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LA VISITA. Tres dels afortunats feien
revisió al nou habitatge  >> M.GARCIA

L’Obra Social de la
Caixa lliura les claus al
centenar d’adjudicataris
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assequible tenen un preu
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de menys de 35 anys

>

La Vinyota tindrà 100
pisos més per llogar
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a bategar amb
l’arribada dels
primers veïns
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Mollet compta amb vuit quioscos a
la via pública, dels quals el 25% ha
hagut de baixar persianes en els dar-
rers dos anys. A causa d’Internet i
de l’expansió de la premsa gratuïta,
el nombre de vendes de diaris ha
patit una davallada d’entre un 30 i
un 60%, indiquen des del sector. A
més, els impostos elevats que han
de pagar provoquen que molts no
vegin beneficis que copensin les 14
hores treballades al dia. 

Per a Genís Verenguer, quios-
quer de la rambla Pompeu Fabra,
el problema que més ofega el nego-
ci són les taxes. En canvi, per a Jo-
sep Rodríguez, amb un establiment
a la rambla Fiveller, “si hi hagues-
sin moltes vendes, no seria cap
problema que haguem de pagar
impostos alts”. 

Amb el que coincideixen els
quiosquers és que només amb la

venda de diaris i revistes no es pot
mantenir el negoci. “El que com-
pensa la parada és la venda d’al-
tres productes com els DVD i els
fascicles”, explica Carles Sanz, que
té una parada a l’avinguda Llibertat.

Els impostos agreugen la crisi de
vendes dels quiosquers. “Sabem
que els hem de pagar, com to-
thom, però per ser un negoci tan
petit, ens apreten massa”, afirma
Verenguer. La taxa més elevada a la
que s’enfronten els venedors de dia-

ris són els ports. Cada distribuïdora
cobra de transport 3.000 euros
l’any. També s’han d’afegir les taxes
de l’Ajuntament: l’ocupació a la via
pública i l’impost de reciclatge que
afecta tots els comerciants per a la
recollida de paper i cartró. Per úl-
tim, han de pagar els autònoms i la
taxa equivalent a l’IVA, que depèn

dels metres quadrats de la parada. 
Els quiosquers de les avingudes

Rivoli i Llibertat i de la rambla
Pompeu Fabra volen crear una asso-
ciació a nivell local amb l’objectiu
de “defensar-se de les grans distri-
buïdores”, indica Vicente Orillosa,
del comerç del barri Can Borrell.
Davant d’aquestes grans empreses

tots tres reconeixen que, si no s’a-
lien entre ells, “se senten desprote-
gits”. Els quiosquers coincideixen a
criticar les distribuïdores que, se-
gons asseguren, no els abonen totes
les publicacions i “s’aprofiten per-
què són empreses grans, multina-
cionals, sense competència i amb
molta força”, insisteix Verenguer. ■■

� Els impostos que s’han de pagar al consistori
per tenir un quiosc són d’uns 400 euros per a la
recollida del paper i cartró i d’uns 600 euros per
ocupació de la via pública, depenent ambdós dels
metres quadrats de l’establiment.

ADQUISICIÓ TAXES

La pèrdua de lectors i uns ports cars
amenacen l’activitat dels quioscs

Internet i la premsa gratuïta obliguen
els vveenneeddoorrss  ddee  ddiiaarriiss i de revistes a
diversificar el seu negoci per sobreviure

■■   COMERÇOS | TRES PROFESSIONALS S’ASSOCIARAN PER LLUITAR CONTRA EL MONOPOLI

● MOLLET DEL VALLÈS
ANNA PALOMO

EL PREU DE LA CONCESSIÓ A
PARETS ÉS D’UNS 450 EUROS

� Segons el concurs que es va fer el
desembre de 2005, convocat per l’Ajuntament
de Parets, el cànon que s’aplica per a la
concessió d’un quiosc, de titularitat municipal,
és de 442,50 euros.

L’AJUNTAMENT COBRA
UNS 1.000 EUROS ANUALS

BENEFICIS

ELS QUIOSQUERS GUANYEN 
20 CÈNTIMS PER CADA DIARI

� El benefici que s’emporta el venedor 
de diaris és del 20%. La premsa té un preu  
estipulat que, entre setmana és d’1 euro, del
qual el quiosquer guanya 20 cèntims per a
cada periòdic.

VENDES. Els quiosquers veuen en Internet un dels motius de la disminució de compra de diaris  >> A. PALOMO

El novembre del 2005 el consistori
de Parets va posar a concurs tres
quioscos: un a l’avinguda Espanya,
un altre al Camp de les Peces i un
darrer al Mirador de Gallecs, el
qual no s’ha arribat a obrir en
aquest temps.

La situació a Parets

Oberts
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ELS MÉS PETITS OCUPARAN LES CADIRES   
DELS REGIDORS EN EL SEU TERCER PLE

■■   PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓ | Consell Municipal dels Infants

● MOLLET DEL VALLÈS. Aquest diumenge (12.30h) se celebrarà el ple del
Consell dels Infants, en què participaran 22 alumnes escollits entre tots
els nens i nenes de 6è de primària de Mollet. El Consell, creat el curs
passat, vol ser una eina pedagògica a més d’un òrgan de participació.

L’AJUNTAMENT POSA EN MARXA ‘WWW.JOVENTUT.MOLLETVALLES.CAT’, UN ESPAI WEB D’INFORMACIÓ PER A JOVES*

IES ALBA DEL VALLÈS
Sant Fost de Campsentelles

BATXILLERAT
✓ Tecnològic  ✓ Ciències de la naturalesa i de la salut

✓ Humanitats i ciències socials

Av. Buxó Baliarda, 3 · 08105 Sant Fost de Campsentelles · Tel. 93 570 84 02 / Fax: 93 570 79 72
e-mail: iesalbadelvalles@xtec.cat · www.xtec.cat/iesalbadelvalles

JORNADA DE PORTES OBERTES:
dissabte 29 de març de 10 a 13h

La mateixa setmana en què s’ha-
vien de lliurar les claus dels cent
pisos de lloguer assequible de l’O-
bra Social de La Caixa a la Vinyo-
ta, el govern local ha anunciat una
nova promoció de pisos de protec-
ció. L’Ajuntament ha aprovat, a
través de Promosol, la construcció
de cent habitatges socials en els
dos solars d’ús residencial que en-
cara quedaven a la Vinyota. La
promoció es destinarà a pisos de
lloguer assequible, aquest cop pe-
rò, de llarga durada i sense cap li-
mitació d’edat, a diferència dels de
La Caixa, els quals s’han destinat a
joves i a majors de 65 anys.

La promoció es farà mitjançant
el Registre d’Entitats Promotores
d’Habitatge Protegit de la Diputa-
ció. Així, l’Ajuntament cedirà el sòl
a una empresa promotora acredita-
da per aquest organisme perquè
projecti, construeixi i exploti els ha-
bitatges en règim de lloguer prote-
git per un termini d’uns 35 anys.
Passat aquest temps, l’Ajuntament
recuperaria el sòl i les construc-
cions. La nova promoció se sumarà
als 300 pisos protegits de compra i
lloguer en construcció a la zona. ■■

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / L.O.

■■ HHAABBIITTAATTGGEE | PER ACCEDIR A LA FUTURA PROMOCIÓ APROVADA PEL GOVERN LOCAL NO HI HAURÀ LIMITACIÓ D’EDAT

La Vinyota tindrà 100 pisos
més de lloguer assequible

U MARC GARCIA

● MOLLET DEL VALLÈS. “Vaig plorar
de l’emoció i l’alegria”. Això deia
Maria Joana Pedrosa, una de les
afortunades en el sorteig dels pisos
de lloguer de La Caixa. Maria Joana i
el seu company Josep Cruz deixaran
el pis on viuen amb la filla per ocupar
un dels cinc pisos per a persones de
més de 65 anys amb un lloguer de

270 euros al mes. Una altra nova
veïna serà la Magda Ríos, una jove
de 30 anys que deixarà la casa de la
mare perquè “ja toca” per viure sola.
“Em vaig presentar als de compra
però vaig quedar a la reserva”, diu.
Amb tot, ara prefereix el de lloguer
perquè amb el de propietat “sola no
hagués arribat”. >> L.ORTIZ

ELS PRIMERS VEÏNS
DEL BARRI JA TENEN
LES SEVES CLAUS

... �

Parets demana ajuts per
a la recollida de residus
● L’Ajuntament ha demanat a
l’Agència de Residus de Catalunya
subvencions per un valor de més
de 100.000 euros, que es destina-
ran a la recollida de paper i cartró
als mercats ambulants, al reforç de
la recollida de paper i cartró
comercial, a illes de contenidors, a
monitors ambientals, a l’adquisició
de vaixella reutilitzable i a la reco-
llida selectiva durant la festa major. 

La història de l’Amèrica
Llatina, a Can Rajoler 
● La Biblioteca de Can Rajoler
acull divendres (20h) la presenta-
ció del llibre Identidades ambiva-
lentes en América Latina (siglo
XVI-XXI), de Verena Stolcke i
Alexandre Coello, i publicat per
edicions Bellaterra. L’obra analitza
les transgressions identitàries que
van engendrar les fronteres i les
desigualtats en les seves respectives
dimensions.

El Cívic L’Era tracta la
Llei de Dependència
● L’Era acollirà dijous (18h) la
xerrada informativa amb el títol El
repte de l’autonomia. Programa de
prevenció de la dependència, que
tractarà, entre altres, el desplega-
ment de la llei de Dependència.
Les últimes dades apunten que
l’Ajuntament de Mollet ha trami-
tat 330 sol·licituds per acollir-s’hi.
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El director gerent de l’Hospital de
Mollet, el doctor Jaume Duran, ha
reforçat l’estructura directiva del
centre per afrontar la transició cap
al nou hospital que s’està cons-
truint als Pinetons. Les incorpora-
cions han estat el doctor Josep
Maria Ibáñez Romaguera, com a
director assistencial, i Lourdes

Laborda, com a directora econòmi-
co-financera. El doctor Ibáñez és
doctorat en Medicina i Cirurgia
per la UAB, especialista en otorri-
nolaringologia i màster en gestió
de serveis de salut.

Laborda és llicenciada en Admi-
nistració i Direcció d’Empre-ses i
màster en direcció de serveis inte-
grals de la salut. En l’actualitat era
directora econòmica de l’Hospital
Quirón. ■■

L’endarreriment de les obres del
futur complex esportiu faran que
aquest estiu, i per tercer any conse-
cutiu, els veïns de Sant Fost no dis-
posin de la piscina municipal. Així
ho ha assegurat a CONTRAPUNT
el regidor d’Esports, José Manuel
Murcia, que atribueix el retard al fet
que s’hagin hagut de canviar les
grans grues de l’obra (que ara ocupa-
ran la zona de la piscina) per donar

prioritat al camp de futbol. 
En l’últim ple, els grups munici-

pals van aprovar per unanimitat
una moció presentada per Gent
per Sant Fost (GSF), que demana-
va que l’Ajuntament tanqués amb
Martorelles algun tipus d’acord
perquè els santfostencs puguin fer
ús de la piscina municipal del po-
ble veí “amb preus de residents”,
deia Montserrat Armengol, porta-
veu de GSF. Armengol recordava
que el tancament de la piscina ha
suposat “perdre una activitat com

els cursets de natació que tenien
molt bona acollida entre la pobla-
ció”. Segons les dades que va pre-
sentar, el 2005, l’últim any en què
es va impartir el curset, 66 persones
hi van participar. 

OBERTS AL CONVENI

Murcia ha admès que encara no s’-
ha plantejat la possibilitat a l’Ajun-

tament de Martorelles, però apunta
que s’haurà de fer perquè “és ne-
cessari trobar una solució alterna-
tiva”. Per la seva part, l’alcalde de
Martorelles, Miquel Àngel Sòria,
ha manifestat la seva voluntat d’a-
rribar a un acord “trobant el siste-
ma adient”. “Sempre hem estat
oberts a mancomunar serveis i
col·laborar amb els pobles veïns”,
deia Sòria. ■■

■■ EEQQUUIIPPAAMMEENNTTSS | EL RETARD EN LES OBRES DEL COMPLEX MANTINDRÀ TANCADA LA PISCINA MUNICIPAL UN ANY MÉS

Tercer any sense
estar en remull
a Sant Fost

■■ SSAANNIITTAATT | JOSEP M. IBÁÑEZ I LOURDES LABORDA, FITXATGES ■■ RREECCOONNEEIIXXEEMMEENNTTSS | EL CONSELL COMARCAL FA LA CRIDA

● SANT FOST DE CAMPSENTELLES
CONTRAPUNT

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT 

L’Hospital reforça la 
seva direcció per afrontar
la trancisió al nou centre

● CONTRAPUNT. El Consell
Comarcal del Vallès Oriental ha
convocat la segona edició del
Premi de Cooperació Internacio-
nal per al Desenvolupament
Humà, que distingeix persones o
institucions vinculades a la comar-
ca que hagin promogut projectes
de cooperació internacional. El
premi està dotat amb 11.000 euros
lliures d’impostos que s’hauran de
destinar a projectes relacionats
amb la proposta guanyadora. 

El termini de presentació de candi-
datures acaba el 31 de març i el
lliurament del premi serà el proper
24 d’abril.

PRIMER GUANYADOR

Jordi Mas Castells, un religiós de la
Garriga, va ser el guanyador de la
primera edició del premi, que va
reconèixer la seva tasca de col·labo-
ració amb el Camerun des de fa
més de 40 anys. ■■

Convocat el premi de
Cooperació Internacional

El Departament de Justícia de la
Generalitat ha informat que la
Unitat Depenent de Can Cònsol,
a Gallecs, el passat cap de setma-
na va patir greus desperfectes, que
a hores d’ara investiguen els Mos-
sos d’Esquadra. El centre, amb
una capacitat de quaranta places,
acull interns en tercer grau peni-
tenciari. El Departament ha infor-
mat que els 22 interns d’aquesta
unitat no es trobaven al centre en
el moment dels fets perquè tenien
un permís de cap de setmana. ■■

Incidents al
centre per a
interns de Can
Cònsol, a Gallecs

■■ SSUUCCCCEESSSSOOSS

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

BARRADA. La piscina municipal l’any del seu tancament >> ARXIU

L’Ajuntament parlarà amb Martorelles
per usar la seva piscina a preu de resident



● MOLLET DEL VALLÈS. Un grup de
molletans ha posat en marxa una
nova entitat de cooperació a la ciu-
tat. Es tracta de Tibsima Projecte
Mollet-Sàhara, que té com a objec-
tiu principal donar suport a infants
sahrauís discapacitats. Segons els

seus responsables, Tibsima vol sen-
sibilitzar els ciutadans i mobilitzar
recursos “per ajudar una població
en situació precària”. Amb una
visió “realista” de les possibilitats,
l’entitat ha optat per desenvolupar
petits projectes com el que s’està

executant en l’actualitat, el de
suport al Centre Castro de Smara,
una escola per a infants amb disca-
pacitats.

L’ACTE D’ESTRENA

L’entitat ha organitzat dijous (20 h)
una presentació a La Marineta, que
consistirà en una xerrada sobre el
Sàhara Occidental. Com a convi-
dats hi assistiran Núria Salamé, pre-
sidenta d’ACAPS, i Sultana Khaya,
estudiant sahrauí, i Oualad
Moussa, delegat del Front Polisari a
Catalunya. ■■

■■ PPOOBBLLEESS  AAGGEERRMMAANNAATTSS | UNA DELEGACIÓ VALLESANA HA VIATJAT A LA ZONA DE CHINANDEGA NORTE

Representants dels diversos munici-
pis vallesans, la majoria agermanats
amb poblacions del nord de Chi-
nandega (Nicaragua), estudiaran la
possibilitat d’endegar un nou pro-
jecte de cooperació supramunici-
pal: la construcció d’una residència
d’estudiants a Somotillo, un dels
municipis més grans de la zona. 

La proposta ha sorgit després de
la visita que durant la setmana pas-
sada va fer una delegació vallesana
a aquesta zona nicaragüenca, on es
troben municipis com Cinco Pi-
nos, agermanat amb Mollet; San
Pedro del Norte, amb Martorelles;
San Francisco del Norte, amb Pa-
rets, i Somotillo, amb Sant Fost.
En aquesta visita, el grup ha pogut
supervisar un dels principals pro-
jectes que s’estan duent a terme a
la zona: la implantació del Projec-
te SISCAT, un sistema cadastral
que ha de permetre establir un
cens per, posteriorment, facilitar la
recaptació d’impostos. Segons l’al-
calde de Martorelles i membre de
la delegació, Miquel Àngel Sòria,

ja s’han efectuat els censos corres-
ponents a les diferents poblacions
de la zona. El proper pas serà “cre-
ar una oficina a Somotillo perquè
assessori els municipis sobre la
gestió tributària”, apunta.

