans Pou amb un llibre sobre Joan
Abelló dedicat pel pintor, altres vo-
lums d’història local i un clauer
amb la font de Prat de la Riba. �

�Quan Josep M. Pou visitava el soterrani de
l’arxiu, on es guarden els documents, exclamava,
amb una referència a la seva professió, “això sí
que és el cor de la ciutat”. I és que l’espai guarda
la història escrita de Mollet des del segle XIX.

EMPLAÇAMENT EL MAGATZEM

El llegat de Martí Pou duplica
els fons de particulars a l’Arxiu

� GESTIÓ DEL CONEIXEMENT | CONVENI DE DONACIÓ DE LA COL·LECCIÓ

� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

LA SALA DE CONSULTA ÉS AL 
NÚMERO 1 DEL C/ JOAN BROSSA

�L’Arxiu Històric es troba a la planta
baixa de l’edifici consistorial. Disposa
d’una sala de consultes amb horari de
dilluns a divendres, de 10 a 14 h, i dijous
de 16 a 19 h (excepte juliol i agost).

JOSEP M. POU: “AIXÒ SÍ 
QUE ÉS EL COR DE LA CIUTAT”

CESSIONS

LA HISTÒRIA DEL CLUB ATLÈTIC I 
DEL BÀSQUET MOLLET, A L’ARXIU

�L’Arxiu ha rebut també donacions del Club
Atlètic, Club Bàsquet Mollet, Família Fonolleda,
Jaume Noró, Josep Collell, Josep M. Suñé, Josep
Vera, Enric Viñas i Ramon Renedo. Al setembre
s’espera formalitzar la donació de la Tenería.

Martí Pou, doncs, era un home
curiós i molt lligat al territori,
unes característiques que compar-
tia amb Vicenç Plantada, un dels
intel·lectuals molletans més desta-
cats de tots els temps. No se sap si
Pou i Plantada van coincidir. En
tot cas, la diferència d’edat era
molt important. Amb tot, Pou dis-
posava al seu arxiu de documenta-
ció recollida per Plantada, que ara
també ha estat llegada a la ciutat.

Vicenç Plantada (1839-1913) va
ser mestre i veterinari, tot i que va
desenvolupar activitats en altres
àmbits. Va ser el gran cronista del
Mollet de tombants de segle, va re-
collir el folklore baixvallesà (de fet,
va ser el primer a fer servir el terme
Baix Vallès), va ser regidor a l’Ajun-
tament de 1875 a 1894 i el 1896 va
fundar el primer Centre Catalanis-
ta al Vallès i, com a representant de
la comarca, va participar a les Bases
de Manresa. Va escriure sovint al
diari La Renaixença, així com a El
Diari de Sabadell, La Veu del Va-
llès, etc. A més, va escriure llibres
diversos i va proposar invents tan
curiosos com un globus per desfer
els núvols. Ni Leonardo! �

L’herència de
Vicenç Plantada,
el Leonardo da
Vinci molletà 
� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M.E.

PAPERS. Els fills de Pou i l’alcalde amb alguns dels documents cedits�AJ.

La col·lecció inclou una trentena de metres
lineals de documentació d’entre 1890 i 1987

La donació inclou fotografies, butlletins
d’entitats i programes d’activitats socials



Després d’haver presentat el projec-
te en dues convocatòries anteriors,
finalment, el Departament de Polí-
tica Territorial i Obres Públiques de
la Generalitat ha atorgat a l’Ajunta-
ment de Mollet una subvenció per
a la reforma integral de Plana Lledó
en el marc de la Llei de millora de
barris, àrees urbanes i viles que re-
quereixen una atenció especial.

Aquest dimarts, el Consell de Go-
vern aprovava l’atorgament de l’ajut
d’1,43 milions d’euros, una quanti-
tat que representa el 50% del pres-
supost del projecte de reforma que
la Generalitat ha valorat en 2,86
milions d’euros. “L’ajut permetrà
tirar endavant projectes que tení-
em estudiats”, apunta l’alcalde de
Mollet, Josep Monràs.

ACTUACIONS FINS AL 2012

En concret, les actuacions previstes
al barri fins al 2012 són, d’una ban-
da, la millora de l’espai públic amb
la pavimentació de carrers; la
col·locació d’arbrat; la instal·lació
d’enllumenat; la reposició de mobi-
liari urbà; la substitució o reparació
de les xarxes de subministrament i

clavegueram. De l’altra, i en l’àmbit
de l’accessibilitat, es preveu l’elimi-
nació de barreres arquitectòniques;
l’ampliació de les voreres i els pas-
sos de vianants.

Monràs es mostra satisfet per la
subvenció, tot i que esperava que
l’ajut fos més quantiós. “Hi ha bar-
ris a Catalunya en pitjors condi-
cions però esperàvem que la Ge-
neralitat reconegués l’esforç
municipal que ha fet l’Ajunta-
ment de Mollet en la rehabilitació

del barri”, apunta Monràs, que afe-
geix: “No hem esperat a rebre la
subvenció per fer obres a Plana
Lledó”, tot posant com a exemple
la reforma del carrer Borrell, l’apar-
cament de la plaça Joan Miró, o les
millores de clavegueram a l’avingu-
da Caldes. 

En total, en aquesta cinquena
convocatòria d’ajuts de l’anomena-
da Llei de barris, els consistoris be-
neficiaris rebran 99 milions d’euros,
que es destinaran a 22 projectes. El

46,2% de la inversió servirà per mi-
llorar l’espai públic i el 22,2%, els
equipaments. �

� MOLLET DEL VALLÈS

LAURA ORTIZ

� URBANISME | L’AJUT PERMETRÀ TIRAR ENDAVANT PROJECTES DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I L’ACCESSIBILITAT

Plana Lledó rep 1,43 milions
d’euros de la Llei de barris

SOCIETAT
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AFIMOIC PARTICIPA EN L’HOMENATGE
AL DOCTOR MOISÈS BROGGI

� CIUTADANS | ACTE A LA PEDRERA

� MOLLET. AFIMOIC ha participat en un homenatge pels cent anys
del doctor Moisès Broggi, pioner en l’estudi del dolor de les persones
amb fibromiàlgia i metge honorari de la Fundació i Patronat de
Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica de Barcelona.

� MOBILITAT

ELS SINDICATS CONVOQUEN UNA VAGA DE 48 HORES DE RENFE QUE AFECTARÀ ELS TRENS ENTRE EL 12 I EL 15 DE JULIOL*

A REFORMAR. El barri es beneficiarà de millores urbanístiques �ARXIU

� MOLLET DEL VALLÈS. El Depar-
tament de Política Territorial i
Obres Públiques ha iniciat les
obres de millora de la C-17 entre
Montcada i Reixac i Parets, que
significaran una inversió de més
de 2,9 milions d’euros. Els treballs
inclouen com a principal actuació
la renovació del paviment de la
carretera en un tram de 9 quilòme-
tres. També s’actuarà en el drenat-
ge de la carretera, en la senyalitza-
ció i en la seguretat viària. L’obra
es preveu fer en sis mesos.

La conselleria també té en exe-
cució les obres a la C-59 entre
Mollet i Santa Perpètua de Mogo-
da, que comportaran una inversió
de 877.000 euros. Els treballs in-
clouen la renovació del ferm en
un tram de 3 quilòmetres, la mi-
llora de la senyalització vertical i
la col·locació de barreres de segu-
retat. Aquestes obres tindrà un ter-
mini d’execució de tres mesos.  �

El govern fa
obres de millora
del ferm a la 
C-17 i la C-59
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El caporal de la Policia Local de
Sant Fost Roberto P. C. ha ingressat
a la presó per la presumpta vincula-
ció en un robatori de 400 quilos de
cocaïna del port, ara fa tres anys.

El policia, que havia estat exsar-
gent de la Guàrdia Civil i s’havia
incorporat el 2004 al cos santfos-
tenc, va declarar el febrer passat en
relació amb aquest cas, conjunta-
ment amb uns altres cinc imputats
que també havien estat guàrdies ci-
vils i policia nacional. Aleshores, la
titular del Jutjat d’Instrucció núme-
ro 3 de Martorell va decretar la lli-
bertat amb càrrecs del policia sant-
fostenc i una fiança de 3.000 euros.
Precisament, des del mateix mes
l’agent estava de baixa laboral.

Segons publicava El Periódico, di-

lluns Roberto P. C. estava citat a de-
clarar novament als jutjats de Mar-
torell, però no s’hi va presentar.
L’advocat defensor va excusar-lo
amb l’argument d’una greu malal-
tia d’un familiar, tot i que hi havia
testimonis que l’havien vist a prop
dels jutjats el mateix dilluns. Així

doncs, la jutge va dictar una ordre
de detenció. Finalment, el policia
es va presentar als jutjats i va ser
empresonat. 

Es dóna el cas que la investigació

del robatori de cocaïna havia estat
aturada un any i mig, fins a una no-
va declaració d’un imputat i la tro-
balla a França de part de la droga
robada. Segons la publicació, les
noves dades incriminen el caporal
santfostenc i l’apunten com la per-
sona que controlava l’organització
criminal.

L’equip de govern va assabentar-
se a mitjans de maig que l’agent es-
tava imputat en el cas per “nego-
ciacions o activitats prohibides a
funcionaris” i li va obrir un expe-
dient informatiu. Les diligències es-
taven sota secret de sumari i la im-
putació “era només per vinculació
amb un altre acusat. A més, vam
respectar la presumpció d’inno-
cència”, indiquen fonts munici-
pals. Un cop conegut l’ingrés a la
presó, l’Ajuntament de Sant Fost
l’ha suspès de feina. �

� SUCCESSOS | ROBERTO P. C. INGRESSAVA DILLUNS A LA PRESÓ 

Vinculen un policia de Sant Fost
a un robatori de cocaïna
� SANT FOST DE CAMPSENTELLES

CONTRAPUNT / M. ERAS

L’imputat diu que les relacions eren consentides

El Mercat Municipal de Mollet ha
posat en funcionament la nova ins-
tal·lació de climatització que pre-
tén augmentar el confort dels
clients durant les seves compres.

Les obres de climatització han
tingut un cost de 513.970 euros i
han estat assumides en un 80%
pels paradistes i la resta per l'Ajun-
tament, excepte un ajut de la Ge-
neralitat (51.000 euros) i de la Di-
putació (10.000 euros).

El president de la Junta de Para-
distes, Carlos Cano, explicava que
amb l’actuació s’ha volgut millorar
la compra del client. “Abans a
l’estiu, dins al Mercat feia molta

calor i baixaven les vendes. Ara
esperem que es puguin recuperar
perquè la gent estarà més còmo-
da”, indica Cano. L’alcalde, Josep
Monràs, assegurava que, des que fa
12 anys es va inaugurar el nou
Mercat, s’hi han anat fent actua-
cions per minvar la calor, amb ven-
tilacions i cobriments de les entra-
des de llum del sostre.

Amb motiu de l’estrena de la cli-
matització, el Mercat ha començat
a repartir bosses reutilitzables de
tela amb el lema Estrenem la cli-
matització! Al Mercat tot fresc. 

Paradistes i Ajuntament treballa-
ran conjuntament per preparar un
programa de dinamització del Mer-
cat, que s’emmarcarà dins un futur
nou pla comercial de la ciutat. �

El Mercat Municipal
estrena climatització
� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M.E.

� EQUIPAMENTS | CONFORT PER A PARADISTES I CLIENTS

El judici contra Roberto Javier R.
M. per un presumpte delicte d’abu-
sos sexuals reiterats a una menor de
14 anys quedava la setmana passada
vist per sentència. La Fiscalia
demana deu anys de presó per a l’a-
cusat pels abusos i pel trencament
d’una ordre d’allunyament. Durant
el judici, el processat, que convivia

amb la jove i amb quatre persones
més a un pis de Mollet, va admetre
que havia mantingut relacions
sexuals amb la menor però sempre
amb el seu consentiment i mai a
l’habitatge, on també vivia la dona
de l’acusat. La jove, per la seva part,
va explicar que l’home l’havia abor-
dat diversos cops a casa, que l’havia
violat i que l’home li havia demanat
mantenir una relació a la qual ella
s’havia negat. �

Vist per sentència el
judici per presumpte
abús a una menor

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT 

� TRIBUNALS | LA FISCALIA DEMANA DEU ANYS

Aprofitant l’aturada del calendari
acadèmic per les vacances, l’Ajun-
tament de Mollet, amb la col·labo-
ració de la Generalitat, ha aprovat
el conveni d’obres RAM (Rehabili-
tació, Ampliació i Millora) de les
escoles municipals de la ciutat. 

Les obres, que es desenvolupa-
ran aquest estiu, tenen un pressu-
post de 245.169 euros, dels quals

60.000 provenen de les subven-
cions del Departament d’Educació
de la Generalitat. Per tant, l’Ajun-
tament de Mollet haurà d’aportar
una inversió de 185.169 euros. A
part de les obres de remodelació, la
inversió de l’Ajuntament també in-
clou els sistemes de climatització
de l’Escola Bressol Municipal La
Filadora, que no és un centre depe-
nent del Departament d’Educació.

