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ES COMENCEN A INSTAL·LAR LES
32 PLAQUES SOLARS DEL NOU PARC
DE CA L’ESTRADA, A LA VINYOTA  88

Industrials alerten
del perill de riuades
si no es modifica 
el projecte de l’AVE
Creuen que l’estretament de la llera
del Besòs pot produir inundacions

Demanen que Foment modifiqui
el disseny i construeixi un viaducte
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Els casaments
en preparació
/ 2299  AA  3366

PUTXINEL·LIS
OCUPEN LES
PLACES

PARADETES. Prat de la Riba acollia
productes del sector >> M.G.

Parets recupera tres
pous per a la xarxa
d’aigua potable
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LES MÉS HABITUALS AL SÍNDIC 33
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“La major part de les queixes són
ciutadans que han fet una recla-
mació o petició a l’Administració
i no han rebut cap resposta des-
prés d’esperar, en algunes ocasions
molt temps”. Aquesta és una de les
principals conclusions de l’Informe
sobre les actuacions del Síndic
Personer 2007, presentat dilluns per
Francisco Amaya en un ple extraor-
dinari a l’Ajuntament, que conclou
que l’Administració local “ha de
millorar els serveis d’atenció a la
ciutadania, escoltant i fent quel-
com més que aplicar les normati-
ves”, deia Amaya. El Síndic, però,
assegurava que en els darrers anys
l’Ajuntament “ha millorat els pro-
cediments per atendre la ciutada-
nia i ha buscat com solucionar els
seus problemes”, deia.

La memòria del Síndic indica
que un 40% de les queixes tramita-

des corresponen a l’àmbit de Terri-
tori i Medi Ambient, en què s’in-
clouen les reclamacions per so-
rolls, una de les més abundants
segons el Síndic. “A la ciutat la
majoria són queixes de ciutadans
a causa de molèsties provocades
per bars i locals d’associacions
culturals i d’oci, pels veïns o per
indústries properes als habitat-
ges”, deia Amaya. 

El Síndic va reconèixer l’esforç
municipal en programes per a la
gent gran, en la construcció d’habi-
tatge social i en els ajuts als disca-
pacitats. No obstant, Amaya aclaria
que “no totes les necessitats estan
cobertes” i reclamava que l’admi-
nistració presti una especial aten-
ció al col·lectiu de joves, de perso-
nes amb malaltia mental, als
nouvinguts per “assolir un pla
possible d’integració”, entre al-
tres. Per últim, Amaya demanava
que l’Ajuntament sigui “un exem-
ple d’eficàcia i transparència”. ■■

� Del total de queixes, només 3 (7%) no han
estat admeses. De les 40 admeses, el 2007 se’n
van resoldre 17 (42%); es va fer tasca de mediació
en 4 casos (9%) i se’n va derivar 1 (2%) al Síndic
de Greuges. 18 continuen en tràmit.

LA COMPARATIVA RESOLUCIONS

Les molèsties per soroll copen 
les queixes al Síndic Personer
Gran part de les reclamacions fetes el 2007
són de veïns que han fet una petició a 
l’Administració i no han rebut cap resposta

■■   MEMÒRIA ANUAL | FRANCISCO AMAYA PRESENTA EL RESUM DE LES SEVES ACTUACIONS

● MOLLET DEL VALLÈS
LAURA ORTIZ

LES QUEIXES S’INCREMENTEN 
UN 38% RESPECTE AL 2006

� El Síndic Personer el 2007 va atendre 43
queixes per les 31 de 2006, un 38% més. Amb
tot, Amaya afirma que “l’increment de queixes
no implica considerar que l’Ajuntament no 
té un bon nivell en els serveis que ofereix”.

EL 7% DE PETICIONS FETES
NO HAN ESTAT ADMESES

ÒRGAN CONSULTIU

EL 78% DE LES ACTUACIONS
HAN DERIVAT EN CONSULTA

� De les 192 actuacions, el 78% (149) han 
quedat en consultes, gran part relacionades amb
l’àmbit de Territori i Medi Ambient. D’aquestes,
144 es feien sobre actuacions de l’Ajuntament i 5
eren derivades a altres institucions.

Valoració política

L’Ajuntament demostra el
seu tarannà democràtic
perquè cap llei obliga a
tenir la figura del Síndic

JOSEP GARZÓN (PSC)

▲

“

La memòria del Síndic ha de
servir per adonar-nos que la
ciutat a vegades necessita
respostes urgents

N.FERNÁNDEZ (ICV-EUIA)

▲

“

La figura del Síndic reforça
la nostra democràcia amb
una tasca que ha demostrat
ser rigorosa i seriosa

SUSANA CALVO (PP)

▲

“

El Síndic s’ha convertit en
un conseller i els polítics
hem de fer que les queixes
esdevinguin bons serveis

FELIU GUILLAUMES (CIU)

▲

“

Ha anat creixent en 
efectivitat, professionalitat i
humanitat però encara està
mancat de recursos

XAVIER FENOSA (ERC)

▲

“

FONT: OFICINA DEL SÍNDIC PERSONER DE MOLLET



SOCIETAT

DV, 11 ABRIL 2008       4 contrapunt

PARETS RECULL FOTOGRAFIES ANTIGUES  
DE TEMÀTICA FAMILIAR PER A UNA MOSTRA

■■   MMEEMMÒÒRRIIAA  HHIISSTTÒÒRRIICCAA | Lliurament a Can Rajoler 

● PARETS. Fins al 21 d’abril es podran lliurar a Can Rajoler fotografies
familiars d’abans dels 60 perquè formin part d’una exposició que prepara
l’Ajuntament dins el projecte Família i Municipi. Les fotos es podran
donar perquè restin en custòdia a l’Arxiu Municipal o es podran prestar.

LA FEDERACIÓ D’AV DE SANT FOST DIUMENGE CELEBRA L’ASSEMBLEA A LA BIBLIOTECA PER PARLAR DEL POUM (10h)*

REVISIONS AUDITIVES
GRATUÏTES

CENTRES AUDITIUS

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

Membres de l’Agrupació d’Indus-
trials del Baix Vallès han mostrat la
seva preocupació per l’actual pro-
jecte de construcció de la línia de
l’AVE al seu pas per Mollet, ja que
consideren que comporta un alt
risc d’inundacions que podrien
afectar els termes municipals de
Mollet, Martorelles i Sant Fost. Se-
gons un informe encarregat per l’in-
dustrial Andreu Rabasa, el proble-
ma rau en què el projecte aprovat
per Foment preveu un estretament
de la llera del Besòs en el tram
comprès entre el pont de l’Aiguaba-
rreig i el pont de la carretera B-500.