EL ‘CIBER’ MARTORELLES

Els alcaldes han pogut supervisar
els projectes concrets que s’han fi-
nançat a les poblacions agermana-
des. És el cas de Miquel Àngel Sò-
ria, que, a San Pedro del Norte, va
visitar els onze habitatges que s’han
construït amb el finançament de
l’Ajuntament. “Es destina el 0,7%
del pressupost a cooperació i enca-
ra que puguin semblar uns diners
mínims, quan es traslladen a Ni-
caragua es multipliquen i t’adones
que pots fer moltes coses”, diu. En
els tres anys d’agermanament, Mar-
torelles ha cooperat, entre altres, en
la construcció d’habitatges dignes,
l’arranjament de carrers i carreteres
i en la construcció de l’edifici de
l’Acaldia. A més enguany s’ha apor-
tat material informàtic que ha servit
per obrir un ciber, que porta el
nom de Martorelles. ■■

Els alcaldes fan seguiment de les
accions de cooperació a Nicaragua

● CONTRAPUNT
LAURA ORTIZ

‘IN SITU’. El nou ciber a San Pedro
del Norte >> M.A.S.

Neix Tibsima, entitat de
suport a infants sahrauís 
Es presenta oficialment dijous a La Marineta

... �

Parets reparteix el 
carnet de la deixalleria
● L’Ajuntament ha repartit el car-
net de la deixalleria, amb el qual
els usuaris de l’equipament podran
tenir, el 2009, una bonificació del
15% en el rebut de la taxa de pres-
tació de serveis mediambientals.
Per aconseguir la bonificació
s’haurà de fer ús de la deixalleria
un mínim de vuit vegades a l’any. 

Residus i medi ambient,
tema del sopar tertúlia

● Divendres (21.30 h) els locals
parroquials del carrer la Pau de
Mollet acolliran un nou sopar ter-
túlia. Aquest cop el ponent serà
Xavier Flotats, director del centre
de Gestió Integral de Residus
Orgànics (GIRO), que parlarà de
matèria orgànica i medi ambient.

Capta de sang a la
masia de Can Borrell

● L’entitat Banc de Sang organit-
za per dilluns un nou acapte de
sang a Mollet. En concret, la uni-
tat mòbil on es podran fer les
donacions es trobarà davant de la
masia de Can Borrell des de les 5
de la tarda fins a les 9 de la nit.

El grup de poblacions estudiarà construir
una residència d’estudiants a Somotillo
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El 8 de gener de 1938 va ser un dia
tràgic per a Mollet del Vallès. Al
voltant de dos quarts de 6 de la tar-
da, aviadors feixistes deixaven caure
una bomba a la cèntrica cruïlla
dels Quatre Cantons. 

Els bombardejos indiscriminats
sobre la població civil van ser un
dels moments de més dramatisme
de la Guerra Civil i, enguany, la
Generalitat de Catalunya comme-
mora el 70è aniversari dels bombar-
deigs a la ciutat de Barcelona i a

d’altres municipis propers,
com és el cas de Mollet.
De fet, el 1938 va ser l’any
en el qual la ciutadania
catalana va patir més
atacs aeris. 

Mollet va ser el primer
municipi del Vallès Orien-
tal que va ser víctima d’un
dels bombardejos contra la
població civil que van so-
vintejar durant aquell any
en plena guerra. La capital
baixvallesana era la segona
ciutat més poblada de la
comarca, amb poc més de
6.000 habitants. Aquell
matí d’hivern, dos dies des-
prés de Reis, l’aviació ita-
liana, aliada de Franco, va
llençar una bomba sobre
els Quatre Cantons, que va
provocar 7 morts al mateix carrer i
almenys 25 ferits, els quals van en-
grossir la xifra de víctimes mortals
fins a les 15 persones, entre les quals
hi havia l’Anita Tomàs, una dona
embarassada de 8 mesos i el cone-
gut doctor Enric Rosés. Segons ex-
plica la historiadora M. Àngels Suà-
rez, els primers auxilis es van fer des
del dispensari dels baixos de l’antic
ajuntament, on molt ciutadans van
ajudar portant els matalassos de ca-
sa seva per portar els ferits.

L’esclat també va provocar un in-
cendi als carrers de Durruti i Fer-
mín Galán (actualment, carrer Be-
renguer III i avinguda Burgos) i va

malmetre diverses cases, entre les
quals la del dispensari del popular
metge Tiffón. Suàrez recollia el
testimoni d’Emili Nicolás Butjosa,
que explicava que van caure tres
bombes més entre la Torre Maya i
Parets, que no van ocasionar danys.

Els molletans van seguir pen-
dents de l’amenaça que arribava
del cel i, lamentablement, el 25 de
gener de 1939 van patir una altra
ofensiva aèria. A les quatre de la
tarda els aparells italians van sobre-
volar el carrer Berenguer III i la
Riera Seca i van descarregar quatre
bombes i metralla que van provo-
car la mort de vuit persones. Joan

Solé Tura, al llibre Mollet, una mi-
ca d’història, explica que un dels
projectils va caure a Riera Seca, on
“una colla d’homes estaven plan-
tant faves”. Dos d’ells van morir,
com també un altre veí, que re-
partia carbó, i que estava a prop
de l’escorxador i els safareigs.

Aquell mateix dia, els avions
que atemorien la població tam-
bé van sobrevolar Parets, tot i
que no hi van causar cap vícti-
ma. Dos dies més tard, les tropes
franquistes van entrar a Mollet.
Al dia següent, el 28 de gener
també entraven pel carrer Ma-
jor de Parets. ■■

■■ 7700ÈÈ  AANNIIVVEERRSSAARRII  DDEELLSS  BBOOMMBBAARRDDEEIIGGSS  ((II)) | Mollet va ser la primera població del Vallès Oriental que va patir els atacs aeris

Els avions del terror indiscriminat

● CONTRAPUNT
MONTSE ERAS

El ggeenneerr  va ser tràgic durant dos anys, quan
els aparells italians sobrevolaven la zona

A la ciutat baixvallesana, 2233  ppeerrssoonneess  van
morir com a conseqüència de les bombes

Com a conseqüència de la bom-
ba del 8 de gener de 1938 morien:
-Enric Rosés Bruzo, de 39 anys
-Enric Rosés Folch, de 4 anys
-Elisa Damunt Rabassó, de 26 anys
-Ignasi Ribas Camins, de 35 anys
-Joan Casals Concabello, 54 anys
-Miquel Montsant Planas, de 29
-Marià Careta Pon, de 26 anys
-Anna Pi Baró, de 38 anys
-Josep Prat Mas, de 31 anys
-Josep Vives Borrell, de 14 anys
-Narcís Genís Busquests, de 32
-Rafael Blasco Tello, de 52 anys
-Maria Figueras Marimón, de 38
-Enriqueta Llonch Padró, de 25
-Anita Tomàs Ventura, de 25 anys

El 25 de gener de 1939 morien:
-Rafael Barnils Pidevall, de 46 anys
-Vicenç Gimeno Domínguez, de 49
-Acebo Martí Serrano, de 51 anys
-Ferran Marxuach Capella, de 14
-Josep Casals Pines, de 45 anys
-Ramon Padró Viñallonga, de 51 
-Marià Feliu Sayol, de 57 anys
-Miquel Colás Calvo, de 9 anys

>

>

LES VÍCTIMES

EMISSORS. L’aviació italiana va ser responsable dels bombardejos molletans >> ARXIU

La memòria local d’uns fets
tan greus com van ser els 
bombardeigs a la població civil
s’ha recuperat gràcies a la tasca
de dues historiadores que han
publicat treballs sobre la 
República i la Guerra Civil. En el
cas de Mollet, fa vuit anys 
M. Àngels Suàrez va editar un 
extens i exhaustiu llibre dins la
col·lecció del Centre d’Estudis
Molletans. Pel que fa a Parets,
l’any passat M. Àngels Massaguer
enllestia una publicació que 
documenta i recull el testimoni
dels qui van viure aquest període.

LES HISTORIADORES

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

�

*

Segons l’estudi comarcal
Llocs de la Guerra Civil del
Vallès Oriental, Martorelles
va rebre l’impacte d’una
bomba que, sortosament,
no va causar ferits. Va ex-
plotar a la vinya situada on
actualment hi ha la fàbrica
Fainsa, de la família Singla.

La curiositat

Bomba aprop
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Una història estesa
per transmissió oral
apunta que l’Esplai
Xivarri va comen-

çar quan el mossèn
de la parròquia Sant Vicenç, Carles
Mascaró, passejava un dia per la
plaça Prat de la Riba i s’aturava per
jugar amb uns nens. Amb els dies,
el mossèn va deixar els infants en
mans d’uns joves que resultarien
ser els primers monitors. D’això, ja
en fa 35 anys i l’Esplai Xivarri fa
mesos que celebra el seu aniversari.

Com qualsevol efemèride, és
bon moment per aturar-se i fer ba-
lanç. En aquests 35 anys hi han par-
ticipat prop de 250 monitors i milers

de nens. “La finalitat de l’esplai és
la transformació social, treballar
per un món més just i igualitari”,
explica Joan Manel Sánchez, res-
ponsable del Xivarri. Segons Joan
Manel, els esplais són vigents per-
què “ocupen un espai al qual no
arriben familiars i professors”.

En aquest sentit, l’Esplai Xivarri
compta amb un ideari general que
recull els principals valors humans
com la generositat, la convivència,
la tolerància i el foment de l’esperit
crític. “Són principis que coinci-
deixen amb la fe cristiana i
creiem que són constructius però
el Xivarri no és una catequesi”,
diu Joan Manel. Sobre aquests ei-
xos, el Xivarri divideix els infants
en grups per treballar necessitats
específiques. Joan Manel assegura
que els nens agafen més confiança

al monitor que no pas a l’adult per-
què “els veuen més propers a la
seva edat”.

Aquest curs, el Xivarri acull 90
nens, 11 monitors i 2 ajudants.
“Per la progressió de l’esplai és
una bona xifra, però en una ciutat
de 50.000 habitants hauríem d’as-
pirar a créixer una mica més”. Per
això, part de les activitats de l’ani-
versari es destinen a la promoció
de la filosofia Xivarri. L’agenda de
celebracions va començar a l’octu-
bre amb una multitudinària festa
amb animació infantil del grup Ca-
ball de Cartró i la presència d’altres
esplais. Alhora, el Xivarri va iniciar
al novembre un cicle de xerrades
que clourà a l’abril. Els actes més
recents van ser el Matí Lúdic i el
concert jove de grups locals al
Mercat Vell. ■■

● MOLLET DEL VALLÈS
PEDRO NAVARRO

■■ EEDDUUCCAACCIIÓÓ  EENN  EELL  LLLLEEUURREE    | HI HAN CIRCULAT PROP DE 250 MONITORS QUE HAN PROCURAT COMPARTIR ELS VALORS HUMANS AMB MILERS DE NENS

El Xivarri, 35 anys de canvi social

ME’N VAIG A LA MUNTANYA. Entre guitarres i sacs de dormir, imatge d’una sortida de l’any 1992 >> ESPLAI XIVARRI

Xerrades, sopars i sortides, festa
d’aniversari fins a final de curs
El Xivarri no s’atura. Aquest divendres a la tarda continua el cicle de xerra-
des amb una conferència de Carles Armengol (18.30 h). A més, dissabte
(20 h) s’oficiarà a l’església Sant Vicenç una missa en commemoració del
Dia de la Mare de Déu de l’Alegria, la patrona. A principis d’abril s’orga-
nitzarà una sortida de pares a Sant Feliu de Boixalleu i al maig es preveu
una exposició fotogràfica a la Sala Fiveller amb sopar d’exmonitors. Les
celebracions acabaran amb un sopar de final de curs molt especial. 

El Pessebre Vivent
es traslladarà al
parc de Can Mulà
El Pessebre Vivent és una de les
activitats més simbòliques de
l’Esplai Xivarri. Es preveu que l’ac-
tivitat desaparegui de Prat de la
Riba per emplaçar-se al parc de
Can Mulà en una recreació amb
més extensió i recursos. Les colò-
nies que tanquen el curs són
també una fita important, deu dies
d’agost al servei de la convivència. 

El pols de l’esplai,
actualitzat cada
dia a la xarxa
El web www.esplaixivarri.org allot-
ja un extens àlbum fotogràfic, l’a-
genda d’activitats, els grups, refe-
rències dels monitors, descàrre-
gues per personalitzar l’ordinador,
un bloc, un llibre de visites i l’apar-
tat Xivarri TV que inclou una dese-
na de vídeos. Encapçala el web el
Cocus, la mascota del Xivarri que
enguany ha renovat la imatge.    
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www.autoelegance.info

2 TIENDAS A SU SERVICIO

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

OFERTAS EN TURISMOS
AUDI A3 2.0 TDI 140CV. 3P. AÑO/04. XÉNON, CLIMA, LLANTAS, CD, AZUL..........16.900 €
AUDI A3 2.0 TDI 140CV. 3P. AÑO/03. IMPECABLE. CLIMA, LLANTAS, S/LLUVIA.....18.900 €
AUDI A3 1.9 TDI 130CV. 3P. AÑO/02. AZUL. CLIMA, LLANTAS, O/ABORDO, CD....12.900 €
AUDI A3 1.6 105CV. 3P. GASOLINA. ABS, CLIMA, LLANT., CD, GRAN OCASIÓN..10.700 €
AUDI A4 QUATTRO 2.5 TDI 180CV. 5P. AÑO/01. CLIMA, LLANT., CD, OCASIÓN....16.900 €
AUDI A4 1.9 TDI 110CV. 5P. AÑO/02. CLIMA, LLANTAS, CD, O/ABORDO, PLATA..12.900 €
AUDI A4 S-LINE 1.9 TDI 130CV. 5P. AÑO/03. ABS, LLANT., A/SEMIPIEL, O/ABORD17.900 €
AUDI A4 AVANT 1.9 TDI 110CV. 5P. AÑO/00. CLIMA, LLANT., O/ABORD., ROJO..12.900 €
AUDI A6 AVANT 1.9 TDI 110CV. 5P. AÑO/01. ABS, LLANTAS, T/SOLAR, D/A, E/E...10.900 €
BMW 320 COMPACT 2.0 150CV. AÑO/02. CLIMA, D/A, LLANTAS, R/ELE., ROJO..14.900 €
BMW 320 136CV. 5P. AÑO/01. ABS, CLIMA, D/A, LLANTAS, NEGRO, IMPECABLE.12.900 €
BMW 320D 150CV. 5P. AÑO/02. KIT “M”. ABS, CLIMA, LLANTAS, MANOS LIBRES..18.500 €
BMW 320D 150CV. 5P. AÑO/04. ABS, A/PIEL, CLIMA, LLANT., O/ABORDO, CD....18.600 €
BMW 318i 115CV. 3P. AÑO/02. ABS, CLIMA, LLANTAS, O/ABORDO, D/A, E/E......14.000 €
BMW 325i 192CV. 5P. AÑO/92. ABS, LLANTAS, CD, T/SOLAR, A/G, C/C, D/A.........4.300 €
BMW 525 TDS TOURING 143CV. AÑO/99. ABS, LLANT., CLIMA, D/A, O/ABORDO.11.600 €
BMW 530D  218CV. 5P. AÑO/04. A/PIEL, S/LLUVIA, GPS, DVD, MUCHOS EXTRAS.32.600 €
CITROEN C3 1.4 70CV. 5P. A/A, C/C, D/A, CD, MANOS LIBRES, R/ELECT., AZUL.....8.600 €
CITROEN C4 1.6 HDI 110CV. 5P. 2005. CLIMA, L/TINTAD., V/MULT., V/CRUCERO..11.900 €
FIAT PUNTO 16V. 1.2 80CV. 5P. A/A, C/C, D/A, E/E, A/G, AÑO/00, BLANCO........4.900 €
FIAT STILO 1.9 JTD 115CV. AÑO/03. CLIMA, LLANTAS, CD, GPS, MANOS LIBRES.....9.900 €
FORD FIESTA 1.1 52CV. AÑO/90. 3P. GASOLINA. TODAS LAS REVISIONES. BLANCO.900 €
FORD FIESTA 1.4 68CV. AÑO/03. V/MULT., LLANTAS, A/A, C/C, ABS, E/E, ROJO....7.900 €
FORD FOCUS 1.8 TDCI 90CV. 5P. AÑO/99. A/G, A/A, LLANT., D/A, C/C, NEGRO..5.900 €
FORD FOCUS 1.8 TDCI 115CV. 5P. AÑO/02. ABS, A/A, LLANTAS, CD, E/E, D/A.......6.900 €
HONDA CIVIC 1.5 115CV. 3P. AÑO/99. ABS, A/A, LLANT., D/A, CD, C/C, PLATA...5.900 €
HONDA CIVIC 2.2 140CV. AÑO/06. SEMINUEVO. M/VOLANTE, ESP, TCS, LLANT..17.400 €
MERCEDES C220 CDI 143CV. 5P. AÑO/02. CLIMA, T/SOLAR, V/MULTIFUNCIÓN...14.900 €
MERCEDES C220 SPORTCOUPÉ 143CV. AÑO/02. ABS, CLIMA, LLANT., CD, PLATA17.900 €
MERCEDES C220 CDI 143CV. 5P. AÑO/02. CLIMA, GPS, V/CRUCERO, LLANTAS..17.600 €
MERCEDES CLK 200 SPORT 136CV. 3P. AUTOMÁTICO, CLIMA, V/MULT., LLANT.....13.900 €
MINI COOPER 1.6 116CV. 3P. AÑO/03. ROJO. A/PIEL, CD, LLANT., L/REVISIONES16.900 €
NISSAN PRIMERA 2.2 DCI 140CV. AÑO/05. L/TINTAD., CLIMA, PARKTRONIC, TEL..11.900 €
OPEL ASTRA 1.7 CDTI 100CV. 5P. AÑO/04. ABS, A/A, D/A, C/C, O/ABORD, CD..12.900 €
OPEL CORSA 1.7 CLUB 65CV. 3P. AÑO/03. A/A, A/G, D/A, IMPECABLE..................6.900 €
OPEL VECTRA 2.0 DTI 100CV. 5P. AÑO/03. ABS, A/G, D/A, O/ABORDO, V/MULT.10.800 €
PEUGEOT 206 1.4 HDI 70CV. 3P. AÑO/03. A/A, C/C, D/A, OCASIÓN, BLANCO....7.600 €
PEUGEOT 206CC 2.0 138CV. AÑO/01. ABS, E/E, R/ELE., CLIMA, D/A, LLANT., CD.10.500 €