Entre les actuacions previstes
s’inclou la consolidació del talús de

l’Escola d’Educació Especial Can
Vila, l’ampliació i adequació d’una
aula i millores estructurals del
CEIP Joan Abelló, l’arranjament de
la coberta del CEIP García Lorca,
el canvi de porta de l’entrada prin-
cipal del CEIP Joan Salvat Papas-
seit, arranjar la jardinera del pati del
CEIP Montseny i la col·locació
d’una porta d’emergència a la plan-
ta baixa del CEIP Princesa Sofia.

Les obres acabaran al setembre
per tal de no entorpir les classes. �

A l’estiu s’arranjarà la coberta
del CEIP García Lorca
� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

� EDUCACIÓ | OBRES DE REHABILITACIÓ A LES ESCOLES

La suposada trama
policial es remunta a fa
tres anys i noves dades
incriminen l’agent
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L’administració de loteria de Can
Borrell ha validat una butlleta
guanyadora del Gordo de La
Primitiva, celebrat diumenge. La
butlleta encertant validada a l’esta-
bliment del carrer Gallecs és de
Segona Categoria i rebrà un premi
de 284.936 euros. Sílvia Canal, de
l’administració número quatre de
Mollet, es mostra satisfeta per haver
repartit aquesta quantitat de diners i
explica que encara hi segueix
havent pot. Aquest és el premi més
gran que ha repartit, tot i que fa dos
anys va donar un premi de 72.000
euros. Al tancament de l’edició,
Canal no coneixia el guanyador o
guanyadora ja que, segons indica, es
pot cobrar directament al banc i a
la delegació de Barcelona. �

� LOTERIES | PREMI DEL ‘GORDO’ DEL SORTEIG DE DIUMENGE

La Primitiva deixa més de
280.000 euros a Mollet

Crema de matinada 
el magatzem de la
botiga de roba Teresa

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / A.P.

REPARTINT SORT. Sílvia Canal a l’administració número 4� MARC GARCIA

HISTÒRICA. La botiga fa dècades que és a l’avinguda Calderó�M.G.

� SUCCESSOS | FOC A L’AVINGUDA CALDERÓ

L’Ajuntament de Sant Fost crearà
dues places de llicència de taxi, que
adjudicarà mitjançant un concurs
públic. Així ho aprovava per unani-
mitat el ple municipal, on s’explica-

va la inexistència actual de llicèn-
cies d’aquest servei a la població.
“Les tres atorgades durant els anys
70 i 80 van quedar extingides i ara
se n’han de tornar a crear dues”,
explicava el govern local.

En paral·lel, el ple també apro-
vava per unanimitat l’adhesió de

Sant Fost al conveni per a la presta-
ció del servei de taxi que signaven a
finals de l’any passat Mollet, Parets
i Martorelles. En virtut d’aquest
conveni, els santfostencs disposaran
dels 35 vehicles, 6 d’ells adaptats,
que donen servei als tres municipis
amb tarifes unificades. 

Un altre dels avantatges del con-
veni serà que una centraleta con-
junta dirigirà el taxi més proper
fins al lloc on es requereixi el ser-
vei, sigui del municipi que sigui,
durant les 24 hores del dia. �

Sant Fost tornarà 
a tenir servei de taxi
� SANT FOST DE CAMPSENTELLES

LAURA ORTIZ

� MOBILITAT | DUES LLICÈNCIES NOVES I CONVENI AMB MOLLET, PARETS I MARTORELLES 

� MOLLET DEL VALLÈS. El magatzem
de la botiga de roba Teresa, a l’avin-
guda Calderó 15, va patir la mati-
nada de dilluns un incendi, que va
obligar a evacuar els cinc membres
de la família que viu a sobre del
magatzem. Els afectats van patir

intoxicacions pel fum, però no va
ser necessari el trasllat a l’Hospital.
Els Bombers van ser alertats dels
fets a la 1.42 h, i a les 2.25 h ja
havien controlat el foc. Un total de
12 dotacions del cos van intervenir
en el succés. �

La butlleta guanyadora es validava a l’Administració número 4 a Can Borrell

Ja sigui per manca de revisors o per
les persones especialment respec-
tuoses amb la gent que dorm al tren,
però el fet és que el cadàver d’un
molletà va fer diversos viatges d’ana-
da i tornada Barcelona-Sant Celoni
abans de ser trobat. Els fets, que ara
han transcendit, van succeir el 23 de
juny, quan un home de 49 anys, de

nacionalitat marroquina i veí de
Mollet va pujar al tren de Rodalies a
l’estació de Montcada, al voltant de
dos quarts de 2 del migdia.

En el trajecte fins a Mollet-Sant
Fost, d’uns 10 minuts, l’home ja es
deuria trobar malament. Va morir
a causa d’una parada cardíaca. 

El cadàver, però, no va ser trobat
fins que el tren es va buidar en el
seu final de trajecte a Sant Celoni,
a un quart de 6 de la tarda. �

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M.E.

Un mort viatja al tren de
rodalies prop de sis hores
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� SANITAT | INICIATIVA DE L’AV ZONA CENTRE 

Veïns de Martorelles 
recullen firmes contra el
tancament de l’ambulatori

L’AV Zona Centre Sant Joaquim
ha iniciat una campanya de recolli-
da de signatures per evitar que “el
tancament de l’ambulatori sigui
definitiu”, diu la presidenta de
l’AV, Carme Marín. L’Institut Ca-
talà de la Salut afirma que s’ha vist
obligat a tancar el centre durant
els tres mesos d’estiu per la dificul-

tat de trobar un metge que se n’o-
cupi però els veïns temen que
aquest tancament no sigui provi-
sional. “Hi ha molta gent gran
que no té possibilitat de despla-
çar-se al CAP de Sant Fost i s’ha
de donar una solució”, diu Marín,
que assegura que en una setmana
aproximadament s’han recollit
unes 500 signatures. Els veïns de
l’AV continuaran durant un temps
amb la recollida de signatures. �

� MARTORELLES

L.ORTIZ

Divendres el casal Can Butjosa aco-
llia la celebració del primer Fòrum
Jove de Parets, sota el títol La fakto-
ria d’idees, que pretén que el joves,
d’entre 14 i 29 anys, decideixin so-
bre temes que els afecten.

Uns 35 nois i noies, la majoria
vinculats a entitats del municipi,
van participar en la jornada.
Aquests van votar les activitats per a

les nits d’estiu jove, amb un pressu-
post de 6.000 euros. Les propostes
amb més suport van ser els concerts
de reggae, hip hop i músiques del
món; una batalla de pinball, futbol
platja, combat de boxe i l’obertura
de la piscina en horari nocturn. 

Pel que fa a les activitats relacio-
nades amb el cinema i el teatre, el
joves volen rodar una pel·lícula a
Parets; que hi hagi un cicle de
films japonesos; una marató de ci-
nema de terror amb animació i do-

cumentals de natura i medi am-
bient. Altres propostes són una ex-
hibició de grafits, un taller de dis-
seny de samarretes, un taller de
xanques i un curs de Photoshop.

La faktoria d’idees també va trac-
tar la qüestió del futur equipament
per a joves a Cal Jardiner. Els joves
van demanar que hi hagi bucs d’as-
saig i gravació musical; un espai de

trobada, més ordinadors i de més
qualitat; un espai polivalent per a
concerts i teatre; que les parets si-
guin movibles segons l’activitat que
s’hi desenvolupi; una aula d’estudi
i espais per a les entitats juvenils. A
més, la voluntat dels assistents és
que s’habilitin indrets per pintar
grafits i que es facin activitats varia-
des, per incloure tots els gustos. �

Els joves prenen
decisions sobre les
nits d’estiu a Parets

APORTACIONS. La primera trobada va reunir 25 joves �ORIOL GASSÓ

� PARTICIPACIÓ | PRIMERA ‘FAKTORIA D’IDEES’

� PARETS DEL VALLÈS

ANNA PALOMO

� El Centre Integral de Recursos
per a la Dona ubicat al centre cívic
Joana Barcala acull una exposició
sobre la història del lesbianisme,
en el marc de la celebració del
Dia de l’orgull lèsbic, gay, bisexual
i transsexual (LGBT), celebrat el
28 de juny passat. La mostra, que
es podrà veure fins al 25 de juliol,
vol fer un petit homenatge a la his-
tòria lèsbica.

El Joana Barcala
recorre la història
del lesbianisme

� ARQUES MUNICIPALS

La campanya de pressupostos par-
ticipatius La teva proposta compta!
ha recollit 925 propostes, 79 més
que l’any anterior. La proposta
més repetida ha estat la instal·la-
ció de zones d’accés lliure a Inter-
net sense cables (Wi-Fi). En
aquest sentit, la Biblioteca Can
Mulà ja compta amb Wi-Fi i el
consistori assegura que ja està pre-
parant un pla per estendre aquesta
tecnologia als centres cívics i cul-
turals de la ciutat. 

Segons l’Ajuntament, de les
propostes recollides, el 18,24% fan
referència a la millora de la mobi-
litat urbana; un 17% són d’àmbit
de ciutat, i un 13,6% de medi am-
bient. Les peticions dels partici-
pants s’han dividit per àmbits: be-
nestar i salut, gent gran, medi
ambient, educació, joventut, es-
port, comerç, solidaritat i coopera-
ció, cultura, i dona i igualtat. �

El procés 
de pressupost
participatiu rep
925 propostes
� MOLLET  DEL VALLÈS

CONTRAPUNT
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� MOLLET DEL VALLÈS. Parets es dota-
rà amb un Pla Local d’Acció d’E-
nergia Sostenible, per tal de contri-
buir a la millora mediambiental.
Aquest és un dels punts que es des-

prenen de l’adhesió, aprovada al
ple de dijous passat, al Pacte d’al-
caldes per la lluita contra l’escalfa-
ment global, que promou la Co-
missió Europea, amb el suport de

l’àrea de Medi Ambient de la Di-
putació de Barcelona. Entre els
compromisos hi ha la creació d’un
inventari de les emissions, la mobi-
lització de la societat civil perquè
participi en el desenvolupament
del pla d’acció, el lliurament d’un
informe d’implementació del pla
cada dos anys i l’organització de
jornades dedicades a l’energia, en-
tre altres qüestions. �

Iniciativa per Catalunya Verds
(ICV) i l’Entesa de Progrés Muni-
cipal (EPM) anunciaven dissabte a
Mollet l’inici d’un procés de crea-
ció d’una federació integrada per
les dues formacions que podria cul-
minar a la tardor. L’anunci d’aquest
procés, que es farà mitjançant una
comissió mixta formada per mem-
bres d’ICV i EPM que haurà de
debatre aspectes ideològics i estra-
tègics de la futura federació, s’ha
fet en el marc del Consell Nacio-
nal d’ICV que se celebrava dissabte
al restaurant Can Prat de Mollet.

Jordi Fàbrega, president de
l'EPM, apunta que aquesta decisió
és “un pas més” per poder confluir
cap a una nova forma política i ju-
rídica de les dues formacions.

Per al president dels ecosocialis-

tes, Joan Saura, les enteses suposen
“un capital polític importantíssim
a nivell nacional, de defensa del
territori, social i municipalista” i
mostrava la seva satisfacció pel “pro-

cés de confluència”, deia Saura.
L’acord definitiu s’haurà de ratifi-

car a les assemblees respectives, que
s’han de celebrar al setembre, la de
l’EPM, i al novembre la d’ICV. �

ICV i EPM anuncien a Mollet
que seran una federació

CONSELL NACIONAL. El president ecosocialista, Joan Saura� O. GASSÓ

� CONSELL NACIONAL | ELS LÍDERS ECOSOCIALISTES ES TROBEN A CAN PRAT

PARETS APROVA DEFINITIVAMENT EL PLA  
DE MILLORA URBANA PER AL CAMPUS UNIVERSITARI

� PLE MUNICIPAL | NOU PAS PER A LA INSTAL·LACIÓ 

� El ple, amb l’abstenció de NOPP, va donar llum verda a l’ordenació 
volumètrica del futur Campus de l’Institut Universitari de Ciència i
Tecnologia (IUCT), a l’Espai Central. Aquest tràmit permetrà l’inici de les
obres en els propers mesos. POLÍTICA
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� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

� MOLLET DEL VALLÈS. L’escriptor i
polític Vicenç Villatoro alertava
dimarts de les amenaces a un cata-
lanisme “que ha servit de motor a
Catalunya, per mantenir la identi-
tat i aconseguir el benestar econò-
mic”. Villatoro, que ha desenvolu-
pat aquesta idea en el llibre coral
El catalanisme, motor de país
(Edicions Proa, 2007), participava
en una de les conferències del

segon cicle organitzat per CDC de
Mollet per incidir en el projecte de
La Casa Gran del catalanisme.
L’escriptor feia referència al mani-
fest Lengua común, que considera-
va una conseqüència del gir al cen-
tre del PP.