ELS EFECTES DE L’OBRA

En aquest tram, Foment preveu que
el tren discorri sobre una platafor-
ma, pel marge dret del Besòs, que
estaria situada entre l’autopista C-33
i el riu, tot ocupant un espai que

deixaria el llit del riu en 50 metres,
pels 150 metres que ocupava origi-
nalment (abans de la construcció de
l’autopista). “No es pot permetre
que existeixi un coll d’ampolla
amb només 50 metres perquè
aquest estretament de la llera pro-
vocarà una pujada important del
nivell de les aigües en cas de plu-
ges abundants”, apunta Rabasa.

PROPOSTA DE FOMENT

La solució proposada per Foment
en el projecte, d’acord amb els estu-
dis de l’Agència Catalana de l’Aigua
i la Universitat Politècnica de
Catalunya, ha estat desplaçar la
llera cap al marge esquerre deixant
que el riu pugui eliminar la sobree-
levació del nivell de les aigües mit-
jançant la inundació controlada de
determinades àrees. Aquesta zona
inundable es correspon a unes 11
hectàrees de terrenys que l’Adif ha
d’expropiar i que afecta diferents
propietaris, entre ells els de Domar i

Derbi, i l’Ajuntament de
Martorelles. Aquesta zona inunda-
ble estaria delimitada per una eleva-
ció del terreny (mota) d’entre 0,5
centímetres i 1,2 metres, que hauria
de protegir les propietats contigües
del marge esquerre del riu, bàsica-
ment les naus industrials del polí-
gon Roca de Martorelles.     

Els industrials creuen que la zo-

na inundable i la mota prevista se-
ran mesures insuficients “No és
efectiu per al Besòs, amb una
conca de 1.039 quilòmetres qua-
drats, i no evitarà la inundació
fins i tot de Mollet, a través del
centenars d’embornals de rieres
com la de Gallecs”, diu Rabasa.

Per evitar aquestes inundacions,
els industrials proposen que el tra-

çat de l’AVE en aquest tram sigui
elevat a través de viaductes per no
estrènyer més la llera del riu i han
sol·licitat al Ministeri de Foment
que revisi el disseny. 

Des de Madrid, el ministeri
apunta que la construcció de la lí-
nia està a punt de començar i que
el disseny no admetria canvis “si
no són de força major”. ■■

● CONTRAPUNT
LAURA ORTIZ

■■ IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURREESS | EL PAS DE L’ALTA VELOCITAT PEL BAIX VALLÈS

Industrials reclamen un viaducte per a
l’AVE per evitar possibles inundacions

EL LLIT ACTUAL. El marge esquerre de la llera es preveu que sigui una zona inundable >> ARXIU

Creuen que l’estretament de la llera del riu
comporta un alt risc de desbordament, que
afectaria Martorelles, Sant Fost i Mollet
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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

La masia de La Marineta del polí-
gon Llevant de Parets, recentment
rehabilitada per acollir el centre de
formació i recursos empresarials,
“podria acollir també un espai al-
ternatiu per a l’oci de gent jove”.
Si més no, aquesta és la proposta
que ha posat sobre la taula el grup
de Nova Opció per Parets (NOPP)
i que ha fet arribar a la Regidoria
de Joventut.

NOPP considera que l’equipa-
ment està infrautilitzat i que podria

compatibilitzar diferents usos. Se-
gons el grup a l’oposició, l’emplaça-
ment d’un espai jove seria “una so-
lució ràpida i eficaç, ja que l’espai
està condicionat”, per a cobrir les
necessitats del col·lectiu, recollides
en el Pla local de Joventut.  El grup
municipal apunta que els projectes

previstos per l’equip de govern
(Can Jardiner i La cooperativa a la
plaça de la Vila) s’executaran a
llarg termini, mentre que “aquesta
proposta es podria dur a terme
aquest estiu”. 

L’equip de govern, però, assegu-
ra que la proposta és impossible de
realitzar. “Tenim una concessió
com a centre formatiu i suport a
les empreses i no pot ser compati-
ble”, indicava el coordinador de
l’àrea de Serveis Personals, Antonio
Torio. El regidor recordava que la
primera fase de Cal Jardiner ja està
adjudicada. ■■

■■ EEQQUUIIPPAAMMEENNTTSS | L’OPOSICIÓ HO VEU COM UNA RESPOSTA RÀPIDA A LES NECESSITATS

NOPP proposa un espai
per a joves a La Marineta

● PARETS DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / M. ERAS

■■ SSUUCCCCEESSSSOOSS

■■ SSEEGGUURREETTAATT | MOSTRA AL CENTRE CULTURAL L’ERA

Una exposició ensenya al
jovent el risc a la carretera
● MOLLET. Fins al 24 d’abril el
Centre Cultural l’Era acull l’expo-
sició El risc de l’asfalt, una mostra
itinerant produïda per la Diputació
de Barcelona amb la col·laboració
del RACC, que pretén informar,
sensibilitzar i prevenir els joves dels
riscos de la carretera. L’exposició,
que posa un especial èmfasi en les

principals causes dels accidents de
trànsit, s’acosta als joves amb un
llenguatge proper; eminentment
audiovisual i presenta situacions
quotidianes. El risc de l’asfalt es
complementa amb diferents recur-
sos pedagògics per treballar la
mobilitat segura principalment
amb joves d’educació secundària. ■■

L’equip de govern desestima l’opció i recorda que el projecte és Cal Jardiner

Juan Fernández és el nou president
de l’AV del barri del Calderí, que di-
mecres triava una nova junta per re-
activar l’entitat. En formen part

també Jesús Dionisio, secretari;
Concepción González (ja a la junta
anterior), tresorera; i Carmen Mora-
les, Celso Jorge, Rosa Herrera (ante-
rior presidenta) i Carmen Fernán-
dez, com a vocals. 

Provisionalment, el local social

estarà situat al casal La República,
al barri d’Estació de França.  La
junta hi atendrà els veïns el tercer
dimecres de cada mes, de 18 a 20 h.