PEUGEOT 206 1.4 HDI 70CV. 3P. E/E, LLANT., MUCHOS EXTR. TUNING, AÑO/03...10.900 €
PEUGEOT 206 XRD 1.9 70CV. 5P. IMPECABLE. AÑO/01. TODAS LAS REVISIONES....6.900 €
PEUGEOT 206 XT 1.9 70CV. 3P. A/G, A/A, C/C, D/A, LLANT., E/E, PLATA, AÑO/00.6.900 €
PEUGEOT 307 CC 1.6 110CV. 3P. AÑO/04.  CLIMA, LLANTAS, O/ABORDO, AZUL15.600 €
PEUGEOT 307 XS HDI 2.0 110CV. AÑO/01. ABS, A/G, CLIMA, D/A, CD, E/E, R/ELE9.900 €
PEUGEOT 307 1.4 HDI 75CV. 5P. AÑO/03. A/A, C/C, D/A, E/E, CD, R/ELE., PLATA.7.800 €
PEUGEOT 407 2.0 HDI 136CV. 5P. AÑO/04. ABS, A/G, LLANT., CD, O/ABORDO..14.600 €
RENAULT CLIO 1.5 DCI 65CV. OFERTA DIESEL. ABS, A/A, CD, A/G, C/C, AÑO/03..7.800 €
RENAULT LAGUNA G.TOUR 1.9 DCI 120CV. AÑO/03. XÉNON, A/SEMIPIEL, LLANT.11.600 €
SEAT CORDOBA 1.9 TDI 90CV. 3P. AÑO/01. C/C, CLIMA, LLANTAS, O/ABORDO...5.600 €
SEAT CORDOBA STELLA 1.9 SDI 65CV. 5P. AÑO/03. A/A, CD, ALARMA, PLATA......8.900 €
SEAT IBIZA 1.6 75CV. 3P. AÑO/99. A/G, CLIMA, D/A, E/E, C/C, GRAN OCASIÓN.3.800 €
SEAT IBIZA CUPRA 1.9 TDI 160CV. AÑO/04. L/TINTAD., LIBRO REVISIONES, ROJO.13.900 €
SEAT LEON 1.9 TDI 110CV. 5P. AÑO/00. ABS, CLIMA, LLANTAS, CD, IMPECABLE.....9.900 €
SEAT LEON FR 1.9 TDI 150CV. AÑO/03. IMPECABLE, CLIMA, CD, ABS, OCASIÓN.12.900 €
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110CV. 5P. AÑO/03. CLIMA, LLANTAS, O/ABORD., S/LLUVIA9.900 €
VOLKS. GOLF 1.9 TDI 90CV. 3P. AÑO/01. ABS, CLIMA, D/A, LLANT., O/ABORDO.10.900 €
VOLKS. GOLF 1.9 TDI 105CV. 3P. AÑO/04. ABS, LLANTAS, CD, O/ABORDO, A/A.16.900 €
VOLKS. POLO 1.4 TDI 75CV. 5P. AÑO/03. A/A, D/A, CD, L/REVISION., A/G, PLATA8.900 €

OFERTA MONOVOLUMEN
CHRYSLER VOYAGER 2.5 115CV. 7 PLAZAS. ABS, A/G, A/A, C/C, D/A, AÑO/99..10.900 €
CHRYSLER VOYAGER 2.5 140CV. 7 PLAZAS. ABS, A/A, DVD, V/CRUCERO, LLANT14.900 €
CHRYSLER VOYAGER 2.5 140CV. 7 PLAZ. ABS, CLIMA, CD, A/ELEC., IMPECABLE13.600 €
CHRYSLER VOYAGER SE 2.5 CRD 140CV. 7 PLAZ. A/A, CD, V/MULT., L/REV., ABS.16.900 €
CITROEN XSARA PICASSO 2.0 HDI 90CV. 5P. AÑO/00. ABS, CLIMA, CD, V/MULT...9.000 €
FORD FOCUS C-MAX 1.6 110CV. AÑO/04. IMPECABLE. PLATA. OCASIÓN...........11.900 €
KIA CARNIVAL LX 2.9 CRDI 144CV. 7 PLAZ. AÑO/04. A/A, DEFENSAS, ESTRIB.......14.900 €
OPEL MERIVA 1.7 DTI 75CV. 5PL. AÑO/03. ABS, A/G, A/A, C/C, D/A, E/E, CD......8.900 €
RENAULT SCENIC 1.5D 100CV. 5 PLAZAS. AÑO/04. MUY POCOS KM. A/A, CD....13.900 €
RENAULT SCENIC 1.9 DCI 120CV. 5P. AÑO/03. CLIMA, LLANT., M/LIBRES, V/MULT12.900 €
RENAULT SCENIC 1.6 112CV. 5P. AÑO/03. CLIMA, LLANT., V/CRUCERO, OFERTA.10.900 €
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 115CV. 7 PLAZ. AÑO/00. ABS, CLIMA, CD, E/E, OFERTA11.400 €
SEAT ALHAMBRA 2.0 115CV. 7 PLAZ. GASOLINA. ABS, A/A, E/E, AÑO/02, ROJA...9.900 €
SEAT ALTEA 1.9 TDI 105CV. 5P. AÑO/04. GRIS CENZ. A/A, MP3, CD, M/VOLANTE13.600 €
VOLK. TOURAN 1.9 TDI 100CV. 5P. AÑO/04. ABS, A/A, D/A, E/E, CD, A/G, PLAT..15.400 €

OFERTAS 4x4
HONDA CR-V 2.0 DOHC 140CV. 5P. AÑO/02. A/A, D/A, T/SOLA, C/C, E/E, PLAT13.700 €

JEEP GRAND CHEROKEE 3.1 140CV. 5P. AÑO/99. A/A, A/G, CD, ABS, IMPECAB.12.900 €
KIA SPORTAGE 2.0 83CV. 5P. AÑO/99. ABS, A/A, C/C, D/A, E/E, R/ELE., AZUL......7.900 €
LAND ROVER FREELANDER 2.0 97CV. 3P. AÑO/00. L/REVISION., DEFENSAS, GPS..10.950 €
LAND ROVER FREELANDER SE TD4 2.0 112CV. 5P. AÑO/04. L/REVISIONES. A/PIEL16.900 €
MITSUBISHI MONTERO 3.2 160CV. 3P. A/G, C/C, CLIMA, D/A, ESTRIB., M/LIBRES..22.900 €
NISSAN NAVARA PICK-UP 2.5 103CV. 5P. AÑO/00. B/REMOLQUE, CD, DEFENS...12.900 €
NISSAN NAVARA PICK-UP 2.5 TD 103CV. 5P. AÑO/99. BOLA, DEFENSAS, CD, A/A9.900 €
NISSAN TERRANO LARGO 3.0 155CV. 7 PLAZ. A/A, V/MULT., CD, BOLA, AÑO/0316.900 €
NISSAN TERRANO II 2.7 TD 100CV. 7 PLAZ. AÑO/95. A/A, T/SOLAR, CD, D/A, E/E.6.900 €
NISSAN TERRANO II 2.7 TDI 100CV. AÑO/99. A/A, D/A, MUY BIEN CUIDADO.........9.400 €
NISSAN X-TRAIL 4X2 2.2 DCI 136CV. 5P. AÑO/05. SEMINUEVO. DEFENS., NEGRO17.500 €
RENAULT SCENIC RX4 1.9 DCI 105CV. 5P. 4X4, CLIMA, A/G, LLANTAS, AÑO/01..10.900 €
SUZUKI VITARA HARD TOP 1.6 96CV. 3P. AÑO/01. A/A, D/A, CD, E/E, POCOS KM7.900 €
TOYOTA HILUX 2.4 TD 82CV. 5P. AÑO/00. A/A, D/A, ESTRIB., CD, 4X4, BLANCA...10.900 €
TOYOTA RAV4 2.0 130CV. 5P. AÑO/97. A/A, C/C, D/A, E/E, LLANTAS, AZUL.........6.900 €

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

OFERTAS FURGONETAS
CITROEN BERLINGO 2.0 HDI 5 PLAZAS. MIXTA. ABS, A/A, C/C, D/A, R/ELE., E/E...10.000 €
CITROEN JUMPER 1.9 HDI 68CV. 6 PLAZAS. AÑO/00. COLOR BLANCO, OCASIÓN6.900 €
CITROEN JUMPY 1.9 TD 70CV. 6 PLAZAS. AÑO/03. A/A, D/A, RADIO-CASSETTE.....9.900 €
FIAT DUCATO JTD 2.8 127CV. A/A, C/C, D/A, E/E. 6 PLAZAS. PERFECTA...............10.800 €
FIAT DUCATO 2.0 JTD 6 PLAZAS. AÑO/03. A/A, CD, D/A, E/E, PERFECTO ESTAD..12.900 €
MERCEDES VITO 108 2.2 CDI 82CV. 3 PLAZAS. AÑO/99. MUY BIEN CUIDADA.........8.900 €
MERCEDES VITO 109 CDI 88CV. 3 PLAZ. AÑO/04. ABS, A/N, D/A, CD, C/C, A/A.11.900 €
MERCEDES VITO 111 CDI 110CV. 9 PLAZ. AÑO/06. SEMINUEVA. A/A, ABS, CD....22.300 €
MERCEDES VITO 110 CDI ISOTERMO. AÑO/99. D/A, RADIO-CASSETTE, 3 PLAZAS...9.500 €
NISSAN PRIMASTAR 1.9 DCI 100CV. 6 PLAZ. A/G, A/A, C/C, D/A, E/E, AÑO/05..17.700 €
OPEL MOVANO 2.2 88CV. 3 PLAZAS. AÑO/02. A/G, D/A, RADIO-CASSETTE.........11.950 €
PEUGEOT BOXER 2.8 125CV. 9 PLAZ. AÑO/03. ABS, D/A, V/MULT., V/CRUCERO..15.500 €
PEUGEOT EXPERT 2.0 90CV. 6 PLAZ. AÑO/02. A/G, A/A, D/A, PERFECTO ESTAD..10.300 €
PEUGEOT EXPERT 2.0 HDI 108CV. COMBI 5. AIRE ACONDICIONADO, DIRECCIÓN ASISTI-
DA, A/G, ELEVALUNAS ELÉCTRICO, CD, AÑO/02.....................................................10.600 €
PEUGEOT PARTNER 2.0 HDI 90CV. 2 PLAZ. A/A, BOLA REMOLQUE, D/A, CD, A/G.6.800 €
RENAULT KANGOO 1.5 CDI 65CV. 2 PLAZ. CON A/A, D/A, AÑO/04, IMPECABLE..7.500 €
VOLKS. CARAVELLE 1.8 57CV. 9 PLAZAS. PERFECTO ESTADO. AÑO/89.................. 3.900 €

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

L’Associació de Dones Àgora orga-
nitza el proper 5 d’abril una sortida
a Cotlliure, Argelers i Elna, resse-
guint la ruta de l’exili dels milers de
republicans que el 1939 van fugir
de les tropes franquistes. En l’ex-
cursió es visitaran indrets com el
cementiri de Cotlliure i la tomba
d’Antonio Machado; la platja
d’Argelers, on hi havia els camps de
concentració; el cementiri dels
espanyols, on estan enterrats molts
exiliats; i el monòlit de la platja que
recorda l’existència dels camps on
van estar presoners republicans que
van fugir per Portbou i el Pertús.

LA MATERNITAT, AL BARCALA

Un altre dels punts serà Elna, on
es visitarà la Maternitat creada per
Elisabeth Eidenbenz, i recuperada

de l’oblit gràcies a la recerca de la
historiadora Asumpta Montellà,
amb el seu treball La Maternitat
d’Elna: Bressol dels exiliats, editat
per Ara Llibres. La mateixa Monte-
llà protagonitzarà aquest divendres
(19h) al cívic Joana Barcala la con-
ferència L’exili de les dones. La ma-
ternitat d’Elna. ■■

El Centre d’Estudis Parietes ha
publicat el primer número del but-
lletí de l’entitat, una revista d’una
trentena de pàgines que “rescata
part de la memòria històrica de
Parets i explota el seu potencial
cultural”, com descriu un dels seus
principals emprenedors i president
de l’associació, Joan Volart
Bellavista. Aquest número, que per
diferents complicacions no es va
poder publicar a finals de desembre
com es preveia, ofereix un home-
natge al 30è aniversari de la publi-
cació de la revista local Tenes, de la
mà del periodista Miquel Ramon.
L’efemèride d’aquesta revista pro-
gressista és també el motiu princi-
pal de la portada. Alhora, Parietes
destina un ampli reportatge al

Congrés de la Cultura Catalana del
qual també se’n commemoren els
30 anys. En aquesta data històrica
(un any després de la mort del dic-
tador Franco) van coincidir els
paretans Rosa Martí, Pere Vila i
Joan Volart. El tercer gran bloc de
la publicació és un recordatori de la
gran nevada del 1962.

A part, un article signat per Rosa
Martí i Joan Volart repassa la vida
del reconegut músic i fuster paretà
Eduard Manau, qui entre altres
projectes va iniciar l’Orfeó Sant Es-

teve de Parets. A més, el procés de
recerca ha permès al Centre d’Es-
tudis Parietes fer un recorregut so-
bre la cooperativa La Paretense i
també recordar la fàbrica de ci-
ment armat de la família Can Fe-
rro, que durant més d’un segle va
funcionar a Parets. 

Parietes va publicar el número
zero en coincidència amb la Festa
d’Entitats de l’abril de l’any passat i
d’aquesta primera edició se n’han
fet 1.100 còpies. “La subvenció de
l’Ajuntament ens arriba just per a
la impressió de la revista”, explica
Joan Volart, que en un principi va
trobar a faltar el suport del consis-
tori. Per tant, la revista ha implicat
mesos de treball altruista de des-
enes de persones que no s’aturen i
ja planifiquen el segon número
que sortirà publicat per la propera
festa major. ■■

■■ RREECCEERRCCAA | EL 30È ANIVERSARI DEL NAIXEMENT DE LA REVISTA ‘TENES’ N’IL·LUSTRA LA PORTADA 

‘Parietes’ rescata la 
història recent de Parets

■■ MMEEMMÒÒRRIIAA  HHIISSTTÒÒRRIICCAA | PONÈNCIA D’ASUMPTA MONTELLÀ

● PARETS DEL VALLÈS
PEDRO NAVARRO

L’associació Àgora 
organitza una visita 
a la Maternitat d’Elna

En el butlletí número 1, el centre d’estudis tracta la postguerra al municipi

De la revista local, 
que té una trentena 
de pàgines,se n’han 
editat 1.100 còpies

ASUMPTA MONTELLÀ >> ARXIU

● MOLLET DEL VALLÈS
L.ORTIZ



■■   PPLLEE  MMUUNNIICCIIPPAALL | PASSA A APROVACIÓ PLENÀRIA L’ORDENANÇA DEL NOMENCLÀTOR

Les controvèrsies sobre el nom d’al-
guns vials de Martorelles han estat
presents en nombroses ocasions
durant els darrers anys, amb els
exemples més clars en el carrer de
Calvo Sotelo i la plaça Espanya.
Ara, i després de més de dos anys de

procés, el ple municipal té previst
aprovar en la sessió d’aquest diven-
dres l’Ordenança del Nomenclàtor
de Martorelles, que fixarà quins són
els criteris per batejar o canviar els
noms dels vials de la població.

Segons ha avançat l’alcalde, Mi-
quel Àngel Sòria, la comissió de
treball que ha redactat la normati-
va, creada el passat mes de setem-

bre formada per membres de tots
els grups municipals, s’ha guiat per
ordenances ja existents en altres po-
blacions. Un dels criteris bàsics serà
no posar noms de polítics per “evi-
tar suspicàcies i canvis partidis-
tes”, apunta Sòria. 

En el cas que es vulgui posar el
nom d’un veí o veïna o d’una per-
sona vinculada al poble, s’haurà
d’esperar cinc anys després de la se-
va mort i en cap cas es farà amb
persones encara en vida. Per aquest
motiu, l’alcalde avançava que la
proposta de batejar un carrer amb
el nom de Montserrat Pujolar, en
homenatge a l’autora de la sardana
Cant a Martorelles, feta l’any passat
per l’Associació de Dones Progres-
sistes Montserrat Roig, “no es po-
drà atendre ja que encara és viva”.
Amb tot, Sòria assegurava que es fa-
ria servir un altre dels noms feme-
nins de la llista que es va presentar
després d’una votació popular.