La propera conferència al Casal
Cultural (dimarts, 20.30 h) anirà a
càrrec de Francesc Homs, diputat i
secretari executiu de CDC. �

Villatoro alerta d’amenaces
al catalanisme com a motor

� DEBAT | SEGON CICLE DE CDC

� PLE MUNICIPAL | ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES CONTRA L’ESCALFAMENT GLOBAL

Parets farà el Pla d’Acció
d’Energia Sostenible
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� INDÚSTRIA | L’EMPRESA TINDRÀ LA MASIA EN CONCESSIÓ DURANT 35 ANYS

Grifols establirà la seu
corporativa a Can Guasc

ECONOMIA
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CCOO VALLÈS ORIENTAL-MARESME ACORDA   
EL PROGRAMA D’ACCIÓ A DISCUTIR AL CONGRÉS

� SINDICATS | SEGON CONGRÉS DE LA UNIÓ INTERCOMARCAL

� El Consell Intercomarcal de CCOO de Catalunya ha acordat per una
àmplia majoria els documents que es discutiran en el segon congrés de la 
formació que se celebrarà el 28 i 29 d’octubre i en què es triarà la nova 
direcció del sindicat i el nou secretari general que substituirà José Cachinero.

Grifols i l’Ajuntament han esta-
blert un conveni de col·laboració
pel qual l’empresa es farà càrrec de
la restauració de la masia de Can
Guasc, al polígon industrial Lle-
vant, on la companyia establirà la
seva seu corporativa, en concret les
dependències administratives i de
direcció, ara a la Torre Mapfre de
Barcelona. El consistori atorga una
concessió de 35 anys a l’empresa,
que es compromet a restaurar l’edi-
fici i el seu entorn. El conveni esta-
bleix un cànon anual de 12.000 eu-
ros que Grifols abonarà al consistori
i cànon extraordinari de 350.000
euros. Amb aquests termes el ple
municipal aprovava dijous l’acord,
amb l’única abstenció del PP.

Un dels objectius del conveni és
consolidar la masia, de titularitat
municipal i inclosa en el Catàleg
de Patrimoni Arquitectònic, ade-
quar-la a les necessitats de l’empre-
sa, realçar l’entrada actual i poten-
ciar la torre. L’actuació, que també
inclou la urbanització general de la
zona, es desenvoluparà en dues fa-
ses. La primera consistirà en la re-
habilitació dels espais adjacents i
de la masia, tot seguint les determi-
nacions del Catàleg del Patrimoni
Arquitectònic de Parets, amb un
termini d’execució de les obres que
no podrà superar els dos anys un

cop aprovat el projecte.
La segona fase, que començaria

cinc anys després de l’aprovació de-
finitiva del projecte, consistirà en
la construcció d’un edifici annex a
la masia, que continuarà sent de ti-
tularitat municipal. El termini d’e-
xecució d’aquesta segona fase tam-
bé seria de dos anys com a màxim.

Fonts municipals apunten que,
un cop restaurada, la masia forma-
rà part de les jornades municipals
de promoció i difusió del patrimoni
arquitectònic de Parets. A més, està
prevista l’edició d’un resum de la
història de la masia i de la rehabili-
tació. També es preveu organitzar
visites guiades. �

� PARETS DEL VALLÈS

CONTRAPÙNT

� OCUPACIÓ | PROGRAMA ‘FORMA-T I INSEREIX-T’

Emfo guia els aturats
de difícil inserció a
l’hora de trobar feina

L’Ajuntament, per mitjà de
l’Empresa Municipal per a la
Formació Ocupacional i l’Ocu-
pació (Emfo), ofereix a les persones
el programa Forma-T i Insereix-T,
un nou recurs per trobar feina basat
en la recerca d’itineraris d’inserció
sociolaboral. L’objectiu del projec-
te és potenciar la carrera professio-
nal de persones desocupades amb
dificultats d’inserció, tot apropant a
les persones la formació i capacita-
ció necessàries per a la millora de
les seves opcions d’inserció. 

Els itineraris inclouen l’orienta-
ció professional, l’assessorament,
formació, pràctiques en empreses i
l’acompanyament en la recerca de
feina amb el suport personalitzat
d’un tècnic. Els estadis d’aquest
projecte compten amb el suport i
la col·laboració de diferents empre-
ses de la ciutat i rodalia vinculades
a cada una de les especialitats for-
matives que s’oferten. 

Els perfils professionals que tre-
balla el programa Forma-T i Inse-
reix-T són: conserge, agent comer-
cial, operari de neteja i jardiner. El
projecte està finançat pel Fons So-
cial Europeu. �

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

SIMBÒLIC. La torre és un dels elements emblemàtics de l’edifici �M.G.
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FA MÉS D’UN ANY, 27 EXTREBALLA-
DORS DE TENERÍA MODERNA VAM

PRESENTAR UNA DEMANDA al Jutjat
Social de Granollers perquè inter-
pretàvem un incompliment per part
de l’empresa de la firma de l’ERO
103/04, per al qual es rescindien els
contractes de 131 treballadors i es
liquidava l’empresa en un any. Des-
prés de tres anys encara funcionava,
això sí, amb pèrdues. L’empresa
deia haver presentat una moratòria
a l’Autoritat Laboral per poder allar-
gar el tancament de la planta. 

Amb la resolució, la Magistrada,
malgrat donar suport a tots els
punts dels demandants, dóna la raó
a la part demandada perquè entén
que la petició de l’empresa va rebre

el suport dels “representants legals
dels treballadors” (una part dels
empleats ja no hi eren, a l’empre-
sa) i que, encara que no hagués re-
but resposta per part de l’Adminis-
tració, entén que és afirmativa per
Silenci Administratiu.

Fins aquí ha arribat la lluita de
David contra Goliat, aquest darrer
amb el suport dels sindicats CCOO
i CGT, de tan nefast record per als
treballadors des que es va fer la
SAL, ja que sempre han actuat com
un veritable comitè d’empresa, tot
donant suport als que manaven, els
senyors Jordi Guiu i el liquidador
J.M. Pérez Menéndez. A tots i a
CCOO a Mollet, com diria Ferran
Torrent, gràcies per la propina. �

ollet té una trajectò-
ria ben consolidada
en la divulgació i la
promoció del conei-

xement d’allò que som. Des de fa
anys, el Centre d’Estudis Molletans
(CEM) porta a terme activitats per
donar a conèixer aspectes de la
nostra vida col·lectiva, de Mollet i
també del Baix Vallès, i des de dife-
rents disciplines d’estudi.

La missió de l’Ajuntament i del
grup de persones del CEM és estu-
diar i investigar, però sobretot do-
nar a conèixer els resultats d’aquest
treball. La divulgació dels coneixe-
ments és una obligació dels poders
públics i dels centres que s’hi dedi-
quen, i de les persones que amb
ofici i altruisme volen construir un
teixit sòlid i solvent de la història i
les vicissituds d’un poble.

El CEM, i des de fa uns mesos
també el Centre d’Estudis per la
Democràcia, són serveis municipals
que han nascut amb la voluntat de
fomentar l’estudi i la investigació,
d’incentivar els més joves en la re-
cerca i de descobrir valors. I el ven-
tall d’activitats és ampli i variat. Fa
un mes que el CEM va presentar,
dins la col·lecció Vicenç Plantada,
un llibre sobre etnobotànica, d’es-

M

JOSEP MONRÀS

Estudis sobre present, passat i futur

Als centres d’estudi de
la ciutat no només hi
podem aprendre, sinó
també aportar-hi molt

APORTACIONS ��� Alcalde de Mollet del Vallès

ENRIC BUSQUETS

Gràcies per la propina

Extreballador de la Tenería. Mollet del Vallès

tudi sobre l’ús i l’aplicació de les
plantes de Gallecs en la salut i la
vida quotidiana de persones i ani-
mals domèstics, sobretot a pagès.
En aquesta presentació hi va assis-
tir molt públic, ja que és un llibre
molt interessant perquè recull el
testimoni d’una vintena de perso-
nes, totes elles nascudes o íntima-
ment relacionades amb Gallecs,
que expliquen l’ús d’aquestes plan-
tes. Així hem pogut recuperar uns
coneixements que potser d’aquí a
uns anys s’haurien perdut.  

Un altre exemple d’aquesta va-
riada activitat és la posada en mar-
xa del I Premi Jordi Solé Tura en
què pretenem descobrir persones
joves que aportin idees i mirades
noves a disciplines com ara el dret
públic, el constitucional, les cièn-
cies polítiques... El mestratge de
Solé Tura ha de continuar i
creiem que aquesta és una de les

maneres més fidels al seu esperit
de foment del coneixement. I
aquí es pot explicar la bona res-
posta d’aquesta primera convoca-
tòria, amb vuit treballs presentats,
d’universitats d’aquí i d’Europa.  

Aquest juliol també, i dins del
programa d’estiu Els Juliols de la
UB, volem acostar els estudis uni-
versitaris a Mollet. En un curs que
dóna els primers crèdits als alum-
nes que el curs vinent estiguin ma-
triculats a la UB, volem debatre un
tema candent: el civisme i l’incivis-
me. Uns quants professionals de di-
verses disciplines en parlaran amb
l’objectiu de veure com hem de
treballar per eliminar l’incivisme i
fer que el civisme esdevingui real-
ment un element de cohesió social
i d’enfortiment de la democràcia.  

Us convido a seguir i a partici-
par en les activitats dels centres
d’estudi de la ciutat. No només hi
podem aprendre; també podem
aportar-hi molt. Aquests centres
fan una feina social de gran valor:
ens ajuden a saber què hem estat,
com som, i també ens donen les
eines del coneixement, per poder
decidir què volem ser en el futur. I
en aquest debat, val la pena de
participar-hi activament. �

CIBERENQUESTA Voteu a www.contrapunt.cat

LA PREGUNTA: És útil el procés del pressupost participatiu? 

L’aparcament als
hospitals hauria
de ser gratuït?

Sí, a tots
68,8%

No, a cap
12,5%

Depèn del centre
18,8%

�

Resultats definitius

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

La coneguda com a Llei de barris, finalment i després de tres intents

per part de l’Ajuntament de Mollet, beneficiarà el projecte de 

reforma integral de Plana Lledó amb una subvenció de gairebé un 

milió i mig d’euros, que atorga el Govern de la Generalitat. L’ajut es

destinarà, principalment, a la supressió de barreres arquitectòniques i

a la millora dels serveis de subministrament, reformes urbanístiques

que han d’acabar de dignificar un barri, que amb accions ja 

desenvolupades ha anat canviant de cara en els darrers anys.

Amb tot, la millora de l’entorn físic no ha de ser l’única prioritat per

part de les administracions. Els protagonistes reals de la regeneració

urbana són els veïns. En un barri amb un alt índex d’immigració, i que

anys enrera va arribar a estar estigmatitzat, els programes amb 

accions concretes que fomentin la cohesió social, tot afavorint la 

integració i la convivència, seran la feina de fons que ha de garantir a

mig i llarg termini que no es recuperin els desequilibris territorials. �

LES ACCIONS SOCIALS SÓN FONAMENTALS PER REGENERAR UN

BARRI PERQUÈ ELS PROTAGONISTES DEL CANVI SÓN ELS VEÏNS

Una reforma de fons

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

Podem aprofitar
la filosofia brossiana
i incorporar a la vida
verbs com ara ‘transgredir’

L’EXCLAMACIÓ

Filòloga i periodista

Quo vadis?

i us dic que era a la vora
del mar i una foca va ve-
nir a jeure al meu cos-
tat, és probable que pen-

seu que em trobava al Pol Nord o
Sud de la terra. Però no. Hi ha fo-
ques al Perú, al Pacífic o a les illes
gregues. 

Si un turista estranger va venir a
Catalunya el mes de maig passat
amb la idea d’un clima sec, sol i
poques pluges, es va trobar amb el
contrari. 

La meva àvia Anita no s’hauria
imaginat mai el Mollet que jo co-
nec ara. 

No tot és previsible. L’imprevist
pot ser bo i emocionant. Si po-
guéssim preveure el futur, la vida
seria massa avorrida. Està bé que
hi hagi mites que cauen. Està bé
que no siguem quadrats i que alte-
rem els límits de la geometria.
Que els quadrats perdin els angles
i esdevinguin cercles, que les lí-
nies siguin mal·leables, sense prin-
cipi ni fi. 

Aquests dies que el Casal Cultu-
ral de Mollet del Vallès, amb molt
d’encert, ha celebrat els deu anys
de la mort de Joan Brossa amb
una setmana de màgia, tot repre-
nent les antigues Jornades Interna-
cionals de Màgia que es van fer a
Mollet els anys 1991 i 1992, amb
motiu de la Olimpíada Cultural,
podem aprofitar la filosofia de l’ar-
tista i incorporar a la nostra vida
verbs com ara transgredir,
capgirar, revoltar o subvertir. 

Siguem alhora Frankenstein,
una vedet, un pagès, una monja,
un arlequí i un mariner. Siguem
alhora tots els personatges de la vi-
da i neguem-nos a jugar un únic
paper. 

Ja ho deien els vells filòsofs
grecs: tot flueix, res no queda.