Entre els problemes que vol
combatir l’entitat hi ha l’incivisme,
especialment a l’entorn de les pla-
ces la Gavina i Josep Irla. A més
l’AV vol estar atenta als possibles
canvis radicals dels propers anys,
un cop es desenvolupi el pla urba-
nístic del Calderí, de moment atu-
rat a la Comissió d’Urbanisme. ■■

■■ EENNTTIITTAATTSS | REACTIVADA L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL CALDERÍ

Juan Fernández, al
capdavant de l’AV
● MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

“Els suggeriments
del govern són a llarg 
termini i aquest podria
ser realitat a l’estiu”

● Segons dades de la Policia
Municipal de Mollet, el 2007 dos
molletans van perdre els 12 punts
del carnet de conduir per diverses
infraccions. L’any passat, les prin-
cipals infraccions comeses a
Mollet que van comportar pèrdua
de punts van ser per conduir sota
els efectes de l’alcohol (135
denúncies l’any passat) i per saltar-
se el semàfor en vermell (64).

Dos molletans van
perdre tots els punts
del carnet el 2007

● Dimarts a primera hora de la
tarda un incendi va cremar, segons
dades dels Bombers de la
Generalitat, 2.500 metres quadrats
de matolls i pi blanc a la zona de
Can Teià, a Sant Fost de
Campsentelles. Hi van intervenir
tres dotacions de Bombers, Policia
Local, Protecció Civil, Mossos
d’Esquadra i Agents Rurals. El foc
va quedar controlat a les 16.50h.

Cremen 2.500 metres
quadrats de pi blanc
i matolls a Sant Fost
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Felicidades Manolo
(7/4/2008). Aprovecha que de
esto no hay en la residencia. 
De tus amigos Miguel Ángel,

Sandra y Gerard.

■■ RREEHHAABBIILLIITTAACCIIÓÓ  DD’’EEDDIIFFIICCIISS | L’AJUNTAMENT IMPULSA NOVES SUBVENCIONS PER A LES COMUNITATS DE VEÏNS

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat
l’atorgament de noves subvencions
per suprimir barreres arquitectòni-
ques en comunitats i habitatges
particulars, així com l’augment de

l’import d’algunes subvencions.
D’aquesta manera, el consistori as-
sumirà el 50% del pressupost de les
obres (amb un màxim de 1.000 eu-
ros) a les comunitats de veïns on es
vulguin fer obres; i, a les persones
majors de 65 anys o amb mobilitat
reduïda que vulguin adaptar la seva

llar, se’ls subvencionarà el 50% de
l’import de les obres (amb un mà-
xim de 1.000 euros).

Pel que fa a la rehabilitació d’e-
dificis (façanes, danys estructurals),
l’Ajuntament pagarà el 25% del
cost total de les obres (amb un mà-
xim de 3.000 euros per edifici). 

Finalment, a partir d’ara hi hau-
rà un increment de la subvenció
per instal·lar ascensors en edificis
de més de 10 anys d’antiguitat. Per
cada ascensor, es donarà el 50%
del pressupost (amb un màxim de
800 euros per cada parada de l’as-
censor, excepte per a la planta bai-
xa, de la qual la subvenció es lliura
a la comunitat). 

A més, des de l’any 1996, l’Ajun-
tament també ofereix ajudes a co-
merços perquè adaptin el seu accés
i el facin accessible per a persones
amb mobilitat reduïda. ■■

S’ofereixen nous ajuts per acabar
amb les barreres arquitectòniques
● MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT 

L’Associació de Veïns de l’Espai
Rural de Gallecs ha demanat a l’A-
juntament i al Consorci de Gallecs
que analitzi l’aigua del torrent Ca-
ganell i de la Mina de Can Borrell,
a més dels pous de la zona d’on, se-
gons els veïns, algunes persones
beuen l’aigua sense saber si és po-
table. A més, afirmen que les analí-
tiques de les aigües dels pous de
Gallecs que s’han fet durant els úl-
tims 20 anys mostraven alts nivells
de nitrats i contaminació bacterio-
lògica per aigües fecals.

Lluís Ansó, membre de l’AV, as-
segura que ja fa quinze anys que el
grup ecologista Cànem està adver-
tint l’Ajuntament i el Consorci so-
bre la perillositat que hi hagi gent
que begui aquestes aigües. “Estan
jugant amb la salut pública de la
gent”, assegura. Per altra banda, el
president del Consorci, Joan Vall-

honrat, diu que “no han presentat
cap queixa per escrit”, tot i que
Ansó explica que sí que se li ha co-

mentat en les reunions que esta-
bleixen periòdicament. Vallhonrat
afegeix que “avui dia la gent beu

l’aigua embotellada” i que “se n’-
han de fer moltes, d’actuacions a
Gallecs i no només aquesta”. ■■

■■ SSAALLUUTT  PPÚÚBBLLIICCAA | ELS RESIDENTS DE LA ZONA DEMANEN QUE S’ANALITZIN ELS POUS, LES FONTS I ELS RIEROLS ■■ MMEEDDII  AAMMBBIIEENNTT

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / A. PALOMO

Els veïns de Gallecs denuncien el
perill de beure aigües no potables

TORRENT CAGANELL. Algunes persones beuen sense conèixer si l’aigua és potable >> MARC GARCIA

L’Ajuntament de Parets recupera-
rà i condicionarà tres pous en des-
ús com a mesura per diversificar
l’origen de l’aigua de boca a la po-
blació i evitar restriccions en cas
que la sequera es perllongui. Els
pous estan situats a la Riera Seca,
Can Cot i el Polígon Llevant.
Aquesta actuació estarà finançada
pel Govern de la Generalitat, que
ha destinat 4,4 milions d’euros a la
recuperació de diversos recursos
subterranis en l’àmbit sud d’Ai-
gües Ter-Llobregat.

A més, el consistori pretén subs-
tituir les canonades més antigues
de la xarxa de subministrament
d’aigua, a les zones de l’avinguda
Espanya i el carrer Alfons XIII, dins
el Pla per a la reducció de pèrdues
d’aigua a la xarxa de distribució,
que segons l’Ajuntament està per
sota de la mitjana del país. ■■

Parets recupera
tres pous per
garantir l’aigua
de boca 
● PARETS DEL VALLÈS

CONTRAPUNT
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■■ EEQQUUIIPPAAMMEENNTTSS | LA INVERSIÓ A MOLLET HA ESTAT DE 48.855 EUROS I, A PARETS, DE 93.600 EUROS

El Consorci per a la Gestió de Re-
sidus del Vallès Oriental ha millo-
rat les instal·lacions de les deixalle-
ries de Mollet i de Parets. A Mollet,
amb una inversió de 48.855,30 eu-
ros, s’ha ampliat el magatzem amb

un espai tancat i un de cobert.
També s’ha creat una zona d’esta-
cionament, i s’ha refet la pavimen-
tació de la caseta i del cobert, així
com l’enjardinament. 