La nova normativa municipal
també evitarà batejar vials amb
noms de persones que hagin fet
cessions al municipi.

Després de l’aprovació de la nova
Ordenança del Nomenclàtor de

Martorelles, el consistori iniciarà la
valoració de les sol·licituds que es
facin per canviar noms com el de
plaça Espanya (feta, entre altres,
per les JERC) i el carrer Calvo So-

telo (nom de l’etapa predemocràti-
ca). En aquest últim cas, la sol·lici-
tud de canvi és històrica però tam-
bé n’ha estat aferrissada l’oposició
dels veïns del carrer afectat. ■■

Martorelles fixa els
criteris per batejar els
carrers de la població

QUI ERA JOSÉ CALVO SOTELO?

José Calvo Sotelo (Tuy, Pontevedra,
1893-Madrid, 1936), jurista i polític
de la dreta espanyola. Ministre d’-
Hisenda (1925-1930) amb Primo de
Rivera. Durant els primers anys de
la Segona República es va exiliar i
en la seva tornada va destacar
com a líder monàrquic amb el par-
tit Renovación Española, proper a
les idees feixistes. Va defensar la
revolta militar del juliol del 1936,
poc abans de la qual va morir as-
sassinat per un grup de militants
socialistes en represàlia a la mort
del socialista José Castillo.

PREDEMOCRÀTIC. El nom Calvo Sotelo no va canviar després del 1979 >> M.G.

JOSÉ CALVO SOTELO >> ARXIU

La nova ordenança evita posar noms de polítics i de persones encara en vida 

ICV RECLAMA EL REPARTIMENT EQUITATIU
D’ALUMNES AMB NECESSITATS ESPECIALS

■■    LLOOCCAALL | Polítiques d’educació

● PARETS DEL VALLÈS. En el marc del període de preinscripció per a educació
infantil, primària i secundària, ICV de Parets ha denunciat que els centres
públics acullen el 90% de l’alumnat amb necessitats educatives específiques
i ha reclamat un repartiment equitatiu amb els centres privats. POLÍTICA
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● MARTORELLES
LAURA ORTIZ
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Buscamos REPARTIDORES 
EN CICLOMOTOR 

Y AUXILIARES DE TIENDA.
Compatible con estudios u otro trabajo.

Contrato indefinido, jornada de 14
horas semanales, tarde-noche, de lunes

a domingo, con dos días libres. 

Tel. 93 265 62 52
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· SE VENDE ESTUDIO DE DISEÑO EN EL
CENTRO DE MOLLET. Todo exterior, muy
luminoso. Salón-comedor, recibidor, coci-
na con barra americana, una habitación y
baño completo. Primero con ascensor. To-
do amueblado y con electrodomésticos.
Recién reformado. Tel. 645 833 097.

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

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

· MOLLET. CAN PANTIQUET. 4 hab., cale-
facción, terraza de 60 m2, ascensor, alu-
minio, reformado. Precio: 270.455 euros
(45 Ml). Tel. 669 88 27 74.

· MOLLET. ZONA SANTA ROSA. Ref. 01627.
Superfície de 50 m2, 3 hab. (1 doble, 2 in-
div.), 1 baño, coc. conservada, comedor
(15m2), suelos parket, calefacción, carpin-
tería exterior de aluminio color plata,
carpintería interior sencilla, exterior sa-
lón, habitación doble. Precio: 167.682 eu-
ros. Tel. 93 579 33 33.

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

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

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

· Ref. 37. MONTORNÈS.CENTRO. Para ref.

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

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

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

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

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

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

· Ref. 33761. LOCAL COMERCIAL EN
MONTMELÓ. Negocio en pleno funciona-
miento. 110 m2, almacén 55 m2, aseo,
amueblado, a. a., calefac., cerca de trans-
porte público. Maquinária incluida en el
precio. Acond.para gimnasia pasiva y es-
tética. Precio: 13.500 eur. Tel. 93 572 30 73.

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

CLASSIFICATS
LABORAL · IMMOBILIÀRIA · MOTOR · DIVERS

CONTRAPUNT
Rambla Pompeu Fabra, 32, baixos
08100 Mollet del Vallès

Anuncis per teléfon 93 570 52 59
Anuncis per correu electrònic
contrapunt@contrapunt.cat
Anuncis per fax 93 579 33 88

Preu anuncis per paraules:
4,33 euros/setmana
15,15 euros/mes
Preu mòdul: 11,45 euros/setmana

ESQUEMA D’UN MÒDUL (48 X 39 mm) ��

DEMANDES

�
FEINA

EN VENDA

�
IMMOBILIÀRIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

· VIVIENDA EN ALQUILER EN SANT FOST. 1
vwcino. 4 hab., todo exterior, calefac., en
plena naturaleza. A 3 minutos del ayun-
tamiento. Sin amueblar. Precio: 600 eu-
ros/mes. Tel. 663 728 815.

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

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

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

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

TRASPÀS

ES TRASPASSA
AGÈNCIA DE VIATGES

A MOLLET
en ple funcionament 
i molt ben situada.

Interessats/des truqueu 
al tel. 93 570 32 05

SSee  ttrraassppaassaa
CAFETERÍA HELADERÍA

en Mollet. 

Buena zona 
en pleno crecimiento.

Interesados llamar a 
partir de las 20.30 h al tel.

690 91 55 92

BBAARR  EENN  
TTRRAASSPPAASSOO

POR JUBILACIÓN

80 m2,en pleno 
funcionamiento.

Interesados llamar al tel.
93 570 53 65

BAR EN TRASPASO 
EN MOLLET

En pleno funcionamiento 
y buena ubicación. 

Zona nueva de La Vinyota.

Interesados/as llamar al 

tel. 617 11 78 24

Se busca 

CAMARERO/A
y

COCINERO/A
ccoonn  eexxppeerriieenncciiaa  ppaarraa
rreessttaauurraannttee  eenn  MMoolllleett  

Tel: 666633  5533  4411  7777

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

Perruqueria 
de Mollet busca

OFICIALA
ppeerr  aa  jjoorrnnaaddaa  ccoommpplleettaa  

IInntteerreessssaaddeess  ttrruuqquueeuu  aall

649 87 95 80
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MOTORM

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

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

70 m2, salón 20 m2, 3 hab., baño, cocina
gas conservada, lavad., amueblado, vistas
a la montaña, cerca de transporte públi-
co, s/ gres, armarios empotrados, vent.
sencillas, p. sencillas, exterior con mucho
sol. ¡Piso con muhas posibilidades! Precio:
189.319 euros (31.5 Ml). Tel. 93 568 35 45.

GIMNASIO PARADISE
busca para incorporar a su equipo

RECEPCIONISTA
Chico de 18 a 25 años. 

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

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

Tel. 93 593 23 06

PALET MOTOR

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

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

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

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

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

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

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

·PEUGEOT 206 2.0 GTI AÑO 03, FULL EQUIP, CLIMA,LLANTAS, RADIO-CD.
PVP: 8.500 euros.

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

4x4:
·SUZUKI GRAND VITARA 1.9 DDIS 5P JX-A, AÑO 08, KM. 0, FULL EQUIP,
EXTRAS. PVP: 25.990 euros.

· SUZUKI GRAND VITARA 2.0 140 CV, 5P, JLX-A, AÑO 08. KM. 0. PVP:
26.500 euros.

· SUZUKI VITARA 1.9 TD HARD TOP, AÑO 99, C.C., E.E., DIRECCIÓN
ASISTIDA, LLANTAS. PVP: 7.900 euros.
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ELS PARADISTES DEL MERCAT CELEBREN  
LA CLIMATITZACIÓ AMB UN SORTEIG

■■   CCOOMMEERRÇÇ | La tria dels 12 agraciats es farà el 5 d’abril

● MOLLET. Els paradistes del Mercat Municipal celebren la climatització de 
l’equipament amb un sorteig per als seus clients. El 5 d’abril (12 h) es triaran 12 
butlletes. Els agraciats estaran convidats al sopar de germanor dels paradistes 
en què es distribuiran els 12 premis que van des d’una nevera a una moto scooter.

inmarva

Bloques, naves industrales,
torres, reformas.

Construcciones
FRANCISCO MARTÍNEZ

e hijos

C/ Ramón Casas, 47 - baixos

Mollet del Vallès · Tel. 93 579 35 96

A MOLLET:
carrer Àngel Guimerà A PARETS: carrer MAJOR

Gestió inmobiliària

Serveis inmobiliaris
INMARVA

PROMOCIONS D’OBRA NOVA AL
CENTRE DE MOLLET I PARETS

2-3 habitacions, terrassa, pàrquing

DES DE: 269.000 €

DIRECTE DE CONSTRUCTOR
ACABATS DE PRIMERA QUALITAT

L’analogia entre gastronomia i màr-
queting. Aquesta és la recepta de
Màrius Valls, expert en dinamitza-
ció comercial i màrqueting, que di-
mecres oferia una conferència a la
seu de l’Antena de Mollet, delega-
ció local de la Cambra de Comerç
de Barcelona. “La meva tasca és
ensenyar els petits i mitjans em-
presaris a cuinar els plats que ne-
cessiten perquè siguin ells matei-
xos els que cuinin el futur dels
seus negocis”, deia Valls. Així, per
al conferenciant el client és “el

plat fort de l’empresa” i la recepta
del bon venedor és aquella que
conté com a ingredients principals
no tant l’agressivitat com “la inte-
gració de la gestió i la utilització
del coneixement”.  

MÀRQUETING EMOCIONAL

Segons Valls, en l’actualitat la disci-
plina es basa en l’anomenat màr-
queting emocional, que es resumeix
en l’afirmació: Tinc un client, com
puc ajudar-lo? “S’ha d’oblidar la
idea de vendre. Els clients s’han
de gestionar, fer-los-hi un segui-
ment diari, vendre’ls-hi futur”,

apuntava. 
Valls també va recalcar que ac-

tualment la venda “no es basa úni-
cament en els venedors o comer-
cials sinó que és un procés
transversal i això s’oblida”. Segons
l’expert, aquesta manca de coordi-
nació entre els diversos departa-
ments de l’empresa que tenen al-
gun contacte amb el client té com
a conseqüència “una mena de ge-
ografia empresarial de regnes de
taifes on tothom parla amb el
client però no hi ha cap tutor”,
assegurava.

Per a Valls, una altra problemàti-
ca pròpia de les pimes és que quan

es parla de mercat “se suposa més
que no pas se sap”. Per això, Valls
demana que les empreses facin un
esforç per fugir del dia a dia i trobar

temps per reflexionar i elaborar
una estatègia de màrqueting sobre
dades reals, que els ajudi a “rein-
ventar el seu futur”. ■

■■   EEMMPPRREESSAA    | L’EXPERT MÀRIUS VALLS OFEREIX UNA CONFERÈNCIA CONVIDAT PER LA CAMBRA DE COMERÇ

Receptes casolanes de
màrqueting per a pimes
● MOLLET DEL VALLÈS

LAURA ORTIZ

■■   IINNDDÚÚSSTTRRIIAA | CONTRACTE AMB STOUGH DEVELOPMENT CORPORATION

Acord de Grífols per obrir 
deu centres d’obtenció 
de plasma als Estats Units 

● PARETS DEL VALLÈS. L’empresa farmacèu-
tica Grífols, amb seu a Parets, ha signat un
acord amb Stough Development Corpora-
tion, antiga propietària de PlasmaCare Inc
(adquirida per Grífols fa dos anys), pel qual
la companyia nord-americana construirà i
arrendarà a Grífols deu nous centres per a
l’obtenció de plasma als Estats Units en un
termini aproximat de 18 mesos. 

Amb aquesta operació, el grup preveu
incrementar en 400.000 litres l’obtenció de
la seva principal matèria primera sense des-
tinar-hi recursos interns, ja que l’operació
estarà finançada en la seva totalitat per
Stough Development Cor. com a propietà-
ria dels centres. Per a Shinji Wada, presi-
dent de l’empresa responsable dels centres
d’obtenció de plasma de Grífols, “l’acord
permetrà incrementar el subministrament
de plasma per fraccionar. A més allibera
recursos humans i, gràcies a la fórmula
pactada, s’allibera també una quantitat
important de recursos econòmics”. 

Wada afegeix que el compromís adquirit
amb Stough Development “és sinònim de

garantia per a Grífols, ja que per la seva ex-
periència en el sector disposa tant dels co-
neixements com dels mitjans tècnics i hu-
mans per desenvolupar el projecte”,
apunta. El contracte amb la nord-america-
na està inclòs en el pla d’inversions presen-
tat per Grífols el mes d’octubre. ■

La companyia incrementa l’arribada de la seva matèria primera

LA SEU. Planta al polígon Llevant >> ARXIU

L’EXPERT. Màrius Valls a Can Lledó, seu de la Cambra a Mollet >> L.O.
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LAYOUN, AWSARD, SMARA, DAKH-
LA, 27 DE FEBRER. La matinada de
dissabte els camps de refugiats sah-
rauís es desvetllaven. Era el senyal
per iniciar un viatge de 3 hores per
les dunes del Sàhara, en direcció al
mur marroquí. Camions i tot ter-
renys iniciaven una desitjada marxa
cap al símbol de vergonya i intole-
rància que divideix en dos el poble
sahrauí. 2.500 quilòmetres de mur
fet de sorra i pedra amb armament
provinent de diferents governs euro-
peus, entre ells l’espanyol, i la vigi-
lància de 200.000 soldats. Això és el
mur. La manifestació, amb 2.500
persones i prop de 1.000 sahrauís
(molts joves i nens), avançava sota el
control del Polisario fins a arribar a

uns 500 metres de la paret marroqui-
na. Efectius del Minurso i de l’ONU
van supervisar la manifestació, cade-
nes humanes que es trencaven i es
refeien amb crits reivindicatius en
tots el idiomes. Informaven constant-
ment de la presència de restes d’ex-
plosius encara actius per seguretat
dels participants. Bombes de morters
amb l’espoleta intacte o mines anti-
persona. Els amos de la guerra
marroquina invasors del Sàhara ho
han vist. El món ho sap, fins i tot els
hipòcrites polítics espanyols. Però
encara ho continuen silenciant (és
l’obligació del traïdor). Els qui vam
ser allà podem donar fe del que va
succeir davant del mur. I per poc que
sigui, no ens pot silenciar ningú. ■■

ap algú la problemàtica
que hi ha darrere les
persones amb fibromiàl-
gia i fatiga crònica?

S’ha parlat moltes vegades de la
malaltia, dels símptomes, dels do-
lors que acompanyen constant-
ment les afectades, la quantitat de
medicaments que s’han de prendre
per alleugerir el malestar, les nits
en blanc, els antidepressius, per
anar portant-ho tot endavant i no
caure en un pou de difícil sortida,
cosa que no tothom pot aconse-
guir…

I que hi ha al darrere?
Tant si és dona com si és home,

hi ha una familia, uns fills, una fei-
na fora de casa… aquí és on s’han
de donar a conèixer les situacions
dels afectats i les afectades en molts
dels casos.

Radiografia. Joves i no tan joves,
casades, amb fills, amb feina pe-
rò… que al cap de poc temps de
patir la malaltia, segueixen essent
joves o no tan joves, ja no casades,
sinó divorciades o separades, amb
fills al seu càrrec i fora de la feina.

Motius. Separades o divorciades:
perquè la parella no entén la malal-
tia o no vol entendre-la, o no esti-
ma prou la parella i el sacrifici que

S

MAITE VIVANCOS

Radiografia d’una dona amb fibromiàlgia

És una malaltia
‘abstracta’, que deixa
sola, sense feina i amb
una gran depressió

APORTACIONS

▲ ▲▲

Presidenta d’AFIMOIC

FRANCESC VERDUGO 

Trencar el silenci
Membre de Mollet Tibsima

representa conviure amb una per-
sona que ja no té físicament la for-
ça per portar la família com cal en
tots moments, veure-la sempre
adolorida, depressiva i sexualment
anul·lada.

Els fills. “La mare no vol sortir
amb nosaltres, sempre està cansa-
da, té mal humor, es passa part del
dia estirada…”. La malalta se sent
“mala mare”, té un sentit de la
culpabilitat molt alt, un altre mo-
tiu per tenir la depressió.

La feina. Es troba malament, li
donen la baixa, torna a treballar,

baixa…, fins que l’empresa li reco-
mana agafar l’atur i l’indemnitza-
ció, o al carrer. I després?

Demana una invalidessa, per-
què no està en condicions de tre-
ballar; advocats, judicis, més met-
ges…i l’espera inacabable dels
resultats, i quan vénen: Oh! No té
res, està sana segons els avaluadors,
capacitada per treballar segons el
jutge. Les analítiques surten bé, les
radiografies també, el psiquiatra
diu que mentalment no està per
suïcidar-se…És una malaltia abs-
tracta, no es veu, no s’entén… pe-
rò com queda aquesta jove?

Totalment desemparada, física,
emocionalment i econòmica-
ment. Sóla amb els fills. Sense fei-
na, sense invalidessa, sense recur-
sos econòmics…i amb una gran
depressió.