“Jo mateix –deia Brossa– sóc un
altre”. 

Posem un pessic de màgia a la
nostra vida! �

S

� http://cat.bloctum.com/mesogio

GLÒRIA 

A R I M O N
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D’esquena als veïns
MONTSERRAT ARMENGOL. GENT PER

SANT FOST�Sant Fost  

Des del govern tripartit de Sant
Fost diuen que volen el diàleg i la
participació veïnal en la presa de
decisió que afecti el seu àmbit
d’actuació, però quan han de pas-
sar a l’acció, els fets demostren el
contrari. Que no tenen en comp-
te els veïns. Ho vam veure en el
ple extraordinari celebrat el pas-
sat divendres dia 27 de juny. 

Membres de l’Associació de
Veïns de la Conreria en defensa
del patrimoni van assistir a la ses-
sió plenària perquè el punt 7 de
l’ordre del dia corresponia a l’A-
provació provisional de la modifi-
cació puntual del PGOU a la
Conreria. I és que la modificació
puntual del PGOU aprovada el
2002 va provocar que moltes ca-
ses construïdes legalment i en sòl
urbà ara han passat a estar en sòl
forestal. I persones que abans te-
nien un solar per edificar ara te-
nen un tros de bosc protegit.

Per tant, han perdut valor i
drets urbanístics. Moltes famílies
han destinat molts esforços perso-
nals i econòmics per tal de tornar
a la situació anterior al 2002. Al-
gunes sentències del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya
també els donen la raó.

En un escrit donat a conèixer
per aquesta associació, s’informa
de l’existència de tres sentències
que anul·len de ple dret la Modi-
ficació Puntual del Pla d’Ordena-
ció Urbanística de la Conreria.
Així mateix, l’escrit dels veïns de-
mana  que, “per respecte a la llei
i als propietaris de les finques
afectades, es faci un nou projecte
urbanístic que atengui les deman-
des existents de la nostra zona,
que respongui a l’interès públic i
no perjudiqui els interessos dels
veïns i veïnes de la Conreria”.

Des de Gent per Sant Fost vam

demanar no passar a votació el
punt, deixar-lo sobre la taula i
crear una comissió a fi de poder
dialogar amb els veïns i trobar
una solució a la situació en què
es troben.

Per què el tripartit va votar a fa-
vor de l’aprovació provisional de
la modificació puntual del
PGOU a la Conreria? Per què no
defensen els interessos dels ciuta-
dans? Per què no va escoltar els
veïns ni les propostes de diàleg
dels grups de l’oposició? Per què
quan la senyora alcaldessa estava
a CiU va votar en contra de l’a-
provació de la modificació del
PGOU i ara hi vota a favor? Per
què CiU tampoc no és coherent
en els seus actes?

L’alcaldessa, en el seu discurs
d’investidura, va dir que “l’Ajun-
tament no ha de donar l’esquena
als ciutadans i ciutadanes”. Di-
vendres, els fets van demostrar el
contrari. �

Sobre la Conreria
JOSEP SALA I COLOBRANS�Sant

Fost de Campsentelles

Sóc un veí de la Conreria i de la
senyora Melendo i vull puntualit-
zar algunes de les afirmacions que
va publicar CONTRAPUNT el
dia 27 de juny i signat per Laura
Ortiz. Ara deu fer uns 18 anys que
un servidor sortia d’una malaltia
greu i, junt amb la meva esposa,
buscava un lloc per gaudir de la
natura i que fos al mateix temps
tranquil. La Conreria de Sant
Fost ens va agradar i vàrem mirar
unes quantes parcel·les, també la
que avui és propietat de la Sra.
Melendo. Després d’informar-me
per l’Associació de Propietaris i
Veïns de la Conreria, va resultar
que aquesta parcel·la no era dins
del Pla d’Urbanització de la
Conreria.

La Sra. Melendo va fer cons-

truir casa seva fora de tota norma
i en una parcel·la que, si no re-
cordo malament, té la façana al
voltant dels 20 metres i ara, si hi
aneu, veureu que en fa més de 60
metres. Sembla que per a ella to-
ta propietat que no tingui tanques
la pot fer servir com si fos seva.

La firmant de l’article, Laura
Ortiz, afirma que el Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya
anul·lava la modificació del Pla
General Urbanístic de Sant Fost,
sector Conreria, que convertia
una cinquantena de parcel·les en
sol forestal. Doncs no. Mentida
podrida. Si això és el que li varen
dir la Sra. Melendo i els seus
companys socialistes i vostè s’ho
va creure és el seu problema, pe-
rò no vagi escampant mentides
sense haver contrastat amb altres
veïns i altres maneres de veure les
coses. Jo també sóc veí de la Con-

reria i li estaré molt agraït.
La categoria moral de la Sra.

Melendo quedà reflectida en el
ple de l’Ajuntament del 27 de
juny, segons m’han explicat els
que hi eren presents, en l’actua-
ció de l’orquestra que l’acompa-
nyava interpretant amb maestria
tota mena d’insults i exabruptes.
La Sra. Armengol, pobre, hi va
posar la nota melodramàtica.

Hi ha més coses per dir, però
no em vull fer pesat. Si publi-
quen la carta, els hi agrairé de tot
cor. �

Patriotisme barroer
FERNANDO SANS REINA�Sabadell

Aquest cap de setmana he vist per
televisió el final de la cursa de
Fórmula 1 d’Anglaterra, on sorto-
sament pels catalans el pilot
espanyol Fernando Alonso no ha
guanyat i ens hem estalviat una
altra demostració de patriotisme
barroer pels carrers de Catalunya.
Voldria fer notar l’enorme dife-
rència que encara separa la demo-
cràcia anglesa de l’espanyola.

Ha guanyat el pilot anglès Ha-
milton i en un circuit del Regne
Unit ple com un ou, no es veia ni
una sola bandera de la Union
Jack.

Aprendran algun dia aquests ra-
dicals hispànics que la pàtria és
quelcom més que una bandera
amb un brau o una àliga impe-
rial? �

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
�

l dia 12 de maig van aterrar Can Filosa,
una de les escasses masies que queda-
ven a Mollet. Suposem que no estava
en el catàleg del patrimoni a protegir,

tot i que no entendríem per què, quan s’han pre-
servat coses com ara la façana del cinema Cata-
lunya, d’un valor més relatiu. Amb la masia es va
tirar a terra també el molí de vent, i això encara
ho entenem menys, tant pel seu valor patrimo-
nial com perquè l’Ajuntament ha fet una
instal·lació eòlica a Gallecs i deixa aterrar aques-
ta. El molí de Can Filosa era un dels tres que res-
taven a Mollet i l’únic en perfecte funcionament.

Tampoc s’ha respectat la figuera centenària ni
la prunera que oferia els seus fruits al vianant, ni
cap altre arbre. Així mateix, ningú es va ocupar
d’aprofitar i recuperar les teules ni els ferros del
molí, de les reixes, etc., i altres materials, ara que
tant es parla de la crisi i del reciclatge. Tot plegat
denotaria una manca de sensibilitat, tant pel que
fa al patrimoni cultural, com per la sostenibilitat.
És per això que des d’aquí els veïns signants de-
manem a l’Ajuntament que expliqui a la ciutada-
nia la raó d’aquestes actuacions.

FERMÍ NAVARRO I ALTRES�Mollet del Vallès

E
Ha desaparegut Can Filosa i el seu molí

La fotografia va ser feta el 30 de juny al carrer de les
Puntaires, cantonada amb Rabassaires. Aquest respirador
està arrencat i es va deteriorant des de fa més de mig any.
Caldrà esperar que algú hi prengui mal per arreglar-ho?
Sembla mentida que cap responsable de Via Pública de
l’Ajuntament no hi hagi passat pel davant. FOTO: PEP HOMAR

Deixadesa�

VOX POPULI

On creu que es
compren els 
productes de 
millor qualitat?

Jesús
Maillo

Comercial  (32) 
MOLLET DEL VALLÈS

Al mercat i a les botigues ja que
sé que els productes són més
frescos; almenys a casa estem
acostumats a això.

Maria Carmen
Navarro

Mestra  (29) 
MOLLET DEL VALLÈS

Al mercat són de més qualitat,
tot i que compro més, per 
comoditat, als supermercats ja
que els tinc al costat de casa.

Luis
Blay

Carretiller  (22) 
MOLLET DEL VALLÈS

Jo prefereixo la botiga del barri
ja que és de confiança, tot i que
les grans compres les faig als
grans supermercats.

José
Bolart

Empresari  (42)
MOLLET DEL VALLÈS

Al supermercat el cost és més
baix que a les botigues i pots 
escollir entre un gran ventall
de marques.

Josep Antoni
Luján

Torner  (42) 
MOLLET DEL VALLÈS

Els millors productes són els
que s’agafen directament de la
terra ja que quan es conserven
es perden totes les vitamines

Alberto
Ramos

Venedor (32)
MOLLET DEL VALLÈS

Els millors productes són als
supermercats ja que tenen 
més superfície i, per tant, 
més demanda.

Text i fotos: ANNA PALOMO
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· MARTORELLES. PUEBLO. Casa unifa-
miliar en venta. 168 m2. Obra vista,
garaje, solárium, jardín, suelos de
parket, calefacción, pre-instalación de
aire acondicionado, cocina equipada
(microondas, campana, vitro, lavavaji-
llas...), baño (marca roca y griferias
Grohe). Acabados de primera calidad.
Precio: 479.000 eur.Tel. 93 570 51 59.

· MOLLET. SANTA ROSA. Ref. 01978.
65 m2, salón 20 m2, 2 haitaciones.,
baño, cocina para ref., suelo gres,
vent. alum., puertas sencillas, exterior,
soleado, balc. Ideal parejas. Precio:
192.324 euros (32 Ml). Interesados lla-
mar al tel. 93 579 33 33.

· DESPACHO DE 50 M2. Todo exterior.
En el centro. Apto oficina y consultas.
Precio: 475 euros/alquiler. Interesa-
dos/das llamar al tel. 663 04 22 38.

CLASSIFICATS
LABORAL · IMMOBILIÀRIA · MOTOR · DIVERS

CONTRAPUNT

Rambla Pompeu Fabra, 32, baixos

08100 Mollet del Vallès

Anuncis per teléfon 93 570 52 59

Anuncis per correu electrònic

contrapunt@contrapunt.cat

Anuncis per fax 93 579 33 88

Preu anuncis per paraules:

4,33 euros/setmana

15,15 euros/mes

Preu mòdul: 11,45 euros/setmana

ESQUEMA D’UN MÒDUL (48 X 39 mm) ��

DEMANDES

�
FEINA

EN VENDA

�
IMMOBILIÀRIA

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

· SOMOS CONSTRUCTORES. Edifica-
mos obra nueva al mejor precio, refor-
mamos su casa, piso, local.
Rehabilitamos su casa vieja o inmue-
ble antiguo. Llámenos: 692 629 014.

· ¿TIENE PROBLEMAS? ¿NO PUEDE
HACER FRENTE A PAGOS O A SU
HIPOTECA? Llámeme o venga a
verme, calle Can Pantiquet, núm. 81.
Buscaremos la solución. Tel. 692 629
014.

· 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

· ALQUILO PISO EN MOLLET. BIEN SI-
TUADO. Interesados llamar al tel. 692
629 014.

· SE ALQUILA PLAZA GRANDE DE
PÁRQUING. SITUADA EN CALLE CAN
PANTIQUET, por tan sólo 60 euros al
mes. Tel. 670 356 221 (Sr. Vicenç). 

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 
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

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

�
MOTORM
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�
ALTRESA

· BUSCO HOMBRE PARA SEXO GRATIS
Yo separada, muy ardiente y morbosa.
Tel. 636 366 290.
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�
RELAXR

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

· Restaurante en Sant Fost busca CA-
MARERO/A CON EXPERIENCIA. Intere-
sados/das llamar al 661 383 657. Pre-
guntar por Álex. Llamar a partir de las
17 h.

· Residencia Geriátrica en Sant Fost
precisa LIMPIADORA, GEROCULTORA,
ENFERMERA. Tel. 93 570 14 80.

Bar-Restaurante de Mollet
necessita 

CAMAREROS
para fin de semana

Interesados llamar al

93 579 19 78

Acadèmia d’anglès 
necessita incorporar

PROFESSOR/A 
D’ANGLÈS

de nivell avançat. Interessats/des

truqueu al tel. 93 570 71 19
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Constructora 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

· 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. Tel. 639 327 714. Pre-
guntar por Sr. Antonio. 

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

OFERTES

· BUSCO PERSONA PARA COMPARTIR
PISO situado en Mollet. Vivienda to-
talmente nueva. Precio del alquiler
400 euros/mes. Tel. 653 597 939.

SE TRASPASA
TALLER MECÁNICO FRIGORISTA,

VENTA DE MAQUINARIA DE 
HOSTELERIA, ALIMENTACIÓN,

FRÍO COMERCIAL, AIRE ACOND.

Situado en Av. Rívoli,
frente ambulatorio de Mollet.