Pel que fa a Parets, s’ha millorat
la superfície destinada a l’emma-
gatzematge de materials i s’ha creat
un moll per abocar millor els resi-

dus en els contenidors, amb una
inversió de 93.600 euros.

Segons el president del Consorci
per a la Gestió de Residus del Va-
llès Oriental, Joan Seguer, aquestes
actuacions “s’emmarquen dins el
conjunt de millores que s’han
d’establir a causa de l’augment
d’usuaris”. Seguer indica que, a

Mollet, l’any 2006 hi havia 15.488
usuaris i, el 2007, van créixer fins
als 16.856. A Parets hi havia 7.046
usuaris el 2006, nombre que va
augmentar a 7.273 l’any següent. ■■

El Consorci millora les deixalleries
davant l’augment dels usuaris
● ● MOLLET / PARETS

CONTRAPUNT / A.P.

La plaça de la Vila
acollirà COMRàdio
● Parets ha estat seleccionat com
un dels quatre municipis de
Catalunya on COMRàdio portarà
a terme el programa especial del
concurs DiguesCOM! L’emissora
ha obert una convocatòria per tro-
bar futurs comunicadors entre els
joves de les escoles catalanes. A
Parets, set grups d’alumnes de
l’IES han presentat els seus tre-
balls, que emetran el 25 d’abril (de
17 a 20h) a la plaça de la Vila.

Parets fomenta el català
entre els nouvinguts
● Dilluns s’inicien els cursos de
català per a nouvinguts amb l’ob-
jectiu de fomentar la llengua.
Aquesta ha estat una iniciativa del
Consorci de Normalització Lin-
güística, a través de l’Oficina de
Català de Parets del Vallès i mit-
jançant l’acord signat amb la
Secretaria per a la Immigració. El
curs té una durada de 20 hores i és
gratuït. 

Les llegendes dels
castells a Can Rajoler
● El col·lectiu Ateneu Vall del
Tenes presenta divendres, junta-
ment amb l’equip docent de
l’Escola Sant Gervasi, el llibre
Llegendes dels Castells del Vallès
Oriental, de Glòria Campoy,
Aloma Duran i Raquel Jurado.
Aquest és el primer acte públic de
l’associació i serà a la Sala d’expo-
sicions de Can Rajoler (19.30 h).

...

Les graderies de formigó a tocar
d’unes grans estructures metàl·li-
ques que es poden veure en arriba
a Mollet pel pont de l’Aiguabarreig
formen part d’un nou parc a la zo-
na de la Vinyota. Amb el nom de
Ca l’Estrada, en record d’una anti-
ga masia de la zona anomenada ai-
xí pel cognom del seu últim maso-
ver, aquest parc tindrà com a
particularitat la instal·lació de tres
pèrgoles fotovoltaiques integrades
per 32 plaques solars. Amb una su-
perfície de captació de 216 metres
quadrats i una potència instal·lada
de 33kW, l’energia que es produei-
xi serà venuda a la companyia elèc-
trica Fecsa-Endesa. Les pèrgoles, a
més, tindran una segona funció ja
que a més de fer de suport per a les
plaques solars serviran per fer om-
bra a les grades del parc, que dispo-
sa d’una àrea lúdica i arbrat que ja

ha estat plantat aquesta setmana. 
En el marc de les obres d’urbanit-

zació, també aquesta setmana ha

quedat obert el nou accés a la C-17,
que permet els vehicles que venen
pel pont de l’Aiguabarreig des de

Martorelles entrar a la via direcció
Barcelona sense haver d’arribar a la
plaça de Can Pantiquet  .■■

■■ OOBBRREESS | URBANITZACIÓ DEL NOU BARRI DE LA VINYOTA

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / L.O.

Plaques solars per fer ombra

FERRO I FORMIGÓ. Les estructures on s’instal·len les plaques solars faran ombra a les graderies del parc >> M.GARCIA

S’ultimen les obres del nou parc de Ca l’Estrada, a tocar de la C-17, on hi haurà tres pèrgoles fotovoltaiques
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Tibsima, que significa ‘somriure’ en
hassanià, és el nom de la nova asso-
ciació molletana d’ajuda al Sàhara.
El projecte brindarà la mà al centre
Castro de Smara d’infants discapa-
citats. La Marineta acollia dijous
una xerrada sobre el Sàhara per
donar a conèixer la nova proposta
de cooperació molletana. Al
col·loqui, hi van assistir persones
vinculades amb el poble sahrauí
com  Sultana Khaya, estudiant sah-
rauí, Núria Salamé, presidenta
d’ACAPS (Associació Catalana
d’Amics del Poble Sahrauí), i
Oualad Moussa, delegat del Front
Polisario a Catalunya. 

L’acte començava amb la presen-
tació de l’entitat per Francesc Ver-
dugo, que explicava que l’objectiu
principal és cobrir les necessitats
del Centre Castro en alimentació,
sous, transport i manteniment.
“Volem millorar la qualitat de vi-
da dels nens”, deia. El centre és
un dels més reconeguts del Sàhara
que treballa amb les premisses d’e-
ducació, integració i autonomia. 

Núria Salamé va exposar el full
de ruta d’ACAPS, que es descriu
com una associació  atípica perquè
a més de l’ajuda humanitària aposta
per la divulgació del conflicte. “Es-
panya és encara la tutora adminis-
trativa i cal posar èmfasi en un
procés de sensibilització”, apunta-
va. Oualad Moussa instava tots els
assistents a participar en projectes

solidaris perquè “tots som grans de
sorra que anem sumant”.

L’últim testimoni i el més colpi-
dor fou el de Sultana Khaya, que va
viure a la zona ocupada. Khaya
aportava la seva versió sobre l’hor-
ror que es pateix. A més, condem-
nava les condicions inhumanes en

què es veuen submergits com de-
tencions il·legals, tortures i tirote-
jos. Segons Khaya, s’assalten cases i
els detenen en presons negres, on
s’han descobert fosses comunes ple-
nes de màrtirs de “l’antifada pací-
fica per la independència. Els
sahrauís estem abocats a la mort
amb la nostra resistència”.