És just que aquesta societat no
tingui en compte totes aquestes
coses i el gran patiment de tots els
afectats que es troben en aquestes
situacions?

Nits sense dormir, pèrdua de
parelles, incomprensió dels fills,
dolors tots els dies, cansament
continuat i les butxaques buides
econòmicament i plenes de pro-
blemes. ■■

CIBERENQUESTA Voteu a www.contrapunt.cat

LA PREGUNTA: Els ajuntaments aporten prou diners en cooperació?

Envia propostes
als pressupostos
participatius?

Sí, sempre
15% 

Ho desconeixia
35% 

No serveix
40% 

A vegades
10% 

W

Resultats definitius

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

Enguany la Generalitat commemora el 70è aniversari dels
bombardejos de l’aviació feixista sobre la població catalana, un
dels capítols més tràgics de la història contemporània del país.
La grisor d’una guerra –amb morts al front, refugiats i altres
penúries– s’enfosquia encara més amb els atacs indiscriminats
que pretenien arrelar la llavor del terror entre la ciutadania. En
guerra, tots els bàndols cometen atrocitats, però aquestes són
de les més esfereïdores. Per desgràcia, Mollet va patir en dues
ocasions les bombes i metralla dels avions aliats de Franco.
CONTRAPUNT ho vol recordar amb una sèrie de reportatges que
pretenen difondre la història des de diverses vessants –la dels
estudiosos, testimonis, comunicadors i institucions. Ho farà
amb humilitat perquè, sortosament, Mollet i Parets disposen de
llibres de recerca exhaustius. I és que, com deia Josep Benet, la
memòria històrica s’ha de deixar als historiadors.  ■■

MOLLET VA PATIR EN DUES OCASIONS LES BBOOMMBBEESS

I LA METRALLA DELS AVIONS ALIATS DE FRANCO

La història tràgica

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

Cave Cànem

Politicòleg

Hi ha persones
que, embolcallades
en la discreció, han
anat teixint una obra

ORIOL 

ESCURA

Retrat

es absències despullen
les nostres necessitats
emocionals perquè el
silenci que les empara a

vegades torna estúpides i fútils les
existències que ens romanen, que
ens vetllen sense demanar-los-hi.
Però quan el silenci és el que ve
després del silenci, el silenci com a
opció de vida que va cap al silenci
del buit, aquest es fa més punyent,
perquè sovint ens convida a mirar-
nos al mirall i pensar si, vist el vist,
més val optar pel pròdig carpe
diem o bé per la sobrietat vital.

Hi ha persones que des de la
distància són capaces de bastir lla-
ços basats en una peculiar con-
fiança amb el respecte com a reve-
rencial pal de paller. Sovint,
mostren (quan creuen que s’ho
poden permetre) un esperit ele-
gant que es reflecteix en la tria i la
dosificació de petits plaers. I sobre-
tot, els agrada un lleu raig de llum
que, de biaix, irromp en una esce-
na fosca. Són persones que s’ins-

tal·len en el silenci, perquè ho vo-
len així, perquè la franquesa amb
què tracten els altres els obliga a
interposar un espai propi enmig. I
d’aquí ve tota la història precedent
sobre el silenci: la discreció fa que
algunes persones siguin invisibles,
però també més lliures.

Penso en el soroll que fem
molts de nosaltres, entre escara-
falls, clams, riallades o laments, i
en la poca cosa que deixem darre-
re nostre. I m’angunieja pensar en
les persones que ni tant sols conec
però que, embolcallats en la dis-
creció i el silenci, han anat teixint
quelcom que dóna una explicació
de la seva vida: una obra.

Així he intentat retratar el Ma-
nel Mínguez, un pintor que vam
acomiadar fa un mes i que, amb
un pinzell, ell ho hagués fet molt
millor. Era realista a ultrança. Pe-
rò de pas, crec que he arribat a re-
tratar alhora també a ma mare,
molt lligada a ell. És el mínim que
els dec, sobretot a ella. ■■

L
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Sentit comú
Pere Xufré. >> Martorelles

La regidora d’Ensenyament
Margarita Casanovas Cejuela del
partit UxM (Units per Marto-
relles) a l’Ajuntament, amb l’ajut
de l’AMPA del CEIP Les Pru-
neres, amb la qual hi ha una
excel·lent relació, i amb l’ajut de
la resta de l’equip de govern, han
estat capaços de solucionar i de
manera definitiva el problema de
la creosota, que s’arrossegava feia
anys, al centre educatiu, havent
tractat directament amb el conse-
ller d’Educació de la Generalitat,
Ernest Maragall i Mira. Inicial-
ment es folraran les bigues (ja ho
estan) per tal d’aïllar la creosota i
d’aquesta manera anul·lar el perill
de contacte. Després, en finalitzar
l’any escolar, se substituiran una
per una, tot això amb un cost
d’uns 900.000 euros.

A la fi ens han escoltat, potser
per la bona tasca de la nostra regi-
dora d’Ensenyament a l’Ajunta-
ment; potser per la perseverança
de l’AMPA; potser pel treball en
equip i anar tots a una. Això és

treballar amb sentit comú.
El sentit comú que hem trobat

a faltar per part de CiU Martore-

lles, quan un dels seus regidors a
l’oposició té la poca vergonya
d’enviar una carta a la premsa on

parla sense tabús de la incompe-
tència de la nostra regidora d’En-
senyament i de l’equip de govern,
en l’esmentat tema de la creosota,
sense saber que el problema ja es-
tava resolt feia dies, per no dir set-
manes. Una carta que arriba tard
en un tema resolt, és el caire de
treball de CIU Martorelles al po-
ble, ho ha de saber tothom.

A més a més, la càrrega no aca-
ba aquí; han tingut el poc tacte
d’utilitzar el nom d’una de les
membres de l’AMPA i barrejar-lo
amb la política, tractant-la d’in-
competent. Si us plau, una asso-
ciació de pares d’alumnes és una
cosa, i un partit polític, n’és una
altra, ho sabíeu? Quan una enti-
tat o un particular té un proble-
ma, no fan falta sigles polítiques
per atendre’l i ajudar-lo, només la
voluntat de les persones que hi ha
a l’Ajuntament i tenir ganes de
fer-ho. No polititzem les necessi-
tats de les persones, en aquest cas
dels nens d’una escola, almenys
no a Martorelles. ■■

Gràcies de tot cor
família Castaño. >> Sant Fost

El 14 de març la nostra mascota,
Pelu, es va despistar i va sortir de
casa. Com té 20 anys i no veu bé
estava a punt de ser agafada pels
cotxes. El Roger i la Cinta, de
Montmeló, van recollir-la per cui-
dar-la. Van avisar la Policia Local
de Sant Fost i se la van emportar a
casa. La van dur al veterinari i la
van tractar com si fos d’ells. Avui,
han vist els cartells gegants i ens
han trucat. La Pelu ja és amb
nosaltres. Els volem agrair de tot
cor el tracte i l’afecte donat a la
Pelu, i no trobem millor manera
que amb una obra pictòrica de
l’amo de la Pelu. Volem agrair la
col·laboració dels veïns que han
llegit els cartells interessant-se per
la recerca. També cal expressar
que estem decebuts amb la Policia
de Sant Fost, que mai ens han
informat de les dades dipositades
sobre la desaparició de la gossa tot i
que hem trucat diverses vegades.
Agrair a aquest diari les facilitats
donades i l’aportació feta per
col·laborar en la nostra tasca. ■■

Bústia
redaccio@contrapunt.cat

Les cartes i fotografies que vulguin aparèixer en aquesta
secció hauran de fer constar el nom i cognoms de l’autor,
l’adreça, un telèfon de contacte i el document d’identitat.
Els escrits han de tenir una eexxtteennssiióó  mmààxxiimmaa  ddee  2200  llíínniieess.

En cas que es depassin, la redacció es reserva el dret d’es-
curçar-les. Els escrits i/o imatges també es poden fer arri-
bar per correu postal (Rambla Pompeu Fabra, 32, baixos,
08100 Mollet del Vallès) o be per fax: 93 579 33 88

��

e pogut llegir en el CONTRAPUNT del dia
20 de març que “Simeó Rabasa aspira a
ser un dels set savis del país”. En la 

descripció que es fa del personatge, se’ns diu que
durant el seu mandat com a alcalde de Mollet, fins
al 1941, la Falange el va pressionar 
perquè dimitís. Vull assenyalar que la raó de la 
seva destitució va ser un judici que va tenir lloc en
els jutjats de Granollers, per la requisa o apropiació
indeguda que va fer de material de guerra d’un
tren de càrrega que va quedar abandonat a l’estació
de França, immediatament després de l’entrada de
l’exèrict franquista.

No comprenc com pot ser proposat com un dels
savis de Catalunya una persona que només es va
enriquir aprofitant-se del règim franquista i de
l’explotació dels obrers de la seva fàbrica. Potser
aviat, i tot és possible tal com van les coses, el 
general Franco també serà proposat com el millor
dictador del món.

Mentre Rabasa va ser alcalde es va produir la re-
pressió política més forta i dura al poble amb em-
presonaments, condemnes a mort, repressions per
ser republicans, expropiacions i confiscacions de
béns de forma il·legal, discriminacions,
persecucions i humiliacions a persones de tota
mena, tot sota la seva complaença.
Va patrocinar el Casal Cultural, el primer casal 
d’avis de tot l’Estat. Però, com es va portar a terme?
Els terrenys on es va edificar estaven qualificats de
zona verda. Era un parc infantil públic, però l’alcalde
franquista de torn, saltant-se les normatives legals

vigents, va donar llicència perquè el senyor Rabasa
pogués edificar el Casal com a acte de generositat
envers el poble de Mollet. Però la intenció d’aquest
senyor era la d’instal·lar en els pisos superiors les
seves oficines que tenia a la fàbrica de Martorelles,
però hi va haver un toc d’alerta i no es va arribar a
fer. Ara resulta que el Casal és una propietat privada
que es va construir sobre uns terrenys públics i que
serveix per honorar la generositat d’aquell 
personatge, que se’n va aprofitar en vida per fer-se
el seu monòlit i deixar constància de la perpetuïtat
de la seva gran obra.

El normal seria que l’Ajuntament democràtic 
actual revisés com es van realitzar aquelles obres
il·legals i, almenys, recuperés la propietat i convertís
el Casal Cultural en una entitat pública i no 
privada com és en l’actualitat, que, quan entres a
la sala principal i comproves la placa que hi ha
col·locada recordant la seva generositat et cau 
l’ànima als peus. És totalment vergonyós i 
indignant per a les persones que el vam conèixer
políticament i que sabem com va fer la gran 
fortuna quan va acabar la guerra, ja que quan va
acabar la guerra no tenia ni un ral.

I el que és més curiós d’aquest personatge és
que la Generalitat, mentre va ser president el 
senyor Jordi Pujol, li va concedir la medalla d’en
Francesc Macià, quan ell precisament va combatre 
aferrissadament les idees catalanistes de l’avi 
Macià. Políticament hem perdut la dignitat.

juan lópez pérez. >> Mollet del Vallès

H

Sobre la candidatura de Simeó
Rabasa com a savi català 

U
Sembla que la moda dels grafits ha fet un salt i ha passat
de les parets als éssers vius. Al carrer Rafael Casanova
algú s’ha dedicat a maquillar un dels arbres que es troben
a la vorera. Tant de bo la moda no s’estengui.
contrapunt >> Mollet del Vallès

L’arbre malcarat

El CONTRAPUNT 338 publicava la
notícia sobre la junta d’AFIMOIC.
En l’article s’esmentava que la seu
de l’entitat era el Joana Barcala,
quan actualment es troba al
c/ Palaudàries, 1 bis, de Mollet.

Fe d’errates

VOX POPULI

Adquireix premsa
de pagament als 
quioscos o tria la
premsa gratuïta?

Ana
García

Netejadora (23) 
MOLLET DEL VALLÈS

Jo no acostumo a comprar el
diari, sinó que sempre l’agafo de
les botigues. També m’agrada
informar-me per la televisió.

Helena
Nofraries

Jubilada (65)
MOLLET DEL VALLÈS

No el compro gairebé mai,
prefereixo agafar els gratuïts,
tant els d’informació local
com general.

Anna
Nadal

Esteticista (20) 
LLIÇÀ DE VALL

El compro de tant en tant, tot i
que poques vegades. Moltes
vegades m’arriben abans els
diaris gratuïts.

Teresa
Berenguer

Mestressa (61)
MOLLET DEL VALLÈS

Jo no compro el diari, però el
meu gendre sí. Normalment a
casa tenim la premsa del cap
de setmana.

Mari
Cuchi

Jubilada (66)
MOLLET DEL VALLÈS

No el compro perquè me’l
porten a la botiga, però el cert
és que sempre el llegeixo i
m’interessa el seu contingut.

Teresa
Bordas

Comerciant (40)
MOLLET DEL VALLÈS

A casa comprem premsa
esportiva; dels temes
d’informació general me
n’assabento per la televisió. 

Text i fotos: ANNA PALOMO
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ESPorts
UN DESAJUST MECÀNIC IMPEDEIX    
EL DOBLET DEL PILOT MOLLETÀ DANI SIMÓN

■ MOTOR |  Kàrting

● MOLLET. Després de marcar el millor temps en la classificatòria 
i també a la primera ronda, un neumàtic defectuós va impedir que el
pilot molletà Dani Simón aconseguís la doble victòria a la primera 
prova de la temporada al circuit de kàrting del Vendrell.

LA NOVA PISTA D’ATLETISME DE PARETS
S’EMPLAÇARÀ A CAN FRADERA  2200

EL CB MOLLET DEFENSA
EL LIDERATGE A RUBÍ 2200

EL CICLISTA SERGI MINGOTE   
S’EMPORTA EL VILA DE PARETS 2222

Estades llargues i curtes per a residents
Residència de dia, ambient familiar
Amples habitaciones
Servei mèdic les 24 h., assistència social
Cuina casolana amb menús variables
Jardí de 1.300 metres
Sala de televisió i d’esbarjo
Activitats lúdiques
Perruqueria, podologia
Calefacció
Psicologia

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

SERVEIS QUE S’HI OFEREIXEN

●● MOLLET / PARETS. El Club
Patinatge Artístic Mollet organitza
diumenge al pavelló Riera Seca la
primera fase del torneig d’iniciació
Interclubs que aplegarà uns cent
patinadors. A part de la dotzena de
participants molletans es preveu
l’assistència de patinadors de Tona,
Rubí, Olesa i l’ETA Sant Cugat.

A part, les patinadores Júlia Mar-
co, del CPA Mollet, i la paretana
Sara Castillo, del Cerdanyola
Club d’Hoquei, disputen aquest
cap de setmana el Campionat Pro-
vincial de Barcelona que és classifi-
catori per al de Catalunya. ■■

■■ FFUUTTBBOOLL MÉS DE 140 NENS DE LA MOLLETENSE VAN PARTICIPAR EN EL TORNEIG DE FUTBOL BASE ORGANITZAT PEL CLUB MOLLETÀ ■ PATINATGE

Balanç agredolç 
dels equips base del
Parets a Cambrils
● Quatre dels equips base del CB
Parets van disputar el passat cap de
setmana el Torneig de Cambrils.
L’infantil masculí va quedar vuitè,
l’equip infantil femení va ser quart,
el mini masculí va acabar en sise-
na posició i el mini femení queda-
va vuitè classificat. La renovada
web del club (www.cbparets.com)
amplia el torneig amb més detalls. 

■ BÀSQUET

Fa més de 10 anys que la UE
Molletense aprofita l’aturada de la
competició oficial d’aquestes dates
per organitzar el seu tradicional tor-
neig de futbol base a les
instal·lacions del camp de Zona
Sud. Com sempre, el torneig va
mobilitzar el planter del club
molletà (prebenjamí, benjamí,
aleví, infantil i cadet), és a dir, més
de 140 jugadors amb projecció de
futur. Els clubs convidats van ser  el
Terrassa, la Gramenet, el Vila
Olímpica, el Moià, el Ripollet, el
Sistrells i el Singuerlin.

Els prebenjamins van quedar
sotscampions del seu triangular

després de guanyar el Terrassa per
penals (1-2) i perdre 6-0 contra la
Gramenet. El benjamí, per la seva
part, va ser campió del torneig en
guanyar el Singuerlin (6-1) i la
Gramenet (3-0). Els alevins es van
haver de conformar amb la plata
perquè, malgrat guanyar al Moià 2-
0, van perdre per la mínima davant
el Sistrells (0-1). L’aleví va sortir

victoriós dels dos partits del seu
triangular, va clavar un 2-1 al Ripo-
llet i un 6-2 al Sistrells. Finalment,
l’equip cadet va ser segon després
de guanyar el Castellar (2-1) i per-
dre 2-0 contra el Moià.

El club presidit per Gabriel
Montoya sempre s’ha caracteritzat
per disposar d’un planter de quali-
tat. El secretari José Carlos assegu-

ra que “és bàsic per aconseguir un
primer equip consistent i cohesio-
nat”. El punt negatiu és la situació
del benajmí de Primera Divisió
que fa jornades està abocat al des-
cens. És un equip molt jove, amb
tots els jugadors de primer any, i
una lliga molt competitiva. Si més
no, és probable que el proper curs
torni a recuperar la categoria. ■■

● MOLLET DEL VALLÈS
PEDRO NAVARRO

Els petits també juguen al toc

PENA MÀXIMA. Després d’empatar 1-1, el benjamí de la Molletense va guanyar el Terrassa a la tanda de penals >> M.G.