PREFERIBLE DE LA PROFESIÓN.
667 446 340

SIN CARNET

LIGIER NOVA X-SIZE Año

04, full equip, llant., e.e., c.c. Sólo

10.000 km. PVP: 7.800

euros. 

JDM ALBIZIA DIESEL, año

03, e.e., c.c, ràdio-CD, llantas.

PVP: 8.600 euros

TURISMOS

SEAT TOLEDO 1.8 TURBO

180 CV, full equip. De particular

sin garantía, año 04. Sólo

39.000 km. PVP: 10.990 eur.

SUZUKI SWIFT SPORT 1.6

(125 CV), 3 puertas, año 07,

gerència, full equip. PVP:

15.590 euros.

4x4

SUZUKI GRAND VIATARA

XL-7 2.0 HDI. Año 04, 7 pla-

zas, full equip, clima., llantas, etc.

PVP: 18.500 euros.

SUZUKI VITARA 2.0 HDI,

año 03, aire acond., full equip,

defensa. PVP: 11.500 euros.

PALET MOTOR

MOLLET. Av. Gaudí, 51-53 
T. 935 445 556

GRANOLLERS
c. Corró, 157 · T. 938 791 341

· 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

· 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

MOLLET DEL VALLÈS
Av. Jaume I, 176

Tel. 93 593 34 90

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

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

· Ref. 33553. PISO EN MONTMELÓ.
Zona STA. ROSA. 85 m2, 2 hab., antes
3, baño, salón de 25 m2, coc. office
ref., balc. 4 m2, lavad., trast., asc. Pre-
cio: 650 euros/mes. Tel. 93 572 30 73.

· REF. 140. DÚPLEX EN ALQUILER EN
VALLROMANES. 148 m2, 4 hab., 2 ba-
ños cptos., 1 aseo, coc. eléctr., lavade-
ro, comedor 40 m2 con chim., suelos
gres, asc.,  puerta blindada, portero
automá., vent. alum., puertas  sapelly,
ext., soleado. Plaza de parking opcio-
nal. Para entrar a vivir. Precio: 1.000
euros/mes. Tel. 93 568 35 45.

· Ref. 04054. MOLLET, ZONA ILLA. 75
m2, 2 hab., baño, salón de 20 m2, coc.
office, balc. 5 m2, lavad., asc. Suelos
gres, carp. int. sapelly, amueblado.
Precio: 750 eur/mes. Tel. 93 579 33 33.

· Ref. 1650- MARTORELLES. ZONA
CENTRO. Piso de 70 m2, 2 hab., hab.
matrimonio con armario empotrados,
baño, salón 22 m2, cocina office de
roble, dispone de nevera, microondas,
lavavajillas y lavad. Balc. 2 m2, asc. To-
do ext. A. a. y calefac., suelos de gres,
carp. int. roble, carp. ext. alum., acris-
talamientos dobles. Amueblado. Pre-
cio: 800 euros/mes. Tel. 93 570 51 59.

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

· MOLLET. CAN PANTIQUET. Ref.
04053. Piso de 80 m2, 3 hab., baño,
salón de 22 m2, cocina office, lavade-
ro, asc., calefac. Opción de parking en
alquiler. Precio: 750 euros/mes. Tel. 93
579 33 33.
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ESPORTS

� MOTOR | EL CADET ENRIQUE PÉREZ VA SER CINQUÈ

� MOLLET. El pilot molletà Marcos Pérez va ser segon a la prova de 125
cc del cinquè circuit del Fòrmula Catalunya de Karts. A la segona
ronda, Pérez va aconseguir sorprendre a Boada que finalment va acabar
primer. El cadet Enrique Pérez va assolir la cinquena posició. 

EL CICLISTA PARETÀ SERGI MINGOTE FA
QUINZÈ AL MASTER EUROPEU DE TXÈQUIA 18

S’INAUGURA EL MUSEU DE 
LA MOTO DE JOSEP ISERN 20

LA UE SANT FOST CONFIA EL PRIMER
EQUIP A L’ENTRENADOR J.M. LUQUE 18

� 9A NIT DE L’ESPORT | EL SÈNIOR A FEMENÍ DEL CB PARETS VA SER SELECCIONAT COM EL MILLOR EQUIP 

Xavier Villoro Cardoner, del Club
Tennis Taula Parets, Íngrid Andrés
Bocanegra, del Club Atletisme Pa-
rets i el col·lectiu de jugadores del
sènior A femení del CB Parets van
ser els grans protagonistes de la no-
vena Nit de l’Esport de Parets del
passat divendres al Pavelló Munici-
pal. Villoro va ser seleccionat mi-
llor esportista masculí, té 40 anys i
en fa 34 que practica tennis taula.
Aquesta temporada va donar el salt
a la categoria de veterans i ha qua-
llat un curs ple d’èxits: primer al
Campionat de Catalunya a dobles,
semifinalista al d’Espanya a dobles,
va arribar als quarts de final del
Campionat de Catalunya i va ser
cinquè al d’Espanya. Villoro és se-
gon al rànquing català de tennis
taula i el seu repte la propera tem-
porada és retallar els 500 punts que

el separen del líder. Porta quatre
temporades al Club Tennis Taula i
ha circulat pels clubs d’Olesa, Bar-
celona i Ripollet, entre altres. “No
m’ho esperava. Va ser una nit de
sorpreses perquè l’atletisme i el
tennis taula no són esports de
masses”, puntualitza Villoro sobre
els dos principals premis. 

Per la seva part, i amb només 11
anys, Ingrid Andrés ha estat consi-
derada l’esportista més destacada

de Parets aquest curs. Andrés va en-
trar fa un any al Club Atletisme Pa-
rets i ja ha aconseguit acabar pri-
mera dels 600 metres llisos i els 60
metres llisos de la final de Catalun-
ya celebrada a Terrassa. “M’agra-
den més les proves ràpides, no sóc
corredora de fons”, explica An-
drés. El premi al millor equip va
anar a parar al sènior femení del
CB Parets, pel seu ascens a Segona
Catalana. �

PREMIATS. Xavier Villoro (esquerra) i Ingrid Andrés (dreta)�AJUNT. PARETS

MARCOS PÉREZ PUJA AL PODI DE LA
CINQUENA PROVA DEL FÒRMULA KARTS

� PARETS DEL VALLÈS

PEDRO NAVARRO

Prebenjamí fem: Lara Ramon del
Club Natació Parets.
Prebenjamí masc: Noah Miñarro
del Club de Futbol Parets.
Benjamí femení: Maria López
del Club Patinatge. 
Benjamí masc: Eduard Villena
del Club Bàsquet Parets. 
Aleví masc: Ferran Pascual del
Club Futbol Sala Parets.
Infantil fem: Laura Rivera del
Club Natació Parets.
Infantil masc: Martí Puig del
Centre Excursionista Parets.
Cadet fem: Marta Carreras del
Club Natació Parets. 
Cadet masc: Luis Macarro del
Club Handbol Parets.
Juvenil fem: Marta Romero del
Club Bàsquet. 
Juvenil masc: Albert Villaescusa
del Club Handbol Parets. 
Júnior masc: Marc Vélez del
Club Futbol Parets.
Sènior fem: Violeta de las Heras
del Club Bàsquet. 
Sènior masc: Carles Mercader de
l’Associació Ciclista Parets. 
Veterà fem: Núria Llorente del
Club Atletisme.

Més premiats

L’atleta paretana Andrés
és campiona de 
Catalunya en 60 i
600 metres llisos

Xavier Villoro i Íngrid Andrés,
triats com a millors esportistes paretans

� TENNIS

La tennista molletana Idá Creus
s’ha adjudicat el primer Torneig
del Circuit Juvenil organitzat per
la Federació Catalana de Tennis a
les pistes Epic de Terrassa. A la se-
mifinal, la molletana es va desfer
de la cap de sèrie número 1 del
campionat, Claudia Castella. El
partit va ser de tres hores i el resul-
tat va ser 6/4, 4/6 i 7/6. A la final,
Idá Creus va derrotar la cap de sè-
rie número 2 del campionat, amb
remontada inclosa: 2/6, 6/2 i 6/1.
Creus milita al CT Ripollet. �

Idá Creus es fa
amb el primer
torneig juvenil
de la Federació

� MOLLET DEL VALLÈS

PEDRO NAVARRO

El Pavelló d’Esports
acull el Trofeu de
Patinatge de Parets

� PARETS. Els Club Patí Parets orga-
nitza la primera edició del Trofeu
de Patinatge de Parets aquest dissab-
te al Pavelló Municipal d’Esports.
Hi participaran 78 patinadores d’un
total de quatre entitats. El campio-
nat està adreçat a la iniciació. 
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El tècnic molletà José Manuel Lu-
que serà el nou entenador del pri-
mer equip de la UE Sant Fost. El
nou responsable del vestidor sant-
fostenc compta amb el mateix bloc
de la temporada passada més tres
incorporacions. Així, els noms pro-
pis de la plantilla són: Marc Torres,
Daniel Martínez, Edgar Valentín,
Julià Torres, Ricardo Picón, Alberto
Muñoz, Fran Martínez, Adrián Sa-
borido, Albert González, Eric Mu-
llon, Octavi Ríos, Manuel García,
Jean Pierre Lara, José Manuel Ji-
ménez, Dani Díaz, Daniel Casta-
ño, Xavi Bellido, Víctor Valero,
Carlos Monleón, Jonathan Colla-
do, Miquel Ibáñez i Sergio Mejías. 

Luque, de 32 anys, va entrar al
club la passada temporada per en-
trenar un equip cadet i aquest curs
emprèn el repte d’assumir el pri-
mer equip que milita a Tercera Ca-

talana. “La junta no reclama cap
objectiu esportiu però, està clar,
que lluitarem per l’ascens si l’e-
quip està ben situat a les darreres

jornades”, considera. La seva feina
a l’equip cadet ha estat més que
destacable, els petits del Sant Fost
van acabar sisens a la Lliga quan és

un conjunt que acostuma  acabar a
la cua de la classificació.

La UE Sant Fost no passa pel seu
millor moment. A mitjans de la
temporada passada va desparèixer
un dels amateurs i el primer equip
va acabar el curs a la part baixa de
la taula. 

EL SERIAL DEL CAMP

A la situació esportiva cal sumar
també la manca de recursos en in-
fraestructures per la falta d’un
camp en condicions, un mal endè-
mic que el club arrossega fa temps.
El nou terreny de joc hauria d’estar
enllestit per al proper setembre.
“El tema del camp ha estat la-
mentable, hem entrenat entre sots
i excrements de gossos, al costat
de la carretera i amb tanques.
Molts col·legiats s’han negat a ar-
bitrar per l’estat deplorable dels
vestuaris”, diu Luque. 

El Sant Fost, per tant, viurà un
any de transició per quallar un
grup de jugadors joves que en pro-
peres campanyes pugui aspirar a la
promoció de categoria. Al costat de
Luque seurà Antonio Serrano, de
La Concòrdia, com a segon entre-
nador. L’equip començarà a entre-

� SANT FOST DE CAMPSENTELLES

PEDRO NAVARRO

EL TÈCNIC. Luque agafarà les regnes del primer equip�MARC GARCIA

� FUTBOL | L’EQUIP ENCARA UNA TEMPORADA DE TRANSICIÓ A L’ESPERA DE LA CONSTRUCCIÓ DEFINITIVA DEL CAMP 

J.M. Luque serà el nou
tècnic de la UE Sant Fost

� ATLETISME

El grup integrat per José Ángel
Quintanal, Arturo Agudo, Tim
Stewart i Adrià Burriel s’ha procla-
mat campió de Catalunya juvenil
en la modalitat de relleus 4x100
del passat campionat autonòmic
celebrat a les pistes de Vic amb
una marca de 44’’60. L’apartat in-
dividual també va ser fructífer per
als atletes del Club Atlètic Mollet:
Adrià Burriel va ser segon en 200
metres llisos i tercer en 100 me-
tres; Quintanal va aconseguir la
segona posició en 400 metres tan-
ca i la tercera plaça en 100 metres
tanca; Stewart va certificar una
quarta posició a 200 metres llisos i
Mustapha El Bouchikhy va acabar
quart la prova de 1.500. 

Per la seva part, la molletana Ai-
nara Acevedo, de l’ISS Hospitalet,
va ser plata en 200 metres. �

Els 4x100 del
Club Atlètic són
campions de
Catalunya 

� MOLLET DEL VALLÈS

P.NAVARRO

El II Torneig Tennis
Taula de Festa Major
obre inscripcions

� Ja s’ha obert el procés d’inscrip-
ció per participar en el segon
Torneig de Tennis Taula de Festa
Major de Parets que se celebrarà el
proper dissabte 26 de juliol al
Pavelló. La iniciativa és de caire
popular i presentarà dues catego-
ries: majors i menors de 15 anys.
D’altra banda, durant tot el mes de
juliol, l’entitat Tennis Taula desen-
volupa un campus d’estiu al Pavelló
per promocionar aquest esport. 