La conferència va ser un apropa-
ment al poble sahrauí des d’una
perspectiva de lluita constant per
evitar el defalliment. “Són una gent
que manté sempre la dignitat, són
capaços de resoldre qualsevol pro-
blema que nosaltres consideraríem
invencible”, afirmava Salamé. ■■

● MOLLET. Alumnes, pares i mares i
professors van participar divendres
en la Festa de la Solidaritat del
col·legi Lestonnac, que enguany
recollia diners per finançar un pro-
jecte de construcció d’una escola a
un barri marginal de Kinsasha, a la

República Democràtica del Congo
i un programa de treball social amb
la població. En total, es van aconse-
guir recaptar més de 7.500 euros
que gestionarà la Fundació
Internacional Companyia de Maria
(FISC), vinculada a l’escola. ■■

■■ CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓ | PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT TIBSIMA

Un nou somriure
d’ajut al Sàhara

Més de 7.500 euros
destinats al Congo

COL·LOQUI. La Marineta va acollir els ponents a l’acte >> O. CHICOT

PARADETES. Els alumnes van vendre treballs d’artesania >> M. GARCIA

Els sahrauís estem  
abocats a la mort per 
la nostra resistència 
com a poble

SULTANA KHAYA

Jove estudiant sahrauí

▲
“

Acapte a la Festa de la Solidaritat de Lestonnac
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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...........17.900 €
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 A4 QUATTRO 2.5 TDI 180CV. 5P. AÑO/01. CLIMA, LLANTAS, CD, OCASIÓN16.900 €
AUDI A4 1.9 TDI 130CV. 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/ABORD.17.900 €
AUDI A4 AVANT 1.9 TDI 110CV. 5P. AÑO/00. CLIMA, LLANT., O/ABORDO, ROJO11.600 €
AUDI A6 AVANT 1.9 TDI 110CV. 5P. AÑO/99. 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, LLANTAS, 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 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 €
CITROEN XSARA EXCLUSIVE 1.6 16V 110CV. 5P. AÑO/01. A/A, CD, V/MULT., D/A.4.900 €
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 FIESTA 1.4 TDCI 68CV. 5P. AÑO/02. A/A, C/C, D/A, CD, A/G, PLATEADO....6.900 €
FORD FOCUS 1.8 TDCI 90CV. 5P. AÑO/99. A/G, A/A, LLANT., D/A, C/C, NEGRO..6.600 €
FORD FOCUS 1.8 TDCI 115CV. 5P. AÑO/02. ABS, A/A, LLANTAS, CD, E/E, D/A.......7.900 €
HONDA CIVIC 2.2 140CV. AÑO/06. SEMINUEVO. M/VOLANTE, ESP, TCS, LLANT..17.400 €
HYUNDAI COUPÉ FX 1.6 115CV. 3P. AÑO/00. A/A, D/A, LLANTAS, CD, E/E, AZUL..4.900 €
MERCEDES A170 90CV. 5P. AÑO/99. ABS, A/A, LLANTAS, CD, D/A, E/E, NEGRO....7.900 €
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 €
NISSAN PRIMERA 2.2 DCI 140CV. AÑO/05. L/TINT., 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 ASTRA 1.7 CDTI 100CV. 5P. AÑO/04. L/REVISIONES, CLIM., O/ABORD, D/A11.900 €
OPEL VECTRA 2.0 DTI 100CV. 5P. AÑO/03. ABS, A/G, D/A, O/ABORDO, V/MULT.11.400 €
PEUGEOT 106 SPORT 1.4 75CV. 3P. AÑO/99. A/A, D/A, E/E, PERFECTO ESTADO.....4.300 €
PEUGEOT 206 1.4 HDI 70CV. 3P. AÑO/03. A/A, C/C, D/A, OCASIÓN, BLANCO.....7.600 €
PEUGEOT 206 XRD 1.9 HDI 70CV. 5P. AÑO/01. A/A, D/A, E/E, CD, ABS, PLATEAD..5.900 €
PEUGEOT 206CC 2.0 138CV. AÑO/01. ABS, E/E, R/ELE., CLIMA, D/A, LLANT., CD.10.500 €

PEUGEOT 206 1.4 HDI 70CV. 3P. E/E, LLANTAS, MUCHOS EXTR. TUNING, AÑO/0310.900 €
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/006.900 €
PEUGEOT 307 CC 1.6 110CV.  3P. AÑO/04.  CLIMA, LLANTAS, O/ABORD., AZUL.16.300 €
PEUGEOT 307 1.4 HDI 75CV. 5P. AÑO/03. A/A, C/C, D/A, E/E, CD, R/ELE., PLATA.8.400 €
PEUGEOT 407 2.0 HDI 136CV. 5P. AÑO/04. ABS, A/G, LLANTAS, CD, O/ABORD..14.900 €
SEAT CORDOBA 1.9 TDI 90CV. 3P. AÑO/01. C/C, CLIMA, LLANTAS, O/ABORDO...5.600 €
SEAT CORDOBA STELLA 1.9 SDI 65CV. 5P. AÑO/03. A/A, CD, ALARMA, PLATA......8.900 €
SEAT IBIZA 1.6 75CV. 3P. AÑO/99. A/G, CLIMA, D/A, E/E, C/C, GRAN OCASIÓN.4.900 €
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, LLANT., O/ABORD., S/LLUVIA....9.900 €
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 105CV. 5P. AÑO/05. CLIMA, CD, O/ABORDO, POCOS KM12.900 €
SMART FORTWO PULSE 0.6 61CV. 2 PLAZAS. A/A, D/A, LLANT., CD, T/SOLAR, E/E..7.500 €
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. GOLF 1.9 TDI 105CV. 5P. ABS, LLANT., A/A, CD, AÑO/05, COMO NUEV..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/CRUCER., LLANT..14.900 €
CHRYSLER VOYAGER 2.5 140CV. 7 PLAZ. ABS, CLIMA, CD, A/ELEC., IMPECABLE.13.600 €
CITROEN XSARA PICASSO 2.0 HDI 90CV. 5P. AÑO/00. ABS, CLIMA, CD, V/MULT...9.000 €
HYUNDAI H1 2.5D 100CV. 7 PLAZ. AÑO/03. A/A, C/C, D/A, CD, OCASIÓN...........9.600 €
KIA CARNIVAL LX 2.9 CRDI 144CV. 7 PLAZ. AÑO/04. A/A, DEFENSAS, ESTRIBER...14.900 €
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 €
VOLKS. TOURAN 1.9 TDI 100CV. 5P. AÑO/04. ABS, A/A, D/A, E/E, CD, A/G, PLAT15.400 €