El primer equip de la Molletense
ha reforçat la línia de mig camp
amb el fitxatge del mitja punta
Macanás, provinent del 
Montcada. A més, per el partit
d’aquest dissabte al camp de 
l’Avià, l’equip de Kiko Montoya 
recupera Isaac i Carmona, fins 
fa poc amb molèsties musculars.
L’objectiu de l’equip és sumar 
9 punts com abans millor per 
garantir la salvació definitiva.

ARRIBEN REFORÇOS

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||*

El pavelló de
Riera Seca acull
la primera fase
de l’Interclubs
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Can Fradera és l’indret més apropi-
at per construir les noves pistes del
Club Atletisme Parets. Aquesta és la
principal conclusió en la qual van
coincidir l’entitat esportiva i
l’Ajuntament a la reunió celebrada
dimecres a l’auditori de l’Escola
Municipal de Música. El projecte,
que va ser la petició prioritària a la
consulta de pressupostos partici-
patius de l’any passat, ha de rebre
encara la confirmació oficial del

club. Si més no, els directius van
donar el vistiplau provisional a la
reunió de dimecres.  Així, el nou
emplaçament serà al costat del
camp de futbol 7 del Municipal
Josep Seguer. Segons l’entitat
esportiva paretana, les actuals
instal·lacions no reuneixen les
condicions necessàries

FUTURES AMPLIACIONS

“Hi havien tres propostes possi-
bles però Can Fradera és la més
factible. És un lloc privilegiat que

permet possibles ampliacions”,
assegura Sergi Mingote, cap de
l’Àrea de Serveis Generals i Territo-

rials i regidor d’Esports. La volun-
tat de la Regidoria d’Esports seria
incorporar les noves pistes

d’atletisme a la construcció d’un
futur camp esportiu que integrés
també el rugbi. “L’únic problema
és el temps d’execució de les
obres”, avança Mingote.

El calendari de les noves pistes
d’atletisme comença amb la redac-
ció d’un projecte executiu pel
2009. També hi haurà una comis-
sió permanent, integrada per direc-
tius del CA Parets i l’Ajuntament,
que en farà un seguiment. Amb tot,
les obres s’iniciarien per Setmana
Santa del 2010 per estar enllestides
a finals del mateix any. ■■

● PARETS DEL VALLÈS
PEDRO NAVARRO

■■ EQUIPAMENTS | LES INSTAL·LACIONS ESTARAN AL COSTAT DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL I LES OBRES ACABARAN EL 2010 

Les noves pistes d’atletisme
s’emplaçaran a Can Fradera

El CF Parets ha convocat elec-
cions a la presidència. Així, el pas-
sat dijous va quedar constituïda la
taula electoral i fins al 7 d’abril
s’exposarà a les oficines del club el
cens de socis. Segons el calendari,
el 14 d’abril es publicarà el llistat
definitiu de socis amb dret a vot, el
termini per presentar les candida-
tures a la presidència acabarà el 29
d’abril. L’actual equip directiu pre-
sidit per Xavier Call no ha anun-
ciat si optarà a la reelecció. ■■

El CF Parets obre
el període per a
les eleccions a la
presidència

■■ FUTBOL

● PARETS DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

El projecte executiu 
s’acabarà l’any que vé
i les obres finalitzaran
a finals del 2010

Després d’encadenar dues victòries
consecutives (FC Barcelona i Vol-
tregà) el Mollet HC enfila la recta
final de la temporada decidit a
conservar la categoria. L’equip,
que fa poques setmanes quedava

en mans de Jordi Morote per la
destitució del tècnic Paramio, està
empatat a 28 punts amb dos equips
més a la cua del grup de Primera
Nacional Catalana. Tot i que des-
cendeixen quatre equips i el Mo-
llet està ara en zona de perill, l’e-
quip de Morote està a 2 punts d’un
grup de cinc equips i en plena di-
nàmica guanyadora. Per tant, una
bona ratxa de resultats favorables
catapultaria el Mollet pràctica-
ment a la mitja taula.
Aquest diumenge es reinicia la
competició després de l’aturada va-
cacional i el Mollet HC visita la
pista del Caldes, sisè classificat i
que a la primera volta es va endur
els punts de Riera Seca. ■■

El Mollet HC busca el
camí cap a la salvació
● MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

■■ HOQUEI | L’EQUIP DE JORDI MOROTE ES DESPLAÇA A CALDES

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

· Toldos · Persianas
· Carpintería de aluminio
· Mallorquinas · Mosquiteras
· Rejas y puertas de ballesta
· Mamparas de baño
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El ciclista paretà Sergi Mingote, de
l’AC Parets, va ser el més ràpid a la
VIII Marxa Cicloturista Vila de
Parets que l’Associació Ciclista
Parets va organitzar en memòria de
Pere Pujol. El club amfitrió va situ-
ar cinc corredors entre els 50
primers. En categoria femenina, es
va adjudicar el triomf la corredora
Vanessa Calderon del club Sant
Andreu. L’acte va acollir 240 corre-
dors, tot un èxit de participació que
va superar les expectatives més opti-
mistes que estimaven un centenar
de participants. 

El recorregut va ser de 98
quilòmetres i el tram lliure incopo-
rava la pujada a l’Alt de Sant Bar-
tomeu. La Marxa Vila de Parets és
la primera proba puntuable de la
Xallenge Catalana que té previst
passar per Mollet.

Altres marques importants de la
jornada van ser la quarta i la
cinquena posició dels paretans
Manel Martínez i Lluís Martínez,

tots dos del club Ravet Bike. Per la
seva part, Carles Mercader, de
l’AC Parets, va aconsegir l’11è mi-
llor temps. El participant de més
edat va ser el veterà Josep Rion de
74 anys i el ciclista més jove va ser
Javier Atalaya de 18 anys. El web
del club (www.acparets.com) in-
clou un ampli recull fotogràfic. ■■

● PARETS DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

■■ CCIICCLLIISSMMEE | LA VIII MARXA CICLOTURISTA DE L’AC PARETS VA APLEGAR 240 CORREDORS, TOT UN ÈXIT DE PARTICIPACIÓ 

Mingote guanya el Pere Pujol

LA COPA. El reconegut ciclista paretà Sergi Mingote recull el seu guardó a l’entrega de trofeus >> AC PARETS

Gran actuació de la tennista
molletana Idá Creus al torneig
Babolat que es va disputar del 12 al
23 de març a les instal·lacions del
Club Montemar d’Alacant.

Idá Creus, que milita al Club
Tennis Ripollet, va aconseguir pas-
sar la primera ronda del quadre
general però va perdre per un
ajustat 2-6, 6-4 i 6-3 contra la cap
de sèrie número 7, Esther Casti-
llo. Així, Creus va estar entre les
16 millors jugadores del torneig. ■■

La molletana Idá
Creus es queda a
la primera ronda
del Babolat

■■ TENNIS

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

El Mollet defensa el
lideratge de Copa a
la pista del Rubí

● El CB Mollet Recanvis Gaudí
enfila la recta final de la tempora-
da defensant el lideratge de Copa
Catalunya aquest dissabte a la
pista del Cipsa Basket Rubí, cin-
què de la taula. El calendari que
ha d’afrontar l’equip no és gens
fàcil perquè coincideix amb els
partits més fluixos de la primera
volta. L’immediat perseguidor del
Mollet és el Grupo Ossorio.

Ernesto Valverde
visita l’Escola de
Policia de Mollet

● L’entrenador del RCD Espan-
yol, Ernesto Valverde, va oferir
dimarts una xerrada sobre direcció
de grups a l’Institut de Seguretat
Pública de Catalunya (ISPC).
Valverde va compartir les seves tèc-
niques amb 32 inspectors i 8 inten-
dents dels Mossos interessats en
l’experiència del tècnic que va par-
lar del lideratge, el diàleg, la pres-
sió mediàtica i la motivació.

■■ BÀSQUET ■■ FUTBOL
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EL CAU DE L’UNICORN FA VIATJAR
AMB UNA MÀQUINA DEL TEMPS 

■■   TEATRE | RIALLES PORTA ‘EUREKA’ A CAN RAJOLER

● PARETS DEL VALLÈS. Diumenge (18h) la companyia El cau de
l’Unicorn presentarà l’espectacle musical de titelles Eureka a Can
Rajoler. L’obra convida a seguir les peripècies de Tina i el seu avi,
un científic amb vocació de mag, que farà viatjar pel temps. CULTURA

GABINET DE SERVEIS · CORREDORIA D’ASSEGURANCES

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

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

L’art circense és una de les
activitats més arrelades de
l’Ateneu Popular de 9 Ba-
rris. Des d’aquest equipa-
ment barceloní dissabte arri-
barà El circ de Sara, un
espectacle que Piero Steiner
i Ricard Panadès van crear
per a la 11a edició del Circ
d’Hivern de l’Ateneu.

Es tracta d’una fusió de
llenguatge musical i teatral
amb les arts circenses, que
pretén ser un homenatge al
circ itinerant i familiar i al
circ com una manera de
viure. 

El circ de Sara explica la
història d’una noia que, de
ben petita volia veure el mar i el
circ li era el vehicle adient. Sara
s’enamora de l’Antoni, però, un
dia, aquest desapareix amb el seu
lleó. Passats els anys, la Sara  l’An-

toni es tornen a trobar i afloren les
preguntes. Els fills de la Sara tam-
bé busquen respostes i l’única cosa
que tots tenen clara és que han de
fer circ i seduir els espectadors.

Can Gomà rebrà, doncs, artistes
de diferents disciplines: Sarina
Röhr, actriu; Ondine Awen Korn,
corda vertical, perxa xinesa i acor-
dió diatònic; Kike Aguilera, roda
alemanya, equilibris acrobàtics i sa-
xo; Luciano Martín, també roda i
equilibris i perxa; Adrià Cordonci-

llo, perxa xinesa i clarinet baix;
Philine Dahlmann, equilibris acro-
bàtics, quadrant aeri i acordió; Van
Gelder, també equilibris i qua-
drants i flauta travessera, i Frédéric
Filiatre, al trombó. Un cúmul d’ar-
tistes polifacètics que donaran va-
rietat i forma al circ, l’espectacle
total. ■■

Can Gomà rep l’art del
circ arribat de 9 Barris

■■ AARRTTSS  EESSCCÈÈNNIIQQUUEESS | ‘EL CIRC DE SARA’

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / M. ERAS

DISSABTE 29 · 21 h

Can Gomà · 12 / 10 / 6 euros

Mollet celebrarà la segona Mos-
tra de Titelles, impulsada per Ga-
liot Teatre i l’Ajuntament, el primer
cap de setmana d’abril, entre els
dies 4 i 6. Novament, la plaça Prat
de la Riba i el Mercat Vell acolliran
el certamen, que inclourà quatre
espectacles infantils, un per a
adults i animacions de carrer. A la
Mostra també hi haurà un espai
participatiu, on s’hi impartiran ta-
llers de maquillatge i construcció i
manipulació de titelles, així com
s’instal·laran parades d’artesania.
D’altra banda, Galiot Teatre expo-
sarà els seus decorats en volum. El
cartell es donarà a conèixer la set-
mana vinent.

>

SEGONA MOSTRA DE TITELLES

L’escenari del teatre molletà acollirà trapecistes, equilibristes, músics i actors

CARTELL. Imatge promocional

■■ LLIITTEERRAATTUURRAA | ESPECIAL HORA DEL CONTE

Can Mulà celebrarà el
Dia del Llibre Infantil
amb ‘El món de la Mon’

Dissabte (12h) la Biblioteca Muni-
cipal de Can Mulà acollirà una
sessió especial de l’Hora del Con-
te, per commemorar el Dia Inter-
nacional del Llibre Infantil i Juve-
nil. L’acte anirà a càrrec de la
contacontes Mon Mas, que presen-
tarà el seu espectacle de petit for-
mat El món de la Mon, com a pro-
posta especial per celebrar
l’efemèride.

El Dia del Llibre Infantil es
commemora el 2 d’abril, amb mo-
tiu de l’aniversari del naixement de
l’escriptor Hans Christian Ander-
sen. Precisament, aquest mateix dia
(18.30h) la biblioteca de Can Rajo-

ler de Parets organitzarà una altra
sessió especial de l’Hora del conte,
amb el títol Va d’Andersen, a càrrec
de la companyia Va de contes. ■■

El dia 2 es commemora el naixement d’Andersen

● MOLLET. L’Associació de Col·lec-
cionistes de Mollet i Comarca obri-
rà dimarts una exposició sobre
punts de llibre a la Biblioteca
Municipal de Can Mulà. La mos-
tra es podrà visitar durant tot el mes
i culminarà el dia de Sant Jordi,
amb una parada a la rambla molle-

tana, en la qual els col·leccionistes
mostraran punts dedicats a la cele-
bració del 23 d’abril i faran inter-
canvi de punts de llibre. L’entitat ja
va organitzar aquesta activitat l’any
passat, en aquesta ocasió col·labora
amb el Voluntariat Lingüístic del
Servei Local de Català. ■■

■■   CAN MULÀ ACOLLIRÀ L’EXPOSICIÓ

Col·lecció de punts de llibre

L’espectacle fusiona
el llenguatge musical
i teatral amb les
disciplines circenses

● ● MOLLET / PARETS
CONTRAPUNT 

La Bombeta també ha progra-
mat, per al proper diumenge (18h)
una sessió de contacontes. La pro-
tagonista serà la Mercadera Marti-
na, que ha tornat dels seus viatges
imaginàris i, gràcies a la seva pet-
xina màgica, explicarà les aventu-
res que ha viscut i portarà contes i
cançons. Amb ella el públic conei-
xerà un petit koala australià, un
nen africà que toca l’ukulele i un
rei rus que mai estava content.

>

LA MERCADERA MARTINA
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ROGER I CINTA

MOLTES GRÀCIES, PEL TRACTE
I L’AFECTE DONAT A LA PELU (Blanqueta),
PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ,
ESTIMA I RESPECTE PELS ANIMALS.

Pedro Castaño i Familia

Actualment l’espai del Museu Abelló ha estat comissariat per David Armengol

■■   AARRTT | GUARDONS DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE CRÍTICS D’ART

L’Aparador del Museu Municipal
Joan Abelló és la millor iniciativa
artística de 2007, segons ha valorat
l’Associació Catalana de Crítics
d’Art en els guardons anuals que
atorga des de 1982 a projectes mu-
seístics i d’arts plàstiques.

L’espai de l’Aparador és una gran
vitrina de vidre al carrer Àngel
Guimerà que té la voluntat d’infil-
trar-se en el camí dels vianants i
provocar una nova reacció entre
l’obra de l’artista i la ciutadania.
Actualment les intervencions estan
comisariades per David Armengol
que, amb el cicle Obsessions.
Exemples de redundància i persis-
tència cíclica, rellevava a l’estiu de
l’any passat Mercè Alsina. Anterior-
ment s’havien encarregat de la di-

recció artística de l’aparador Carles
Poy (2003-2005) i Marta Pol (2000-
2003). La darrera intervenció, que
finalitzarà aquest divendres, és So-
rològic, de Fito Conesa.

El premi que atorga l’ACCA és
de caràcter honorífic i consisteix en
una diploma amb el símbol que Jo-
an Miró va crear expressament per

a l’ACCA als anys 70. En aquesta
edició, l’associació també ha reco-
negut l’exposició Sota la bomba. El
jazz de la guerra transatlàntica
1946-1956 (Macba) i la mostra d’-
Humberto Rivas al MNAC. Preci-
sament, l’any passat el museu mo-
lletà va rebre la mostra Huellas
d’aquest fotògraf argentí.

En l’apartat de promoció de l’art,
l’ACCA ha guardonat visualKul-
tur.cat, l’exposició que es va veure
dins la Fira del Llibre de Frankfurt.
Pel que fa a la galeria d’art, el pre-
mi ha estat per Manuel Barbié i la
mostra El cos revelat. L’exposició
de Toni Giró a la Fundació Espais
de Girona també ha estat recone-
guda en l’apartat d’espais arterna-
tius i també han estat premiats els
llibres Alexandre Cirici Pellicer, de
Narcís Selles, i Art català al món,
coordinat per Josep Bracons. ■■

L’Aparador rep el premi de
la crítica a millor iniciativa

● MOLLET DEL VALLÈS
MONTSE ERAS

● MOLLET. La molletana Elvira
Moreno exposarà per primer cop a
la seva ciutat, tot i que fa 12 anys
que es va iniciar en la pintura. La
mostra s’inaugurarà dimecres (20.30
h) a La Plaça. Durant l’abril, s’hi

podran contemplar una vintena de
pintures a l’oli i acríliques amb
temàtiques variades, des de retrats,
marines i paisatges, fins a motius flo-
rals, totes figuratives i amb un inte-
ressant tractament dels colors. ■■

■■   UNA VINTENA D’OLIS AL BAR LA PLAÇA

Elvira Moreno exposa
per primer cop a casa

La intervenció s’infiltra
en el camí dels vianants
per causar una reacció
entre l’obra i el ciutadà

LA PINTURA. Fragment d’una de les obres de la mostra >> E.M.
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Ramon Casas, 49

Tel. 93 593 76 50

Fax 93 570 20 21

e-mail:

935937650@infonegocio.com

www.lapapereriamollet.com

08100 MOLLET DEL VALLÈS

LA PAPERERIA MOLLET

Servei integral
d´oficines i escoles

La formació barcelonina presentarà un repertori propi amb temes ballables

■■  CONCERT A L’ESCENARI DE LA BOMBETA 

Lola Vinilo, a la veu; Colchon
Twang, a la guitarra; Víctor Calave-
ra, a la bateria, i Ignii in fire, al con-
trabaix són els components de Dark
Calaveras, la formació barcelonina
que dissabte oferirà el seu repertori
original a la seu de La Bombeta.
Dark Calaveras barreja el psycho-
billy i el punk-rock amb el swing
més enèrgic dels anys 40.