Sergi Mingote acaba
quinzè l’europeu
celebrat a Txèquia

� El ciclista paretà de l’AC Parets
Sergi Mingote va finalitzar en
quinzena posició els Campionats
d’Europa Masters celebrats a
Txèquia l’últim cap de setmana de
juny. La prova va ser de 108,4 qui-
lòmetres de distància, amb un port
de muntanya de 8 quilòmetres.
Aquesta temporada, el ciclista
paretà va destacar per les victòries
al Memorial Pere Pujol i al
Campionat BTT d’Alcañiz.

Les 24 hores de 
futbol sala de CDC
rebrà 20 equips 

� El campionat de futbol sala 24
hores que la secció local de
Convergència Democràtica de
Catalunya de Parets organitza els
propers 19 i 20 de juliol ha rebut
la inscripció d’una vintena d’e-
quips. El torneig, que arriba a la
24a edició, es jugarà al Pavelló
d’Esports. El proper dimecres 16
de juliol es realitzarà l’emparella-
ment definitiu dels 16 equips en
quatre grups de quatre equips.
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La forta expectació estava assegura-
da. Més de 60 persones es van atan-
sar dimarts a la cinquena planta de
l’edifici Isern (a l’avinguda Gaudí)
per presenciar la inauguració ofi-
cial del Museu de la Moto, un pro-
jecte engegat fa mesos per l’incom-
bustible Josep Isern. “Porto Mollet
a la sang i em feia llàstima que

s’esborrés part de la història re-
cent del municipi, que sempre ha
tingut un estret lligam amb el
món del motociclisme”, assegura
Isern. Així, el Museu de la Moto
allotja fotografies, trofeus, diplomes
i exemplars de motos històriques,
com les que portava la Policia Mu-
nicipal fa uns quants anys. Desta-
quen els set models de Derbi de
noms il·lustres com Àngel Nieto,
Miralles i Benjamín Grau. Les mo-

tos daten dels anys 50 i 60 i l’exem-
plar més antic és la SRS, la primera
moto de Derbi que portava les ini-
cials del seu fundador (Simeó Ra-
basa i Singla). Entre altres, també
resta exposada la primera Monty
d’Ot Pi Isern, campió del món de
biketrial. La inauguració de di-
marts va coincidir amb la rebuda
de motos històriques de molletans
com Martí Tantiñà (una Peugeot
125), Ramon Serra (una Aleu 125),
Josep Capdevila, Albert Bornal i Jo-
sep Maria Traver (Derbi 74). “Mo-
llet tenia les marques més impor-
tants: Derbi i Duxon, que tenia el
taller davant de l’església”, recor-
da Isern. Una de les motivacions de
Josep Isern és continuar, juntament
amb la seva dona, la feina de recu-
peració de la història iniciada pel
seu pare, Jaume Isern. �

� MOLLET DEL VALLÈS

PEDRO NAVARRO

L’EXPOSICIÓ. Josep Isern (segon per l’esquerra) escolta Andreu Rabasa durant l’estrena del museu �M.G.

� MOTOR | DIMARTS S’INAUGURAVA EL MUSEU DE LA MOTO 

Isern recupera la història
de Mollet a dues rodes

� MOLLET DEL VALLÈS. La patinadora
del CPA Mollet Carolina Masdevall
ha aconseguit la medalla de bronze
després de quedar tercera al
Campionat d’Espanya juvenil dis-
putat a la ciutat de Lleida el cap de
setmana passat. Masdevall competia
en la modalitat de figures obligatò-
ries. D’altra banda, dissabte passat
també es va celebrar el torneig

Ciutat de Terrassa amb una gran
actuació de Carla de la Torre (sego-
na), Paula Marco (primera), Jèssica
Garcia (tercera) i Estela Barrio (cin-
quena). Per la seva part, la patinado-
ra molletana Silvia Rodríguez, del
Cerdanyola HC, es presenta al
Campionat de Catalunya en moda-
litat lliure que se celebra aquest cap
de setmana a Girona. �

Carolina Masdevall obté
el bronze a l’estatal

� PATINATGE ARTÍSTIC | EN FIGURES OBLIGATÒRIES

� MUNTANYISME | EL CIM ESTÀ A 4.228 METRES

Les fèmines del Muntanyenc
tornen sense fer el Castore
� Finalment, l’expedició de 13 dones del Club Muntanyenc no va poder
aconseguir el seu objectiu. El grup, integrat per dones de 23 a 59 anys, no
va poder assolir el cim del Castore de 4.228 metres d’altitud als Alps ita-
lians, a la Vall d’Aosta. La neu acumulada en els trams d’aproximació al
refugi va presentar complicacions imprevistes. El grup ha establert uns lli-
gams personals forts i l’expedició de fèmines repetirà en breu.  

La segona Dos Principats Mollet-Andorra del Club Moto Mollet
va ser tot un èxit. Malgrat celebrar-se al juliol, l’entitat va 
aconseguir reunir 55 motoristes amb els seus respectius 
acompanyants. Aquesta és una de les sortides més importants
de les jornades de mototurisme del Moto Club.�FOTO: ORIOL GASSÓ

55 motoristes a la 2a Mollet-Andorra�
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Fran Meana duplica les obres que
es troben dins el Museu Joan Abelló
i les porta a l’Aparador. 1 no és igual
a 1. Indicis de transparència i reflex
d’un mur reprodueix els quadres de
les parets del Museu que estan en
paral·lel amb l’Aparador per tal de,
segons l’autor, “visualitzar l’inte-
rior perquè aquest perdi la capa
que fa de bloqueig a la gent que
no està interessada a entrar”. Al
mateix temps, el vidre de l’Aparador
fa que el visitant es reflecteixi en els
quadres ja que “la majoria són re-
trats i la persona que l’observa
també es veu ell mateix: es pro-
dueix una superposició entre el
rostre de l’espectador i el de la

pintura”, explica Meana. L’artista
afegia dijous a la inauguració de la
mostra: “He intentat ser el més ri-
gorós possible en el sentit que he
mesurat cada quadre, els he foto-
grafiat frontalment i els he repro-
duït en una tècnica en la qual jo
no intervingués en el procés”.

Meana remarcava que “el qua-
dre no és una unitat aïllada, sinó

que està emmarcat en un context
cultural, polític i social”. A més,
un altre dels fons de l’exposició es
troba en el fet que el seu autor ha
volgut “utilitzar l’Aparador com a
material”. Per a Meana, l’espai
que li han atorgat no és només el
lloc on es pengen les obres, sinó
que intenta visualitzar com funcio-
nava aquest abans de la seva arriba-

da. “Allò que em venia de gust era
ser capaç d’entrar dins el Museu,
no per quedar-m’hi sinó per treu-
re quelcom que hi havia dins”, as-
segura l’artista.

La mostra es troba dins el cicle
Obsessions. Exemples de redundàn-
cia i persistència cíclica, comissa-
riat per David Armengol, i es podrà
visitar fins al 12 de setembre.  �

� ART | L’APARADOR ACULL LA 6A INTERVENCIÓ DEL CICLE COMISSARIAT PER DAVID ARMENGOL 

Madrid
Procesos 08
premia el
grup Derivart

� GUARDÓ

LA INAUGURACIÓ. L’autor posava dijous davant els mitjans de comunicació� MARC GARCIA

Derivart: Art, finace and techno-
logy, amb el seu projecte Spread-
Player, ha rebut una de les vuit
ajudes a la producció de la convo-
catòria Madrid Procesos 08, finan-
çat per Artistes Visuals Associats
de Madrid (AVAM). Spread·Player
redefineix el concepte tradicional
de la visualització financera a tra-
vés del so. El col·lectiu, format
pels molletans Marc Canet, Jesús
Rodríguez i Daniel Beunza, ha
comptat amb la col·laboració d’E-
duard Aylon. Aquest, però, no és el
primer reconeixement que rep
Derivart: fa dos anys la Fundación
Obra Social Caja Madrid li va do-
nar el premi Inéditos’06, que con-
sistia en una ajuda per al muntat-
ge de l’exposició Derivados, nuevas
visiones financieras, que es va po-
der visitar a La Casa Encendida
(Madrid) des del juny fins al se-
tembre del mateix any. 

El grup, establert a Barcelona,
va néixer el 2004. El seus projec-
tes es basen en la confluència en-
tre l’art, la tecnologia i les fiances i
usen l’art com a via d’investigació
enfocada a les pràctiques socials
sorgides de les noves tecnologies.
Els tres joves han fet nombroses
mostres en àmbit nacional i inter-
nacional, inclòs Mollet. �
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JUDITH VIZCARRA GUANYA
EL PREMI TORROELLA DE MONTGRÍ

� FOTOGRAFIA | PREMI DE 6.000 EUROS

� La molletana Judith Vizcarra va ser la mereixedora
dissabte del premi de fotografia Torroella de Montgrí,
convocat per la Fundació Vila Casas. Vizcarra va gua-
nyar 6.000 euros per un autoretrat fet el 2007. CULTURA

Fran Meana trenca el mur
del Museu amb l’exterior
� MOLLET DEL VALLÈS

ANNA PALOMO

� MOLLET DEL VALLÈS

ANNA PALOMO

Divendres el Museu Joan 
Abelló acull la Nit Jove (20 h),
en què hi haurà una visita 
guiada per l’exposició 
permanent amb intervencions
musicals, d’art i d’espectacle a
càrrec dels joves de la ciutat:
flamenc, hip hop i funky. Cal
demanar invitació al Museu.

Nit Jove

Música al Museu
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El festival Ja era hora! arriba en-
guany a la desena edició, després
de sis convocatòries als anys 90 i
dels quatre anys des de la seva re-
cuperació el 2005 (amb un prece-
dent amb el nom m3). Organitzat
per l’Associació de Músics de Mo-
llet (AMM), amb la col·laboració
de l’Ajuntament, el certamen pre-
tén promocionar els artistes de la
ciutat. La plaça Pau Casals, davant
de l’edifici de l’ajuntament, dissab-
te a partir de dos quarts de 8 del
vespre, acollirà un total de cinc
grups i un discjòquei de música
màquina, Xavier, que comença a
ser un històric del certàmen. Sin
Sentido, Desbocados, Polen, The
Consecuence i Eventual són les
formacions convidades per aquesta
festa de la música molletana.

Desbocados presentarà a la ciu-
tat el seu nou disc, Nunca nos fui-
mos. El grup s’unia el 1998 per to-
car el seu rock’n’roll. Sergio
Marcos (veu), Francisco Martín
(baix), Laureano Ortega (guitarra),

Pere Martínez (guitarra) i Luis
Chicote Rebel (bateria) formen
part d’aquest projecte.

Sin Sentido, sota la influència
de Barricada, Marea, Extremoduro
i El último ke zierre portaran el
seu punk rock a l’escenari del Ja
era hora! El grup està format per

Luis (bateria), Siscu (baix), Víctor
(guitarra) i Javi (guitarra solista).
Tant aquesta formació com Even-
tual (antics Even to all), un grup
de rock amb temes propis de con-
tingut social, ja van pujar a l’esce-
nari del Ja era hora! l’any passat.

El quintet de música pop indie
Polen, un dels grups amb més ex-
periència de l’escena molletana, i
The Consecuence, amb cançons
pop rock, tanquen el cartell. �

Diferents estils comparteixen
escenari al festival ‘Ja era hora!’

� MOLLET DEL VALLÈS

ANNA PALOMO

Futurs músics al Mercat Vell
� MOLLET DEL VALLÈS. El Mercat Vell acollia divendres les actuacions
dels estudiants de l'Escola de Música Pilar Torrico. Els alumnes van
oferir espectacles de cant coral, piano, guitarra, violí i cant modern.
Uns 90 alumnes acomiadaven el curs amb les actuacions de les dife-
rents disciplines que s’imparteixen al centre.�ORIOL GASSÓ

� MÚSICA | L’ASSOCIACIÓ DE MÚSICS DE MOLLET ORGANITZA LA 10A EDICIÓ

� MOLLET DEL VALLÈS. L’Esbart
Dansaire actua dissabte (22.30 h) al
parc dels Colors, dins l’Estiu
Festiu. El Cos de Dansa represen-
tarà l’espectacle Un país de festa,
dirigit per Joan Vallbona, que ja ha
estat representat a Mollet en diver-
ses ocasions. El muntatge amb qua-
tre parts coreogràfiques és d’arrel

tradicional i “té la mirada posada
en el context escènic actual”,
apunta la companyia. 

D’altra banda, els alumnes de
l’escola també tindran el seu espai.
Balls a la plaça, Cançons en dansa
i Les Gitanes de Mollet ompliran
el cartell diumenge a partir de les
8 del vespre. �

Cap de setmana de ball
amb l’Esbart Dansaire

� DANSA | ‘UN PAÍS DE FESTA’ AL PARC DELS COLORS

La Jar Band
tanca els
‘Divendres 
al Jardinet’

� JAZZ

� MOLLET DEL VALLÈS. La formació
molletana Jar Band tancarà diven-
dres el cicle de música Divendres
al Jardinet, organitzat pel Casal
Cultural, amb la col·laboració de
La Gallineta, La Bombeta i el pro-
grama de Ràdio Mollet Sona aquí.
El grup, integrat per  Juan Pardo
(clarinet), Robert Salas (saxo),
Juan Armero (tuba), Joana Riera
(teclat) i Aitor Padilla (bateria)
porta a l’escenari coneguts estàn-
dards de jazz, amb temes de Char-
lie Parker, John Coltrane, Miles
Davis, Chick Corea, Tito Puente i
Frank Zappa, entre d’altres. 