OFERTAS 4x4
HONDA CR-V 2.0 DOHC 147CV. 5P. AÑO/02. A/A, D/A, T/SOL., C/C, E/E, PLATA13.700 €
HONDA CR-V 2.0 DOHC 147CV. 5P. AÑO/01. A/A, LLANTAS, CD, T/SOLAR, E/E....8.900 €
JEEP GRAND CHEROKEE 3.1 140CV. 5P. AÑO/99. A/A, A/G, CD, ABS, IMPECAB.12.900 €
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/PIEL17.600 €

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/REMOLQ., CD, DEFENSAS..12.900 €
NISSAN NAVARA PICK-UP 2.5 103CV. 5P. AÑO/00. BOLA, DEFENSAS, ESTRIB...... 13.800 €
NISSAN NAVARA PICK-UP 2.5 TD 103CV. 5P. AÑO/99. BOLA, DEFENS., CD, A/A...9.900 €
NISSAN PATROL GR 2.8 TD 130CV. 7 PLAZAS. AÑO/99. DEFENSAS, ESTRIB., A/A...12.900 €
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 €
OPEL FRONTERA 2.0 115CV. 4 PLAZ. A/A, DEFENS., D/A, E/E, AÑO/02, BLANCO...4.900 €
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, ESTRIBE., CD, 4X4, BLANCA10.900 €
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. 4 PLAZ. SEMINUEVA....30.000 €
AUTOCARAVANA FIAT ROLLER ALBATROSS 2.8 TD 127CV. 4 PLAZAS. AÑO/04.....32.600 €
AUTOCARAVANA FORD RIMOR NG5 2.4 125CV. DIESEL. 6 PLAZAS. AÑO/05.......34.900 €

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 PLAZ. AÑO/03. A/A, CD, D/A, E/E, PERFECTO ESTADO....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 €
NISSAN VANETTE 2.3D 75CV. 6 PLAZAS. A/A, D/A. AÑO/97. BLANCO.....................4.900 €
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. A/A, D/A, A/G, E/E, CD, AÑO/02.....10.600 €
RENAULT KANGOO 1.5 CDI 65CV. 2 PLAZ. CON A/A, D/A, AÑO/04, IMPECABLE..7.500 €
RENAULT TRAFIC 1.9 100CV. 9 PLAZAS. AÑO/04. NEGRO. A/A, CD, L/TINTADAS..17.400 €
VOLKS. TRANSPORTER 1.9 TDI 105CV. 9 PLAZ. ABS, A/A, C/C, D/A, CD, AÑO/05.18.900 €

· 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

¡NO CERRAMOS AL MEDIODÍA! 

El Centre d’Informació i Recursos
per a les Dones (CIRD) Joana Bar-
cala s’inaugurava dijous en aquest
centre cívic, seu d’associacions de
dones i en el qual ja s’han promo-
gut moltes activitats adreçades a
aquest col·lectiu.  

El nou projecte pretén centrar-se
en l’àmbit concret de la dona per
tal d’aconseguir una dinàmica posi-
tiva de cohesió entre les assistents.
“Volem que sigui el punt referen-
cial del treball que s’impulsa des
de l’Ajuntament”, exposava l’alcal-
de, Josep Monràs. El batlle va apos-

tar per la complicitat com a mèto-
de per superar la desigualtat i va
proposar el centre com a punt i se-
guit en la lluita per la paritat.

El servei oferirà des d’orientació i
formació fins a espais de trobada i
suport, passant per la formació, les
activitats i tallers i els recursos. A
més serà la seu del Servei d’Infor-
mació i Atenció a la Dona (SIAD) i
del Consell Municipal de les Do-
nes. La regidora de Dona i Políti-
ques d’Igualtat, Assumpta Pastor, as-
segurava que “concentrar totes les
activitats en un mateix centre serà
útil per facilitar una informació
fluïda i obtenir les demandes de
les molletanes de primera mà”. A

més, el definia com a “eix vertebra-
dor de les polítiques d’igualtat” i
instava a la formació d’una xarxa de
dones de tot el municipi.

A la presentació també hi va as-
sistir Maruja González, represen-
tant de la Diputació de Barcelona
en afers d’Igualtat. González ani-
mava totes les dones a canviar el

món, “encara que sigui una mi-
ca”.  L’acte continuava amb un re-
corregut pel centre i la projecció
del vídeo Les dones de Mollet. A la
pantalla apareixien moments en-
tranyables i significatius de les do-
nes de la ciutat. El punt final el va
posar una copa de cava amb motiu
de la presentació del servei. ■■

■■ SSEERRVVEEIISS | INAUGURACIÓ DEl CENTRE D’INFORMACIÓ I RECURSOS PER A LES DONES (CIRD)

El Joana Barcala,
punt de referència
per a les dones

LA SEU. El CIRD s’ha instal·lat al centre cívic Joana Barcala  >> M. GARCIA

El centre ccoonncceennttrraarràà tots els recursos que
impulsa el govern per al col·lectiu femení

● MOLLET DEL VALLÈS
GEMMA REPISO

...
La Marineta acull una
xerrada sobre diabetis

● La delegació de Mollet de
l’Associació de Diabètics de
Catalunya organitza un vídeo
fòrum sobre el programa
Quèquicom, emès per TV3 el Dia
Mundial de la Diabetis. L’acte serà
dijous (19 h) a La Marineta.

Enrique Collado parla
del nou humanisme

● La Marineta acollirà una xerra-
da col·loqui sobre les noves ten-
dències i línies d’investigació de
l’Humanisme, a càrrec d’Enrique
Collado. L’acte tindrà lloc diven-
dres a les 8 del vespre.

Cursos d’informàtica
per a la gent gran

● A partir del 14 d’abril, i fins al 16
(de 10h a 12h i de 16h a 18h),  s’o-
bren les inscripcions per als cursos
d’informàtica per a la gent gran
que ofereix la Fundació La Caixa.
Aquests són d’Inici, Ampliació,
Fotografia Digital i Full de Càlcul. 



L’any 1938 l’amena-
ça aèria es va con-
vertir en una reali-
tat al Baix Vallès.