La banda, creada el setembre de
l’any passat, reuneix quatre músics
d’altres formacions d’estils musicals
molt diferents. Amb el psychobilly
com a punt de partida, Dark Cala-
veras va començar a crear temes
propis amb un pes important del
swing. Amb tot, la seva intenció és
esencialment rockera, amb cançons
ballables, pensades per un ambient
festiu, que dissabte es podrà veure a
La Bombeta. ■■

XXEERRRRAADDAAIINNFFAANNTTIILL

L’Abelló apropa l’art
als infants amb ‘Quatre
barrets, quatre cultures’
● El Museu Municipal Joan Abelló
organitza diumenge (12h) una nova
activitats per als menuts. Es tracta de
la visita dinamitzada Quatre barrets,
quatre cultures, que de la mà de
l’Arlequí pretén fer un viatge per l’art
de quatre indrets del món, per mitjà
de les obres de la Casa del pintor i la
música. El preu és de 2 euros.

Reflexió a l’entorn de la
mostra de Judith Vizcarra
sobre la mastectomia
● Dimecres (19 h) el Museu Abelló aco-
llirà una taula rodona a l’entorn de l’expo-
sició fotogràfica L’orgull de l’absència, en
la qual Judith Vizcarra retrata les conse-
qüències d’un càncer de mama en el cos.
A la xerrada, hi participaran la mateixa
creadora, així com la model de la mostra
Isabel Franc, i Elina Norandi, Anna
Torrente i Mart Shöder. 

AAUUDDIIOOVVIISSUUAALL

La Bombeta dedica el
divendres al darrer
concert de Pink Floyd
● El cicle de Video Concerts, que
periòdicament programa La Bombeta,
permetrà aquest divendres (20 h) veure
en pantalla gran el darrer concert de la
gira mundial de Pink Floyd, The divi-
sion Bell. En el que va ser el darrer direc-
te de la banda impulsora del rock simfò-
nic, viscut en el Earl Court de Londres,
van sonar 21 dels seus grans èxits. Imatge de la inauguració de ‘L’orgull de l’absència’ >> ARXIU

Dark Calaveras uneix
psychobilly, swing i rock

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / M.E.

■■ MMÚÚSSIICCAA | CERTAMEN CIUTAT DE MOLLET

Tradicions i Costums i
Ajuntament convoquen
el 15è premi sardanístic

L’entitat Tradicions i Costums i
l’Ajuntament de Mollet han convo-
cat el 15è certamen Ciutat de
Mollet de Sardanes i Música per a
Cobla 2008. Fins al 31 de maig es
poden entregar les composicions de
música per a cobla i de sardanes.

Els premis estan dotats amb
1.400 euros per a la millor compo-
sició de música per a cobla, que es
coneixerà en el concert de Nadal
(25 de desembre), i amb 700 euros
per al millor compositor de sarda-
nes, que s’atorgarà dins els actes de
la festa major d’estiu.

Cada compositor podrà lliurar
un màxim de dues obres, que han
de ser inèdites, per a cada una de
les categories. Pel que fa al format,
els originals han de presentar-se en
exemplar únic, en partitura d’ins-
trumentació per a cobla d’onze ins-
truments, amb la reducció de piano
al peu i amb les seves particel·les. A
més, les obres per a cobla hauran
de tenir una durada d’entre 4 i 8
minuts. L’únic requisit de participa-
ció és no superar els 40 anys el 31
de maig. Els interessats a obtenir
més informació poden trucar a l’A-
juntament (93 571 95 00) o bé en-
viar un correu electrònic a l’adreça
ajuntament@molletvalles.cat. ■■

El millor compositor per a cobla rebrà 1.400 euros

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / A.P.

Duet de rock contundent
● MOLLET DEL VALLÈS. Dissabte la seu de l’associació d’art i cultura La
Bombeta acollia l’actuació de Cute Poison (a la fotografia) i els vallesans
Once a Week, en una tarda dedicada al hardcore. La jove formació de
l’Hospitalet de Llobregat va obrir el concert amb un estil que barreja el hard
core i el punk. Seguidament, Once a Week va oferir el seu repertori de hard
rock. U MARC GARCIADISSABTE 29 · 19.30 h

La Bombeta · 3 euros



www.catalanademarmoles.com

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

MÁRMOLES, GRANITOS Y SILESTONE para:

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

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

AA          CATALANA
DE MÁRMOLES

Plaça Prat de la Riba, 17
Mollet del Vallès

Tel. 93 593 01 61

· Laboratorio   Análisis Clínicos
· Fórmulas Magistrales · Prod. Homeopatía

· Prod. Dietética   y Herboristería
· Prod. Veterinaria

Farmàcia
Amadó
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CALVO I VIEIRA ESTRENEN EL FILM  
‘LA LEYENDA DE LA SIRENITA’

■■   CCIINNEEMMAA | La Sala Fiveller acollirà la projecció

● MOLLET. El 5 d’abril, l’escriptor Constante Calvo i el realitzador Modest
Vieira estrenen el film molletà La leyenda de la Sirenita protagonitzat per
Cristina Panadero, Cristian Morales i Lorena Mercé. L’acte serà a la Sala
Fiveller (20h), on també es presentarà el llibre homònim. GARBUIX

■■ NNAATTUURRAA | CAMPANYA ‘PLANTA UN ARBRE. PLANTA EL FUTUR’ 

A partir de diumenge Gallecs
comptarà amb 1.100 nous arbres.
Amb motiu de la celebració del
25è aniversari de Catalunya Ràdio
i el 10è de la Fundació Territori i
Paisatge de l’Obra Social de Caixa
Catalunya, ambdues entitats cele-
braran l’efemèride amb una plan-
tada popular d’arbres que es farà si-
multàniament a 35 indrets del
territori català, sota el títol Planta
un arbre. Planta el futur, i amb la
qual es pretenen plantar un total
de 35.000 exemplars.

A LA TORRE D’EN MALLA

Un d’aquests 35 llocs triats ha estat
Gallecs, on, amb la col·laboració
entre altres del Consorci de l’Espai
Rural i l’Escola de Natura de Pa-
rets, es plantaran 1.100 exemplars
d’arbres típics de bosc mediterrani
a la zona nord de la Torre d’en Ma-
lla. L’activitat, que és oberta a la
participació de tothom i que estarà
coordinada per membres de l’Es-
cola de Natura, es farà diumenge

al matí (de 10 h a 14 h). Per fo-
mentar-ne la participació i facilitar
l’assitència, els organitzadores han
articulat un sistema de reserva gra-
tuït a través de www.telentrada.com
de Caixa Catalunya i el telèfon 902
10 12 12, mitjançant els quals es
podran reservar un màxim de 10 ar-
bres i triar l’horari per participar-hi.

Amb la plantació d’aquests
35.000 arbres, els organitzadors
també contribueixen amb Plantem
pel Planeta: Campanya dels Mil
Milions d’Arbres, del Programa de
Nacions Unides pel Medi Ambient
que té el repte de plantar 286.000
arbres a Catalunya i 2.700 milions
a tot el món. ■■

Una plantada popular
farà arrelar més d’un
miler d’arbres a Gallecs

● ● MOLLET / PARETS
CONTRAPUNT

ÚLTIMA PLANTADA. El Casal organitzava el Dia de l’Arbre als Pinetons >> ARXIU

L’activitat es farà diumenge de manera simultània a 35 indrets de Catalunya 

La solemnitat dels passos de Setmana Santa va omplir dijous,
durant les gairebé dues hores de recorregut, els  carrers de
Martorelles amb la tradicional processó del Silenci, que cada any
organitzen la Confraria La Santa Espina, Armats i Vestes de
Martorelles i la Joventut Sardanista. >> FOTO: ARMATS DE MARTORELLES

El silenci inunda MartorellesU

c. Abat Escarré, 3 · Mollet · Tel. i fax 93 593 04 21

Josep Tarrés Nogués

SASTRERIA

Sastres desde 1904
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JOSÉ LUÍS FFLLOORRIITT  RROODDEERROO

Obra d’art inclosa en el catàleg de la
CCOOLL··LLEECCCCIIÓÓ  GGAARRRREETTAA--RROOVVIIRRAA

cc//  BBeerreenngguueerr  IIIIII,,  88
TTeell..  9933  557700  6600  6622

HHoorraarrii  ddee  vviissiitteess::  ddee  1177  aa  2200  hh
((ccoonncceerrttaaddeess  pprrèèvviiaammeenntt))  

RACÓ D’ART

DESCANS
José Luís Florit Rodero (Madrid, 1909 - 2001)

Dibuixant i pintor, José Luís

Florit es va formar a Olot i a Fi-

gueres. En els seus primers

anys va estar orientat per Juan

Núñez. Més tard, va estudiar a

l’escola de San Fernando de

Madrid, on posteriorment va re-

alitzar un curs de gravats amb

Esteve Botey. 

Va ser membre fundador del

grup d’artistes En Acción. El

1930 va exposar a Madrid jun-

tament amb Remedios Varo.

L’any 1933 va obtenir una ter-

cera medalla a l’Exposició Na-

cional. El 1935, va exposar in-

dividualment al Museu d’Art

Modern de Madrid i va partici-

par a la biennal de Venècia.

L’any següent va obtenir una

segona medalla a la Nacional i

la plaça de professor de dibuix,

motiu pel qual es va traslladar a

Barcelona.

Acabada la guerra, va ser

nombrat director artístic del

Diario de Barcelona. I, cap al

1952, inicia una etapa de pintu-

ra moral, que es perllongarà

fins al 1960, moment en el qual

comença una brusca evolució

tant en el concepte com en l’e-

xecució de la seva obra pictòri-

ca. 

El 1967 obté la medalla de

bronze a la biennal de Sara-

gossa i el 1969 el premi de la

Fundació estrada Saladich. ■■

Venga a visitarnos y le entregaremos

gratuitamente su tarjeta dental llena

de ventajas.

en la 1ª higienedental

50%

en
 to

dos l
os

tra
ta

mien
tos

buc
oden

ta
les

.10%

visita más

presupuesto

gratuito
1ª

Tratamientos avanzados y de última generación

a adentis
clínica dental

F.Ferrer i Guardia, 21

08100 Mollet del Vallés

(Delante centro comercial ESCLAT)

Adentis dígame !

Tel. 93 570 39 17

Dirección:

Sr./a.:

a adentis
clínica dental

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

Tel. 93 570 39 17

nuevos tiempos

Després de néixer, gairebé de ma-
nera espontània, poc abans de la
festa major, les Colles de Sant Fost
han celebrat aquest mes la seva as-
semblea fundacional. Durant la
reunió es va escollir la junta de
l’entitat que estarà presidida per
Marc Muñarch. L’acompanyaran
en aquesta etapa Xavier Pau (vice-
president); Ariadna Cano (secretà-
ria); Helios Martínez (tresorer); i
Víctor León, Jèssica Santacreu,
Víctor Torremocha, Alberto Orte-
ga, Joel Calvet, i Mari Carmen
Asensio, com a vocals.

L’entitat, que està enllestint els
tràmits per legalitzar-se com a tal,
també va aprovar els estatuts i el
calendari d’activitats anuals. La fes-
ta major continuarà sent el princi-
pal acte de les Colles, que es van

crear precisament amb l’objectiu
de dinamitzar els joves i viure
“una festa major diferent”. Amb
tot, es mantindran altres activitats,
com per exemple la verema. Les

tres colles (Cotxins, + Turbats i Se-
renos) pretenen donar-se a conèi-
xer a la població per animar altres
grups a formar la seva pròpia colla
de cara a la propera festa major. ■■

■■ EENNTTIITTAATTSS | MARC MUÑARCH HA ESTAT ELEGIT PRESIDENT DE LA NOVA ASSOCIACIÓ

● SANT FOST DE CAMPSENTELLES
CONTRAPUNT / L.ORTIZ

Rafa Ferran, membre de la colla de
Castellers de Mollet des de fa 13
anys, ha estat escollit nou president
de l’entitat en substitució d’Anna
Ruíz, després que la castellera
demanés el relleu. La nova junta
està formada per Carles Mogas
(vicepresident); Joan Solé (secreta-

ri); Josep Agulló  (tresorer); i Juan
de Dios, Francisco Alarcón, Rafael
Almazán i Pedro Rojo. L’objectiu
d’aquesta nova etapa dels de la
camisa verd clar serà mantenir viva
la colla amb la incorporació de
nous membres. 

La colla també ha renovat la
imatge de la seva pàgina web
www.castellersdemollet.cat, la qual
pretenen mantenir actualitzada

perquè sigui una eina de comuni-
cació i a la vegada de promoció de
la colla i el món dels castells.

CALÇOTADA ANUAL

D’altra banda, aquest diumenge la
colla celebrarà la seva calçotada
anual, que es farà al pati del centre
cívic L’Era, equipament que acull
la seu de l’entitat. ■■

Rafa Ferran substitueix Anna Ruiz
al front dels Castellers de Mollet

Les Colles de Sant Fost fan la
seva assemblea fundacional

PER VOTACIÓ. Un dels moments de l’assemblea al pavelló 2 >> V.LEON

L’entitat celebra aquest diumenge la seva calçotada anual al pati de l’Era

● MOLLET DEL VALLÈS               
CONTRAPUNT



DV, 28 MARÇ 2008 29PUBLICITAT contrapunt

SEXE, A LA MEVA EDAT?

Tot i les creences, la vida sexual en les persones grans és
convenient i natural, encara que adaptada a les caracterís-
tiques d’aquesta etapa del cicle vital.

Moltes vegades ens oblidem que, des que naixem fins que
morim, som éssers sexuals. La idea que la vida sexual és
una cosa "per a joves", que s’inicia en la pubertat i que
desapareix en un moment donat de la nostra maduresa, no
sols és incerta, sinó que constitueix una creença absurda
que condemna els qui la comparteixen a renunciar a expe-
riències gratificants i saludables, i a restringir el marc de
les seves relacions afectives. Al llarg del nostre cicle vital
es produeixen molts canvis relatius a la sexualitat: la forma
i la mida dels trets sexuals, la concentració de determina-
des hormones associades... Però això no significa que la
sexualitat aparegui o desaparegui, simplement evoluciona
i es transforma.

Tot i això, moltes persones que
superen els 50-60 anys tendei-

xen a suposar que la seva
sexualitat anirà remetent, que
ja no és per a ells. Res més

lluny de la realitat, perquè la
necessitat de relacionar-

se amb altres perso-
nes, d’expressar senti-
ments, de rebre afec-
te, no té edat i no es
perd.

Per Xavier Conesa
Psicòleg

✆✆ 93 570 71 54

MEDICINA I ESTÈTICA

Centre Dental
del Vallès

Rambla Pompeu Fabra, 43 bxs.
08100 Mollet del Vallès

Tlf. 93 579 32 61

1ª VISITA Y
PRESUPUESTO

GRATUITO

ESPECIALIDADES:
· ODONTOLOGIA GENERAL
· PROTESIS
· CIRUGIA
· IMPLANTES

Higiene
Bucal
16 €

  93 570 36 23 (Hores convingudes)

c/ Sol, 1 - local A · Mollet
☎

LENIN
ESTILISTAS

✆ 93 544 57 26
c. Llevadores, 8 · local 1 · MOLLET

✂

Dra.
MONTSERRAT TORNER

Homeopatia
i Acupuntura

Adults i Nens
HORES CONVINGUDES

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

c/. Gaietà Vínzia, n.14. ·Tel. 93 570 38 44
c/. Berenguer III, n.118. ·Tel. 93 544 56 75

CONTROL Y MANTENIMIENTO
DE PESO

NATURHOUSE
Nutrición y Dietética

Lluís Duran, 7, 1º 1ª Tel. 93 570 69 71
08100 Mollet del Vallès

· Estudis capilars
· Tractaments Específics
· Xampús Personalitzats
· U.V.A.