El preu de l’entrada és de 3 eu-
ros (5 amb entrepà inclòs). La Jar
Band finalitza un cicle protagonit-
zat per la cabuda de diferents es-
tils: des del jazz de l’Assimètric
Band, fins al reggae dels DJ Liz
Brothers, passant per les versions
de Versus i el flamenc de Zaraima.
Els organitzadors pretenen donar
continuïtat a aquest cicle a l’aire
lliure l’any vinent. �

El certamen pretén
donar a conèixer
les formacions integrades
per músics molletans

� MOLLET DEL VALLÈS. La Societat
Coral El Clavell ofereix diumenge
(21 h) un concert a l’església de
Sant Vicenç de Mollet. La forma-
ció, que interpretarà peces de
Mozart, cançó tradicional catalana
i havaneres, amb aquest concert vol
homenatjar una sèrie de socis de
l’entitat: Pilar Molins, Álvaro
Martín, Pere Sentís, Teresa
Torrents, Bruno Borràs i Alfons
Figueras.

La Coral El Clavell
interpreta Mozart a
l’església Sant Vicenç

Sin Sentido, Desbocados, Polen, Eventual
i The Consecuence, a la plaça Pau Casals
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� ARTS ESCÈNIQUES | LA SETMANA DE LA MÀGIA ES TANCA

� MOLLET DEL VALLÈS. Dissabte el
teatre de Can Gomà acollia cinc
dels il·lusionistes més detacats del
país i l’Estat. La Gran Gala de la
Màgia s’encetava amb l’il·lusionista
guardonat internacionalment
Arkadio (a la imatge).   

Seguidament hi actuaven Giro i

Gina, Enric Magoo i Sergi Buka,
amb el mag Hausson com a mestre
de cerimònies. El darrer acte de la
Setmana de la Màgia, dedicada a
Joan Brossa, el protagonitzava
novament Enric Magoo, amb un
espectacle infantil de jocs, música
i il·lusionisme. �  FOTO: ORIOL GASSÓ

UNA GRAN
GALA PER
IL·LUSIONAR

El cicle de teatre Memorial Manel Insa de Sant Fost s’iniciava la
setmana passada amb l’obra Fleca Rigol digueu..., a càrrec d’El
Tramvia. Dissabte (22 h) serà el torn del grup del Centre
Parroquial de Monistrol, que portaran a l’escenari de l’Ateneu
el text de Jordi Galceran El Mètode Grönholm. �FOTO: ORIOL GASSÓ

A l’Ateneu, de la fleca a l’oficina�
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ELS VEÏNS DE COL·LEGIS NOUS  
CELEBREN LA SEVA FESTA DE BARRI

� AL CARRER | EL PATI DEL CEIP, L’ESCENARI

� MOLLET. El barri de Col·legis Nous pren el relleu de les
festes dels barris molletans. L’AV ha organitzat un seguit
d’activitats lúdiques que es desenvoluparan aquest cap de
setmana al pati del CEIP Col·legis Nous. GARBUIX

Parets ja escalfa motors de cara a la
festa major que se celebrarà del 25
al 28 de juliol i en què la tradicio-
nal mostra gastronòmica arribarà
als 25 anys. Dissabte a la nit, al
parc de Can Berenguer es presen-
tava, amb botifarrada i ball, un
avanç del programa festiu que aple-
ga una seixantena d’actes. D’entre
aquests, destaquen els concerts jo-
ves del parc de La Linera, que en-
guany, i per primer cop, han estat
escollits directament pels paretans
que han participat en el procés de
votació Festa major.com la vols. Els
grups que van aconseguir més vots
van ser Sol Lagarto i Los Zodiacs,
que actuaran dissabte, i Zpu i Roe
Delgado, que ho faran diumenge.

CITES TRADICIONALS

Divendres s’organitzarà la tradicio-
nal Nit del teatre, un dels plats forts,
que aplegarà al parc de La Linera
artistes internacionals com el clown
i la música dels italians Teatro Ne-
cessario, Laura Kibel, amb el seu es-
pectacle de titelles, i les acrobàcies
aèries de Los 2 play Comeback.

Altres cites que no faltaran al
programa seran la festa de la lle-
genda de la Pedra del Diable, un
dels distintius de la festa paretana,
la tercera baixada de carretons al
carrer Sant Antoni, i els concursos
de fotografia i pintura, que arriben
a la 29a i 28a edició, respectiva-
ment. Les bosses elaborades amb

les pancartes de propaganda muni-
cipal reciclades i els gots reutilitza-
bles continuen sent part del mar-
xandatge de la festa d’enguany. 

Enguany la imatge de la festa ma-
jor ha estat ideada pel paretà Pere
Vilardebò, que va guanyar el con-
curs de disseny organitzat per l’A-
juntament. �

� TEMPS D’ESTIU | ES PRESENTEN ELS ACTES AMB UNA NIT DE GRESCA A CAN BERENGUER

La festa major de Parets celebra
25 anys de la mostra gastronòmica

� PARETS DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

Santa Maria
de Martorelles
celebra la
festa d’estiu
� SANTA MARIA DE MARTORELLES La
pista de la Societat Coral La Flor
tornarà a ser l’escenari principal de
la festa major de Santa Maria de
Martorelles, que comença aquest
divendres i que s’allargarà tot el
cap de setmana. La festa s’obrirà
amb el tradicional correfoc a la
plaça Joan Matons a càrrec del
grup de diables Llamps i Trons.
Una de les novetats d’enguany serà
la celebració del primer torneig de
tennis Antonio Marin. 

Els més petits també podran
gaudir amb inflables i el Poti-poti
de Roger Canals i Cia. El folklore
serà present amb sardanes i el Ball
de Gitanes de Martorelles.

La música també serà protago-
nista de la festa amb les actua-
cions de La Incombustible, que
oferirà un repertori de rock, blues
i soul; l’orquestra Emporium; i el
grup Street Candles, que oferiran
a capella cançons dels anys 50, i
que seran els encarregats de tancar
el programa festiu d’enguany. �BON PROFIT. Una botifarrada i un ball amb orquestra van servir per presentar el programa festiu �O.GASSÓ

El programa festiu aplega una seixantena d’activitats, que es desenvoluparan entre el 25 i el 28 de juliol



DV, 11 JULIOL 2008 27PUBLICITAT contrapunt

STIN
A



DV, 11 JULIOL 200828GARBUIX contrapunt

� GASTRONOMIA I FOLKLORE | CAN MULÀ ACULL EL ‘GAZPACHO POR SEVILLANAS’

� MOLLET DEL VALLÈS. El Centro
Cultural Andaluz va celebrar 
dissabte una de les festes més 
sonades del seu calendari, el
Gazpacho por sevillanas. La 
trobada va comptar amb uns 100
litres d’aquest plat refrescant que
es van repartir entre els centenars

d’assistents. Per acompanyar el gas-
patxo, hi actuaven el cor rociero i
els dos quadres de ball de l’entitat
molletana. A més, hi actuaven la
Casa de Andalucía de la Llagosta,
el quadre de ball de Montornès i
els grups Bohemios Anónimos,
Azahar i Tierras del Sur. �O. GASSÓ

PLAT FRESC
PER AL BALL
TRADICIONAL

� MOLLET. Les instal·lacions de JC
Vídeo al carrer Ramon Turró de
Mollet van servir la setmana passa-
da d’escenari del curtmetratge
Drugstore Love, un treball de final
de carrera de l’Escola Superior de
Cinema i Audiovisuals de
Catalunya (ESCAC), escrit per
Sergio Roldán i Alberto Bernad, i
dirigit per aquest darrer. El rodatge
ha portat a Mollet els actors Mar
Ulldemolins (la Mònica de

Ventdelplà), Dafnis Balduz, que
també ha intervingut a la sèrie
emesa per TV3, i de Sergi Ballesté,
actor a Connecting People.

“Necessitàvem un local gran,
ple de vídeos i altres productes,
però que no fos impersonal, sinó
atractiu tant per dins com per fo-
ra, i el local de VideoCodina ha
estat el que més adequat ens ha
semblat”, indica el director de pro-
ducció Aritz Cirbián. �

JC Vídeo acull el rodatge
d’un curtmetratge

� AUDIOVISUAL | EL PLATÓ DE ‘DRUGSTORE LOVE’

La Irmandade 
celebra la festa de
Santiago Apòstol

� DIA DE GALÍCIA

� MOLLET DEL VALLÈS. L’entitat
molletana Irmandade Nosa Galiza
celebrarà aquest dissabte la festa de
Santiago Apòstol, amb una cerca-
vila (18h) que sortirà de la seva seu
al carrer Castelao (al teatre de Can
Gomà) i recorrerà l’avinguda
Jaume I i els carrers Espanya, Pere
Ramon i Sant Vicenç fins a la
plaça Prat de la Riba. A l’arribada,
a les 19h, es farà l’acte d’hissada de
la bandera gallega, amb motiu del
Dia de Galícia. 

JOSEP CASAS CAPÓ

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

Josep Casas Capó va ser veí de
Barcelona i la seva obra figura
a l’Arxiu Municipal de la Ciutat
Comtal. En aquesta peça, el
pintor barceloní capta l’essèn-
cia d’un paissatge emplaçat a
la Vall d’Aran. Casas Capó va
ser, principalment, un autor
paisatgista, una tendència que
els clàssics van considerar un
art menor. Si més no, el ro-
manticisme català de principis
del segle XIX va trencar aques-
ta tendència. Com molts au-
tors de l’època, Casas Capó va
prioritzar els colors per sobre
del traç i el dibuix figurista i
utilitzava la representació de
la natura per expressar els sen-
timents. Garberes de Casas Ca-
pó és un clar exponent dels fo-

naments d’aquest corrent pic-
tòric recolzat en l’ésser humà
com a observador de la im-
mensitat de la natura i la re-
presentació amb connotacions
emotives. Per això, els colors

acostumen a ser foscos, la pre-
sència de llum és dosificada i
s’acostuma a escollir un mo-
ment de pau i silenci. Així, un
dels pintors referents va ser
Caspar David Friedrich. �

GARBERES
Josep Casas Capó (Barcelona, 1799 - 1862)

Casas Capó va ser
un dels principals
paisatgistes del 
segle XIX català
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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

ASPECTES DIETÈTICS 

D’UN CASTELLER

Una persona castellera, com  qualsevol persona sana,  sempre
ha de seguir una dieta complerta, variada i equilibrada. En el
nostre cas, també dependrà de l’esforç del  caste-
ller/a  segons la seva posició. Per aquest motiu
només citarem uns consells bàsics que ens servi-
ren de guia per una actuació d’un diumenge
a les 12h.

En primer lloc és molt important esmorzar
dues o tres hores  abans de l’actuació. Cal
evitar tenir l’estómac ple, els aliments fla-
tulents i les begudes amb gas, ja que podrien
originar malestar o dificultar a la respiració abdo-
minal. 

Un esmorzar aconsellat seria: un bol de llet amb
muesli (barreja de cereals i fruita variada) o un got
de llet i pa amb embotit no greixós.

Durant l’actuació és recomanable beure
aigua, cada vint o trenta minuts, ja que
les actuacions solen ser llargues i caloro-
ses. Després de l’actuació es recomana fer
un dinar complert, que contingui hidrats
de carboni, proteïnes i vitamines. Exemple:
patates, arròs o pasta amb carn o peix i  una
fruita de postres.

Per Anna Buitrago
Dietista-Nutricionista Naturhouse Mollet
� 93 544 56 75 / 93 570 44 38
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L’APARADOR

ASSEGURANCES BILBAO 
Carrer Anselm Calvé, 78 | Tel. 93 544 55 97 | MOLLET DEL VALLÈS (08100)

Oficina d’Assegurances Bilbao al carrer Anselm Clavé � SEGUROS BILBAO

PER MENJAR

La històrica Assegurances Bilbao va
començar assegurant els vaixells de
mercaderies l’any 1918 a Bilbao i avui
disposa de 322 oficines per tota la
península, Balears i Canàries. A
Mollet, Assegurances Bilbao va obrir la
seva oficina el mes de març de 2004.
Les seves directrius sempre han estat
fermes: apropar-se als veïns de Mollet de forma persona-
litzada, donar solucions a les necessitats d’assegurament

del client amb les millors garan-
ties i un preu molt competitiu.
Per aquest juliol, Assegurances
Bilbao inicia una nova campan-
ya promocional i amb l’assegu-
rança d’un vehicle, a partir de
tercers complert, et regala un
alcoholímetre. La promoció ofe-

reix fins a un 65% de descompte si ets bon conductor.
Confia en Assegurances Bilbao i guanya en seguretat. 