Davant el perill de
l’aviació aliada amb

Franco, la Junta Local de Defensa
Passiva va elaborar un pla de cons-
trucció de refugis i túnels d’esca-
pada que s’havien de distribuir per
tot Mollet. Lamentablement, tot i
el neguit que creava el so del mo-
tor dels avions sobrevolant el mu-
nicipi, l’Ajuntament i la ciutada-
nia passaven penúries
econòmiques que van fer impossi-
ble el desenvolupament d’aquesta
estratègia de protecció. De la tren-
tena de galeries que proposava la
Junta no se saben exactament
quantes es van arribar a construir.
De tota manera, van ser moltes
menys. A les actes del ple del con-
sistori es palesa aquesta manca de
recursos. Per exemple, a finals de
1938, el regidor Jacint Marquina
recordava que “la part econòmica
és molt flaca” i recomanava que
les pessetes dels refugis es destines-
sin a construir rases “que dona-
rien resultats més positius per l’e-
norme diferència de temps que
es tarda a construir-les”.

Segurament, però, tot i els pocs
recursos, a molts domicilis particu-
lars els vallesans que van patir el
terror de la guerra van trobar un
amagatall sota terra. La memòria
oral també apunta que molts uti-
litzaven la mina de Can Torras a
Gallecs com a amagatall de les
bombes dels avions franquistes. ■■

■■ 7700ÈÈ  AANNIIVVEERRSSAARRII  DDEELLSS  BBOOMMBBAARRDDEEIIGGSS  ((IIIIII)) | LA JUNTA DE DEFENSA PASSIVA ES VA PROPOSAR LA CONSTRUCCIÓ D’UNA TRENTENA DE REFUGIS I TÚNELS D’ESCAPADA

Pic i pala davant del terror aeri
● CONTRAPUNT

MONTSE ERAS

DV, 11 ABRIL 2008 11SOCIETAT contrapunt

meca ràpid
CENTRE D’ESTUDIS

®

NO PERDEU MÉS TEMPS ESCRIVINT
AMB DOS DITS I MIRANT EL TECLAT

MECANOGRAFIA

INFORMÀTICA

REFORÇ ESCOLAR Av. Calderó, 1, 1r 1a · Mollet del Vallès · ✆ 93 593 47 93

NOVETAT!
CURSOS DE COMPTABILITAT - CONTAPLUS

C/ Lluís Duran (cantonada amb l’actual C/ Itàlia) · A l’antiga Can Fàbregas
(entrades per dins la nau, Berenguer III i Àngel Guimerà) · C/ À. Guimerà
· C/ Ll. Duran amb Jacint Verdaguer · C/ Berenguer III, a l’alçada de l’avin-
guda Calderó · Av. Calderó amb Pau Clarís · Av. Llibertat amb Pau Clarís ·
Antiga fàbrica de Can Mulà (a l’actual plaça Major) · Rambla, a les esco-
les · C/ Gaietà Ventalló · Plaça de l’Església · C/Portugal, amb boques a
Can Pacià i Valentí Almirall · C/ Portugal · C/ del Sol · Av. Jaume I amb
Roger de Llúria · Av. Jaume I, a l’alçada de l’actual Can Flequer · C/ Vicenç
Fonolleda, cantonada amb Jaume I · Av. Jaume I amb av. 14 d’abril (actual

C/ Feliu Tura) · Av. Jaume I amb Gaietà Vínzia · C/ Ramon Turró amb pintor
Fortuny · C/ Marià Fortuny amb C/ Migdia · C/ Diputació amb Monturiol · La
Farinera Moretó · Av. de la Nació (actual Rafael Casanova) · C/ Fèlix Ferran
amb l’actual C/ Zorrilla · Col·legis Nous · C/ Margall (actual St. Llorenç) amb
C/ Vallès · C/ Entença · C/ Comte d’Urgell amb C/ Prats de Molló (actual
Palaudàries).

Centres de gran concurrència

PROPOSTES DE CONSTRUCCIÓ DE REFUGIS DE LA JUNTA LOCAL DE DEFENSA PASSIVA

Boques de refugis

- - - - - - Situació de les galeries

DOCUMENT CONSERVAT A L’ARXIU MUNICIPAL

PLÀNOL DE MOLLET
SETEMBRE DE 1938



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

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

El 14 d’abril es commemoren els
77 anys de la proclamació de la
Segona República. Per aquest
motiu, la Comissió Prorepública de
Mollet ha organitzat un acte al
monument de la República, empla-
çat a la plaça que porta el seu nom,
al barri d’Estació de França. Així,
dilluns (19.30h) es llegirà un mani-
fest i es farà una ofrena floral. En
finalitzar es cantarà l’Himne de
Riego i Els Segadors. Els organitza-

dors pretenen que l’acte “tingui un
fort caràcter popular i que amb el
temps sigui institucionalitzat de
tal forma que compti amb el recol-
zament de les institucions locals”. 

La Comissió, a la qual s’han ad-
herit ICV, EUiA, PSUC Viu, PCC
i Joves Comunistes, ha organitzat
també, per a dissabte dia 19 al Mer-
cat Vell, la presentació de l’obra de
teatre de la Companyia Catorzeda-
bril, Jo vinc d’un silenci, una crítica
de la negra nit de la dictadura fran-
quista amb cançons i poemes de la
resistència contra el règim. ■■

■■   SSEEGGOONNAA  RREEPPÚÚBBLLIICCAA      | COMMEMORACIÓ DEL 77è ANIVERSARI DE LA PROCLAMACIÓ

L’‘Himne de Riego’ sonarà
a la plaça de la República
● MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M. ERAS

...

La JNC lliura el
Capsigrany 2007 a 
la ministra Álvarez
● La Joventut Nacionalista de
Catalunya (JNC) ha nomenat
Capsigrany de l’Any 2007 la minis-
tra de Foment Magdalena Álvarez.
A més, ha atorgat el primer
Capsigrany Honorífic a tota una
trajectòria a José Bono. A les nomi-
nacions també hi havia el paretà
Joan Clos.

IxM critica “l’èxode”
de la plantilla de
l’Ajuntament
● Independents per Mollet ha
alertat de la marxa “continuada”
de treballadors de l’Ajuntament de
Mollet, un “èxode” que conside-
ren una “descapitalització greu de
la plantilla municipal, ja que hi
ha tècnics amb molta experièn-
cia, com el gerent, el cap d’àrea
de Planificació Urbanística”, etc.