NO TANQUEM

AL MIGDIA

PSICO-3

C/ Francesc Cambó, 19, 1r. · Mollet · Tel. 93 570 45 18 i 606 969 182
e-mail: psico3@hotmail.com

· PSICOTERÀPIA INFANTIL, ADOLESCENTS
I ADULTS · TERÀPIA DE PARELLA · PERITATGES
PSICOLÒGICS · LOGOPÈDIA INFANTIL · ESTUDIS

GRAFOLÒGICS · CONSULTES PER INTERNET

Montserrat Icart, Mª Teresa Prades, Neus Rosa

c/ Sant Ramon, 43 · Tel. 93 579 39 20 ·e-mail: raquel_hdez_m@hotmail.com

Despatx de Logopèdia

Raquel Hernàndez Martín

TRASTORNS DE PARLA I LLENGUATGE

REEDUCACIÓ VOCAL
NENS I ADULTS

AD
G

PSICOLOGIA

CLÍNICA DE

L’ADULT

Avaluació, orientació i tractament
de problemes psicològics

ANNA DURAN GRAU - Col. nº 11689

VISITES CONCERTADES Av. Calderó, 1, 2º 2ª · Mollet · Tel.  609 936 049

TERÀPIES INDIVIDUALS
Ansietat · Fòbies · Depressió
Trastorns alimentaris · Altres

GRUP D’AUTOAJUDA
Addicció al tabac · Trastorns

alimentaris · Suport al dol · Altres
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- les aus

- fulles de col

- cebetes

- alls

- farina

- canyella

- llorer

- ametlles torrades

- safrà

- una galeta d'oli

- conyac

- llard

- oli

- aigua

- sal 

- pebre negre

$: Mitjà

��: 115 minuts

���������� persones

PERDIUS (TORDS,

O COLOMS) AMB COL

Es renten i s'adoben els ocells, partits
pel mig, amb sal i pebre mòlt. En una
cassola amb un raig d'oli, una ditada de
llard i un pessic de sal, es fregeixen les
cebetes senceres, fins que agafin color. 

Llavors s'abaixa el foc, s'hi posen els
ocells, un tronquet de canyella, una
fulla de llorer i un raig d'aigua i es dei-
xen ofegar fins que siguin cuits, amb la
cassola tapada. 

Una estona abans d'acabar de coure,
es bullen les fulles de col en aigua amb
un pessic de sal. Quan són cuites, s'es-
corren, s'espremen, se'n fa un cabdell
de cada una; s'enfarinen i es fregeixen. 

Es fa una picada amb les ametlles pela-
des, un pessic de safrà, unes quantes
dents d'all i una galeta. Es posa la col a
la cassola, la picada, s'hi tira un raig de
conyac i es torna a tapar. 

Es deixa coure uns deu minuts més i es
serveix. ❑

�

INGREDIENTS

L’APARADOR

EEssppeecciiaalliittaattss  ssaallaaddeess  LL..  MMOONNTTOOYYAA
Ramon Turró, 26-28 · Local 2 | T-93 544 53 29 - 600 646 049 | www.lmontoya.tk | MOLLET DEL VALLÈS

Fa pocs dies, Alfonso Montoya
estrenava a Mollet L. MONTOYA,
negoci centrat en la venda d’espe-
cialitats salades de primera qualitat.
El seu assortiment inclou una gran
varietat de coques de recapte (piz-
zes), croissants salats, torrades,
empanades, pastissos salats, cana-
pès per encàrrec i entrepans petits. També ofereix ser-
vei a empreses i atén comandes de càtering. En defi-
nitiva, regals per al paladar per consumir quan es vul-

gui. Qui les tasta, repeteix. L’horari
d’atenció al públic és: els dilluns,
de 17 a 21h; de dimarts a dijous, de
8 a 14h i de 17 a 21h; els divendres
i dissabtes, de 8 a 22h, i els diu-
menges, de 9 a 15h. Com a promo-
ció inaugural Especialitats Salades
L. MONTOYA obsequiarà amb 2 €

de descompte els lectors de Contrapunt que facin una
despesa superior als 8 €. L’establiment es troba al
Centre, a pocs metres de l’Ajuntament. ❑ L’establiment ofereix un apetitós assortiment de salats – MARC GARCÍA

Com a promoció per als
lectors, ofereixen 2 €
de descompte per tota
compra superior als 8 €

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

B
A
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E

S
T
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U
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A

N
T

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

PER MENJAR

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

Lord Byron

BATEJOS i COMUNIONS.
Pressupostos a mida

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

MENÚ DIARI de dilluns a divendres
SERVEI A LA CARTA

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

CUINA REGIONAL i CASOLANA

Truca i encarrega-la
al 93 593 38 69

FIDEUÀ i PAELLA Per emportar

Divendres vespre
i dissabtes migdia

MENÚ ESPECIAL
CAP DE SETMANA

16,90 € (inclou beguda i postre)

ESPECIALITATS
Pollastres a la llenya

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

ROSTISSERIA
SARAI

Pompeu Fabra, 55
· Mollet del Vallès · ✆

ENCÀRRECS

93 593 87 51

OBERT:DissabtesDiumengesi Festius

Can Flaquer, 19
· Mollet del Vallès · ✆

ENCÀRRECS

93 570 57 94

RO
STISSERIA SARAI II

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

Canelons casolans
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L’ESPLAI XIVARRI COMMEMORA
EL SEU 35È ANIVERSARI. AQUEST CAP DE
SETMANA SE CELEBRARÀ UNA MISSA I
DAVID ARMENGOL OFERIRÀ UNA XERRADA
Pag 10

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

EL TEMPS
per FFeelliipp  CCoommaass

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

DIJOUS, 20 14ºC 4ºC 12ºC 1.015 hPa – 27 km/h SE

DIVENDRES, 21 16ºC 3ºC 15ºC 999 hPa – 39 km/h W

DISSABTE, 22 15ºC 6ºC 8ºC 993 hPa 2,2 40 km/h SE

DIUMENGE, 23 13ºC 4ºC 9ºC 1.001 hPa 0,2 34 km/h SE

DILLUNS, 24 17ºC 6ºC 116ºC 1.006 hPa – 39 km/h W

DIMARTS, 25 19ºC 5ºC 14ºC 1.010 hPa – 39 km/h SSE

DIMARTS, 26 17ºC 6ºC 14ºC 1.003 hPa – 45 km/h WSW

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

DIUMENGE 23

Nuvolositat variable, més
abundant cap al vespre,
quan el pas de la cua d’un
front càlid taparà del tot el
cel, sense conseqüències. 

Cel enterenyinat de nùvols
alts i prims tot el dia, nú-
vols que no evitaran que
les temperatures pugin cla-
rament.

Un altre dia amb nuvolositat
entre variable i abundant.
Les temperatures no experi-
mentaran canvis importants
respecte a les de dissabte.

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

Previsió per al cap de setmana

DEFUNCIONS

NAIXEMENTS

Alan Enrique Aquim Cabrejas (Martorelles) 19/03/08
Gerard Martínez Cazorla (Mollet) 21/03/08
Ariadna Nevot Escudero (Mollet) 22/03/08
Miriam Trigo Delgado (Mollet) 22/03/08

Dades facilitades per l’Hospital de Mollet  

MOLLET

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

FARMÀCIES DE TORN

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

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

MARTORELLES
22. CONSOL HOLGUERA. Nou, 4

Cartellera del 28 de març al 3 d’abril
NOVETATS

Cinemes MOLLET

LLaass  hheerrmmaannaass  BBoolleennaa  FFeeiinneerrss::  20.15-22.15. FFeessttiiuuss::

20.30-22.45.  

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

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

20.30-22.45. 

CCaassii  330000 Comèdia DDuurraaddaa:: 84 min.
FFeeiinneerrss::  18.00-20.15-22.15. FFeessttiiuuss:: 16.00-
18.00-20.30-22.45 DDee::  Jason Friedberg
AAmmbb:: Sean Maguire, Carmen Electra

CCoommeettaass  eenn  eell  cciieelloo Drama. DDuurraaddaa::

122 min. FFeeiinneerrss::  18.00-21.30. FFeessttiiuuss::
16.00-19.00-22.00. DDee::  Marc Foster AAmmbb::
Shaun Toub, Khalid Abdalla, Atossa Leoni

LLaass  ccrróónniiccaass  ddee  SSppiiddeerrwwiicckk Fantasia.
DDuurraaddaa:: 97 min. FFeeiinneerrss::  18.00-20.15-
22.15. FFeessttiiuuss:: 16.00-18.15-20.30-22.45.
DDee::  Mark Waters AAmmbb:: Freddie Highmore

EEll  oojjoo  ddeessccaarrnnaaddoo Drama. DDuurraaddaa:: 158 min.
FFeeiinneerrss::  18.00-20.15-22.15. FFeessttiiuuss:: 16.00-18.15-
20.30-22.45. DDee::  Giordano Gederlini AAmmbb:: Eduardo
Noriega, Fele Martínez

LA RESTA DE LA CARTELLERA

M. de los Ángeles Aguilera Gijón (Mollet) 86 anys 20/03/08
José Quirantes Salas (Mollet) 88 anys 20/03/08
María Rodríguez Díaz (Mollet) 91 anys 22/03/08
Paula de la Calle Pascual (Mollet) 84 anys 23/03/08
Emiliano García Evangelio (Mollet)  90 anys 23/03/08
Gracia Ortiz Hurtado (Mollet) 66 anys 23/03/08
Florentino Valiente Madrid (Mollet) 96 anys 24/03/08

Dades facilitades per la Funerària Monserdà   

DIVENDRES 21 DISSABTE 22

➡➡ ➡➡

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

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

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

contrapunt

MOLLET

Divendres, 28

··  XXEERRRRAADDAA..  1199  hh.. Xerrada:

L’exili de les Dones. La ma-

ternitat d’Elna, a càrrec

d’Assumpta Montellà, histo-

riadora i escriptora. Centre

Cívic Joana Barcala.

··  TTAALLLLEERR..  1188  hh.. Manualitats:

Deixem anar la nostra ima-

ginació. Centre Cívic L’Era.

··  MMÚÚSSIICCAA..  2200  hh.. Vídeo con-

cert del grup Pink Floyd. La

Bombeta.

Dissabte, 29

··  CCOONNCCEERRTT..  2200  hh.. Actuació

en directe de la formació

musical de swing-phicobilly

Dark Calaveras. La Bombeta.

--  CCIIRRCC..  2211  hh..  Espectacle El

circ de Sara, de l’Ateneu Po-

pular de 9 Barris. Teatre Mu-

nicipal Can Gomà.

··  MMÚÚSSIICCAA..  1111  hh.. Audicions a

la Biblioteca: New sold dre-

am. Simple Minds. Bibliote-

ca Can Mulà.

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

conte amb motiu del Dia In-

ternacional del Llibre Infantil

i Juvenil, a càrrec de Mon

Mas. Biblioteca Can Mulà.

Diumenge, 30

--  IINNFFAANNTTIILL..  1122  hh.. Quatre ba-

rrets, quatre cultures. De la

mà de l’Arlequí es viatjarà

PARETS

SANT FOST

EXPOSICIONS

Divendres, 28

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

conte. Biblioteca Can

Butjosa.

Dimecres, 2

··  IINNFFAANNTTIILL..  1188..  3300  hh.. Hora

del conte: va d’Andersen, a

càrrec de Va de contes. Bi-

blioteca Can Rajoler.

MOLLET

··  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ.. Interseccions en

art, tecnologia i finances, del

col·lectiu Derivart. Museu

Abelló. Fins al 4 de maig.

··  LL’’AAPPAARRAADDOORR.. Sorològic,

fragments arqueològics, de

Fito Conesa. Museu Municipal

Joan Abelló. Fins al 28 de

març.

··  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ..  Escrits sobre la

dona. Biblioteca Can Mulà.

Durant tot el mes de març.

--  FFOOTTOOGGRRAAFFIIAA.. L’orgull de

l’absència, de Judith Vizcarra.

Museu Abelló. Fins l’11 de

maig.

··  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ.. Cannabis... Com

ho vius? Centre Cívic de Lour-

des. Del 25 al 28 de març.

··  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ.. Vinc d’una zona

humida, de Mari Chordá. Cen-

tre Cultural La Marineta. Fins

al 26 de maig. 

··  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ.. Punts de llibre.

Biblioteca Can Mulà. De l’1 al

30 d’abril.

··  MMOOSSTTRRAA.. Exposició de pintu-

ra d’Elvira Moreno. La Plaça.

Del 2 al 30 d’abril.

PARETS

··  DDOONNEESS.. Visions de dones.

Sala d’exposicions Can Rajo-

ler. Fins al 28 de març.

per quatre cultures diferents

a través de les obres de la

Casa Abelló i la música.

Preu: 2 euros. Museu Muni-

cipal Joan Abelló.

··  EECCOOLLOOGGIIAA.. Planta un ar-

bre. Planta el futur és el le-

ma de la plantada que es fa-

rà a tot Catalunya i, als

boscos de Gallecs.

··  IINNFFAANNTTIILL..  1188  hh.. Contacon-

tes, a càrrec de Maria Case-

llas. La Bombeta.

Dilluns, 31

··  DDOONNAACCIIÓÓ..  1177  aa  2211  hh.. Acap-

te de sang. Unitat mòbil da-

vat la Masia Can Borrell.

Dimarts, 1

··  LLIITTEERRAATTUURRAA  AAMMBB  CCAAFFÈÈ..

1155..3300  hh.. El quinto hijo de

Doris Lessing, a càrrec d’El-

vira Compte. Biblioteca Can

Mulà.

Dimecres, 2

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

de roba en diferents cultu-

res. Ateneu Gran.

··  TTAAUULLAA  RROODDOONNAA..  1199  hh.. L’or-

gull de l’absència, amb la

participació d’Elina Norandi,

Anna Torrente, Mart Shöder,

Isabel Franc i Judith Vizca-

rra. Museu Municipal Joan

Abelló.

··  AAPPRREENNDDRREE..  1166  hh.. Taller

d’escriptura. Biblioteca Can

La guanyadora d’aquest mes és: 
María Mateo Martínez

Divendres, 28

··  NNOO  TT’’AATTUURRIISS..  88..4455  hh..

Excursió a les caves

Codorniu. Sortida de la

parada d’autobús Corbalan

i cruïlla Can Calet.

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

del conte. Biblioteca

Municipal.

Dilluns, 31

··  DDOONNAA..  99  aa  1122  hh..

Assessoria jurídica per a

dones. Consultes sobre

dret de família, violència de

gènere, entre d’altres.

Ajuntament.

Mulà.

··  IINNAAUUGGUURRAACCIIÓÓ..  2200..3300  hh.. Ex-

posició de pintura de la mo-

lletana Elvira Moreno. Bar

restaurant La Plaça.
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www.contrapunt.catla contra... i punt32

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

28 de març de 2003 (núm. 95)
Les obres d’una nova variant de la
C-59 treien a la llum uns jaci-
ments arqueològics protoibèrics
del segle VII i VI a.C. i una ne-
cròpoli medieval.

–Què has investigat? 
–Un tipus d’estrella, les nanes blanques. 
–I què és una nana blanca?
–És el destí final d’una estrella com el sol,
que ara està a la meitat de la seva vida. Po-
dem saber l’origen de la nostra galàxia. 
–Cal anar als Estats Units per investigar?
–A Espanya la carrera científica no està ben
establerta, et fan marxar fora. Però espero
poder tornar d’aquí un parell d’anys. Aquí
la gent no veu la utilitat de la ciència. 
–I estudiar les nanes blanques?

–No és el mateix que si fabri-
co un cotxe, però el coneixe-
ment és útil de per si, saber
on anem o d’on venim té un
preu que no es pot quantifi-
car.
–El somni d’un astrofísic és
la NASA?
–La NASA està molt bé, pe-

rò és més la fama que s’ha guanyat. 
–Un astrofísic pot ser astronauta? 
–A una nau, hi ha molts enginyers o físics.
A mi m’agradaria, sobretot per veure la ter-
ra des de l’espai o anar a la lluna. 
–Què t’ha enganxat de l’astrofísica?
–Comences per la mística, mires el cel i és
infinit. Et preguntes per què estem aquí. 
–Moltes nits mirant les estrelles? 
–Sí, 10 nits seguides a Austin, a Texas.

>> PER: ESTEVE GIRALT

Doctora en Astrofísica, als 28 anys, aquesta veïna
de Sant Fost se’n va d’investigadora als EUA.

Silvia Catalán

Saber on anem o d’on
venim té un preu que
no es pot quantificar

EN ESSÈNCIA

��LA DADA

23
● Aquest és el número de víctimes
mortals a Mollet entre els dos
bombardeigs feixistes del 8 de gener
de 1938 i del 25 de gener de 1939. 88

��LA FRASE

● Miquel Àngel Sòria, alcalde de
Martorelles, després d’una visita a

Nicaragua per supervisar els projectes de
cooperació que s’estan fent a la zona de

Chinandega Norte. 66

��LA PARAULA 

Ukelele

● És un instrument de cordes polsa-
des, tradicional de Hawai, molt popu-
lar a la primera meitat del segle XX.
L’ukelele també ha estat incorporat a
altres gèneres musicals com el jazz.
Diumenge la Mercadera Martina diri-
girà una sessió de contes a La
Bombeta en la qual els protagonistes
seran un coala, un nen que toca
aquest instrument i un rei rus. 2244

��EL WEB

wwwwww..aatteenneeuu99bb..nneett

● Aquest és el web de l’Ateneu
Popular de 9 Barris, que dissabte
portarà des de Barcelona al Teatre de
Can Gomà El circ de Sara, un
espectacle de Piero Steiner i Ricard
Panadès. 2244

Tot i que puguin semblar
pocs, quan els diners
s’envien a Nicaragua
es multipliquen

“