Per juliol presenta una
nova campanya i amb
l’assegurança del vehicle
regalen un alcoholímetre

Ingredients

(per a 2 persones)

- 1 manat de julivert

- fulles d'alfàbrega

- cuscús integral 

precuit 

- 1 cogombre

- tomàquet d'amanir

- 2 cullerades de 

llenties bullides

- 1 llauna de tonyina

- olives verdes 

TABULE

Posem una miqueta d'aigua amb sal a
bullir en una cassola per remullar el
cuscús. Calculem 300 ml d'aigua per
cada 1/2kg de cuscús en sec. 
Quan l'aigua és gairebé a punt de
bullir, l'afegirem al bol on tenim el cus-
cús.

Hi afegim un rajolinet d'oli d'oliva.
Deixem que el cuscús es vagi inflant,
fins que es begui tota l'aigua. Ja té el
punt de sal i el punt d'oli d'oliva.

Ara hi afegim les llenties al bol on
tenim el cuscús.

Piquem unes fulles d'alfàbrega i les hi
afegim. També hi posarem unes fulles
de julivert senceres.

Tallem el tomàquet a dauets petits i
també els hi incorporem.

Pelem el cogombre i el tallem també a
dauets. El posem al bol.
Afegim, ara, la tonyina amb el seu oli i
unes olives verdes i ho removem tot
plegat. Fet! �

�
INGREDIENTS
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DEFUNCIONS

NAIXEMENTS

David Laulara del Moral (Mollet) 29/06/08
Adriana Martínez (Sant Fost) 01/07/08
Esteban Bailón Masias (Mollet) 02/07/08
Ariadna Miranda (Mollet) 03/07/08

Dades facilitades per l’Hospital de Mollet

MOLLET

11. AMADÓ. Prat de la Riba, 17
12. BARBERO. Gaietà Vínzia, 66
13. LAFARGUE. Can Flaquer, 19
14. MORALES. Ferrer i Guàrdia, 39
15. ROVIROSA S. Berenguer III, 66
16. SATORRES. Av. Llibertat, 36
17. AMADÓ. Prat de la Riba, 17

FARMÀCIES DE TORN

PARETS
10-16. ISERN. Av. Catalunya, 82

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

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

José Morente Conejo (Mollet) 78 anys 01/07/08
María Carrasco Planellas (Mollet) 72 anys 02/07/08

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, 3 26ºC 23ºC 25ºC 1.014 hPa - 34 km/h E

DIVENDRES, 4 28ºC 17ºC 27ºC 1.014 hPa        - 35 km/h SSW

DISSABTE, 5 32ºC 20ºC 28ºC 1.012 hPa        - 32 km/h SSW

DIUMENGE, 6 29ºC 22ºC 24ºC 1.010 hPa 1 l 32 km/h SE

DILLUNS, 7 25ºC 20ºC 23ºC 1.015 hPa - 29 km/h S

DIMARTS, 8 25ºC 18ºC 23ºC 1.019 hPa - 35 km/h SE

DIMECRES, 9 28ºC 20ºC 27ºC 1.017 hPa - 31 km/h SE

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

Cel serè amb núvols baixos
a primera hora. Tempera-

tures semblants a les d’a-
hir. Calor d’estiu, sense
exageracions i xafogor.

Cel serè gairebé tot el dia.
A darrera hora es pot tapar,
i ja de nit o matinada es
podrien produir alguns rui-
xats. Temperatura avall.

De matinada, possibilitat de
ruixats. La resta del dia, la
nuvolositat serà variable i les
temperatures clarament més
baixes.

Previsió per al cap de setmana

DIUMENGE 13DIVENDRES 11 DISSABTE 12

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

L’AV COL·LEGIS NOUS
CELEBRA AQUEST CAP DE 
SETMANA LA FESTA DEL BARRI
AL PATI DE L’ESCOLA     Pàg. 26

Cartellera de l’11 al 17 de juliol

NOVETATS

CINES MONTCADA

El incidente Horari: 16.30-18.30-20.30-22.30-0.30

Indiana Jones Horari: 16.45-19.15-22.00-0.20 

La boda de mi novia Horari: 16.15-20.20 (divendres,

dissabte i diumenge només projecció a les 21.15) 

Algo pasa en las Vegas Horari: 18.10-22.30 (diven-

dres, dissabte i diumenge només projecció a les 23.00)

Las crónicas de Narnia: el príncipe Caspian
Horari: 16.15-19.15-22.15

El increíble Hulk Horari: 16.30-19.00-22.00-0.15

Kung Fu panda Comèdia-Animació
Durada: 92 min. Horari: (projecció a
les 23.00 tots els dies) 16.00-17.45-
19.30-21.15-23.00. De: John Stevenson
i Mark Osborne Veus originals: Jack
Black, Dustin Hoffman, Jackie Chan

Rivales Comèdia Durada: 110 min.
Horari: 17.00-19.30-22.15-0.30. De:
Fernando Colomo Amb: Kira Miró,
Goya Toledo, Jorge Sanz, Santi Millàn,
Ernesto Alterio, Juanjo Puigcorbé,
Rosa María Sardá, María Pujalte

LA RESTA DE LA CARTELLERA

Les sessions golfes només es projectaran la matinada de dissabte a diumenge

De dilluns a dijous

PRÒXIMAMENT: Hancock, Superagente 86, Expediente X

ET CONVIDEM 
AL CINEMA

Envia’ns un mail a contrapunt@contrapunt.cat amb nom,
cognoms i DNI i participa en el sorteig de 2 ENTRADES
PER A DUES PERSONES als cines de Montcada.
Divendres 11 de juliol, publicarem els pròxims guanyadors.

ELS GUANYADORS D’AQUESTA SETMANA SÓN:
GEORGINA DÍAZ IBARZ i DANIEL BOSCH
MARIANO. Els afortunats podran recollir les entrades
presentant el DNI a la taquilla del cinema: C.C. EL PUNT
DE MONTCADA. c. Verdi, n. 2-4, MONTCADA I REIXAC

��

MOLLET

Divendres, 11

· A LA BIBLIOTECA. 19 h.

Audicions musicals: Sto-

ries from the city, Stories

from the Sea, de Pj Har-

vey. Amb material propi

de la biblioteca. Bibliote-

ca Can Mulà.

· NIT JOVE AL MUSEU

ABELLÓ. 20 h. Visita a

l’exposició permanent

amb accions musicals i es-

pectacle. Museu Munici-

pal Joan Abelló.

· CONCERT. 22 h. Cicles

Divendres al Jardinet.

Jazz amb la Jar Band. El

preu és de 3 euros. Jardí

del Casal Cultural, a tocar

de la pista d’hoquei del

carrer Can Fàbregas.

Dissabte, 12

· CERCAVILA. 18 h. Festa

Santiago Apostol i reco-

rregut pels carrers Caste-

lao, avinguda Jaume I, Es-

panya, Pere Ramon, Sant

Vicenç i plaça Prat de la

Riba.

· COMUNITATS AUTÒNO-

MES. 19 h. Hissada de la

bandera de Galícia, orga-

nitzat per Irmandade a

Nosa Galiza. Plaça Prat de

la Riba.

· ESPECTACLE. 22.30 h.

Cos de Dansa de l’Esbart

Dansaire. Un país de

PARETS

EXPOSICIONS

Divendres, 11

· CINEMA A LA FRESCA.

22.30 h. Projecció de la

pel·lícula 10.000. Parc

Can Berenguer.

Dissabte, 12

· ESCACS. 11 h. XXVII tor-

neig ràpides individual

d’escacs. 14 h. Botifarra-

MARTORELLES

Divendres, 11

· ACAPTE. De 17 a 21 h.

Donació de sang. Pati de

la Masia de Can Carrancà.

· NIT MUSICAL. 23 h Ac-

tuació de Dob elèctric

trio. Pati de la Masia de

Can Carrancà.

Dijous, 17

· XERRADA. 19 h. Confe-

rència Feng-shui, a càrrec

de Carme Navarro. Biblio-

teca Montserrat Roig.

da popular. Pavelló Muni-

cipal d’Esports.

· ESPORT. 11 h. I Trofeu de

patinatge. Pavelló Munici-

pal d’Esports.

Dimarts, 15

· BIBLIOPARC 08. 18 h.

Pugeu a la furgo, cançons

amb la companyia Vatua

l’Olla. Parc La Linera.

Dimarts, 15

· VERSOS. 18.30 h. Recital

poètic del Niu d’Art dedi-

cat a M. Àngels Anglada.

Teatre Ca n’Oms.

SANT FOST

Divendres, 11

· CONCERT. 22 h. Jazz

amb Porta, Fernández &

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, del col·lectiu

d’artistes del Taller de San-

ta Coloma de Gramenet.

Centre cultural La Marine-

ta. Fins al 14 de juliol.

· EXPOSICIÓ. Obrim fines-

tres, obrim diàlegs. Recull

fotogràfic i documental del

projecte que es va desen-

volupar d’octubre a maig

de 2008. Centre cívic Can

Borrell. Fins al 25 de juliol.

· EXPOSICIÓ. La història del

lesbianisme. CIRD Joana

Barcala. Fins al 25 de juliol.

· EXPOSICIÓ. El plasticisme

espiritual de Francesc Do-

mingo. Museu Abelló. Fins

al 20 d’agost.

festa. Parc dels Colors.

· MÚSICA. 20 h. Festival Ja

era hora!, organitzat per

l’Associació de Músics de

Mollet. Plaça Pau Casals.

· BALL. 23 h. Ball de saló.

Mercat Vell.

Diumenge, 13

· ESPECTACLE. 20 h. Actua-

ció de l’Escola de Dansa de

l’Esbart Dansaire. Parc dels

Colors.

Dimecres, 16

· FAMILIAR. 19 h. Tardes de

jocs: Un misteri a les sales

del museu. Museu Munici-

pal Joan Abelló.

Dijous, 17

· CINEMA A LA FRESCA. 22

h. Projecció Super Size Me.

Pati del centre cívic L’Era.

· INFANTIL. 18 h. Pintem al

parc. Activitat per a nens i

nenes de 6 a 12 anys. Parc

de Can Borrell.

Capella Trio. Davant el

restaurant Els Castanyers.

Dissabte, 12

· TEATRE. 22 h. El Mètode

Grönholm. Amb el Centre

Parroquial de Monistrol

de Calders. Auditori.

=
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A-fer-s Exteriors per FerARA FA CINC ANYS...

11 de juliol de 2003 (núm. 110).
La Caixa apunta que la riquesa
de Mollet està per sota de la mit-
jana catalana i que la renda dels
molletans és 1.850 € anuals infe-
rior a la dels granollerins. 

–Animacions en 3D?
–Ara sobretot treballem en animacions au-
diovisuals per fer sèries de televisió
(www.toons3d.com), amb la possibilitat de
passar-les als mòbils.   
–Vas ser pioner a Internet?
–Sí, amb la sèrie Space Toons, la primera a
Internet de 3D al món. Ara estem intentant
que TV3 ens doni l’oportunitat. A Catalu-
nya és complicat, hi ha poques empreses. 
–Com vas començar?

Des de petit sabia que totes les sèries de tele
passarien a treballar-se amb un ordinador.
He estat de sort, el que pensava als cinc
anys està passant. Ara ja no es treballa de
forma artesanal, és complicat i massa lent. 
–Enyores el dibuix tradicional?
–Per fer una sèrie com de Space Toons es
necessitarien cinc anys. Amb un ordinador,
deu mesos. 
–Són molt diferents?
–El dibuix fet a mà té un sentiment espe-
cial. El dibuixant només pensa en una
imatge, nosaltres pensem en un conjunt. 
–Què expliques a les animacions?
Al principi, no volia explicar grans histò-
ries, com els dibuixos de la Warner, com el
Correcaminos, que juga amb situacions i
caricatures. Ara treballem amb guions. 

� PER: ESTEVE GIRALT

Va crear des de Mollet la primera sèrie mundial
d’animació en 3D només per a Internet.

Abel Cabrerizo

Ja no es treballa
com els artesans,
és massa lent

EN ESSÈNCIA

� LA DADA

185.169 
� Aquests són els euros de la
inversió que l’Ajuntament de
Mollet farà aquest estiu en el man-
teniment dels centres educatius de
la ciutat, que inclou, entre altres
actuacions, l’arranjament de la
coberta de l’escola García Lorca. 5

� LA FRASE

� XAVIER VILLORO, millor esportista

masculí a la Nit de l’Esport de Parets,

del Club Tennis Taula. En la categoria

femenina la guanyadora va ser Íngrid

Andrés, del Club Atlètic Parets. 17

� LA PARAULA

metres lineals

� D’aquesta manera es mesura el
volum de documents d’un arxiu.
Es tracta de la longitud dels docu-
ments estesos un darrere l’altre en
filera. 3

� EL WEB

www.derivart.info

� Web del col·lectiu artístic
Derivart, que ha guanyat un nou
premi, Madrid Procesos 2008. 22

Va ser una nit de sorpreses
perquè l’atletisme i
el tennis taula no són
esports de masses

“