NOPP vol fiscalitzar més la gestió
pressupostària de l’Ajuntament
● PARETS. Nova Opció per Parets (NOPP) presentarà una moció al proper
ple per instar l’equip de govern a incorporar en les bases d’execució del pres-
supost municipal de l’any vinent un punt perquè durant el tercer trimestre
de l’any es convoqui una Comissió Informativa sobre la gestió i l’estat d’exe-
cució del pressupost. NOPP ha pres aquesta iniciativa després que el darrer
ple s’aprovés una modificació del pressupost de més de mig milió d’euros.

● MOLLET. El grup d’ICV-EUiA con-
sidera que “l’actitud de l’equip de
govern [PSC i CiU] vulnera el dret
a la llibertat d’expressió” dels par-

tits a l’oposició. Segons un comuni-
cat de la coalició, el govern els ha
negat que puguin presentar mocions
al ple, “un mecanisme democràtic,

que recull la legislació vigent”.
ICV-EUiA opina que té “tot el dret
a presentar mocions sobre qualse-
vol assumpte relatiu a la ciutada-
nia”. Una altra de les queixes reitera-
des per part de tota l’oposició és que
reben la informació necessària per a
la seva tasca “amb comptagotes i de
males maneres”. ■■

■■   MMUUNNIICCIIPPAALL    | LA POLÈMICA DE LES MOCIONS

ICV-EUiA acusa el govern de
coartar el dret d’expressió

Per la seva banda, el Centre
d’Estudis Molletans i el Centre
d’Estudis per a la Democràcia han
organitzat una conferència per
commemorar l’efemèride. Així,
dimarts (19.30h), el centre cívic de
Can Borrell acollirà la xerrada
Esperança de la II República, a càrrec
de Marc Carrillo, professor de Dret
Constitucional de la Universitat
Pompeu Fabra i membre del
Consell Consultiu de la Generalitat.

>

CONFERÈNCIA A CAN BORRELL

PRIMERA TROBADA DE LA COMISSIÓ 
PERMANENT DEL PLA ESTRATÈGIC DE MOLLET

■■   RREEUUNNIIÓÓ  DDEE  TTRREEBBAALLLL | TROBADA DELS 35 REPRESENTANTS

● MOLLET. Dimarts, les 35 persones que formen la Comissió permanent per a
l’elaboració del Pla Estratègic es van reunir per primer cop. En aquesta trobada,
l’alcalde i el regidor delegat van explicar els elements fonamentals del pla i el
director del procés, Raúl D. González, va distribuir els documents de treball. POLÍTICA
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· 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.

· CONSULTORA INMOBILIARIA DE MO-
LLET NECESITA URGENTE SECRETARIA CO-
MERCIAL con dominio de la informática y
experiencia. Interesadas llamar al 692
629 014.

· RESTAURANT DE MOLLET BUSCA CAM-
BRERA. Jornada reduïda de dimarts a diu-
menge. Imprescindible català i permís de · MUJER CON EXPERIENCIA SE OFRECE

PARA LIMPIEZA POR HORAS. Despachos
por las tardes. También planchar. Abste-
nerse agencias. Sábados mañana. Tel. 636
10 43 68. Preguntar por Ana.

· SE TRASPASA BAR-RESTAURANTE en po-
lígono industrial Molí d’en Bisbe en
Montcada i Reixac. 330 m2, totalmente
equipado y en pleno funcionamiento. In-
teresados llamar al 670 768 111.

· 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.

· Ref. 33761. LOCAL COMERCIAL EN
MONTMELÓ. Negocio en pleno funciona-
miento. 110 m2, almacén 55 m2, aseo,
amueblado, aire  acondicionado, calefac-
ción, cerca de transporte público. Maqui-
nária incluida en el precio. Acond.para
gimnasia pasiva y estética. Precio: 13.500
eur. 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

OFERTES

�
FEINA

EN VENDA

�
IMMOBILIÀRIA

· 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,
retrovisores eléctricos, color rojo. Precio:
14.900 euros. Tel: 93 573 94 91.

· CITROËN C3 1.4 70CV. 5 puertas, aire
acondicionado, cierre centralizado, direc-
ción asistida, CD, manos libres, retroviso-
res eléctricos, color azul. Precio: 8.400
euros. Tel. 93 562 15 65.

· 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. orde-
nador de abordo, color rojo. Precio: 12.900
euros. Tel. 93 573 94 91.

· 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.

· LUNA. VIDENTE. CONSEJERA. ¿TE PREO-
CUPA TU FUTURO? ¿DUDAS? ¿ÉS AMOR
SINCERO? 806 401 636 Visa (consulta por
sólo 15 euros). 902 502 038. LT5523.
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EN LLOGUER

· SE ALQUILA PARQUING. ZONA CAN
PANTIQUET. Precio: 50 euros/mes. Intere-
sados llamar al tel: 670 356 221.

· ALQUILER DE LOCAL DE 70 M2 EN MO-
LLET. Diáfano. Con vado. Ideal taller, al-
macén... Pequeño patio. Precio: 300 eu-
ros/mes. Tel. 663 728 815.

· 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.

· DESPACHO EN EL CENTRO DE MOLLET.
Primer piso. 60 m2, todo exterior. Para
consulta, terapeutas, masajistas... Precio:

TRASPÀS

ES TRASPASSA
AGÈNCIA DE VIATGES

A MOLLET
en ple funcionament 
i molt ben situada.

Interessats/des truqueu 
al tel. 93 570 32 05

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 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

Se ofrece
TORNERO DE PRIMERA

con más de 40 años 
de experiencia.

Preferentemente zona 
Vallès Oriental.

Tel. 696 81 54 90
(Sr. Antonio)  

Perruqueria 
de Mollet busca

OFICIALA
ppeerr  aa  jjoorrnnaaddaa  ccoommpplleettaa  

IInntteerreessssaaddeess  ttrruuqquueeuu  aall

649 87 95 80
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ALTRESA

300 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
vecino. 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.

· 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.

· SANT FOST. Alquiler de casa en el cam-
po. Sin muebles. 3 hab., calefacción. Pre-
cio: 550 euros/mes. Tel. 663 728 815.

· 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.

Tel. 669 88 27 74.

· MOLLET. ZONA SANTA ROSA. Ref. 01627.
Superfície de 50 m2, 3 hab. (1 doble, 2 indi-
vidual), 1 baño, coc. conservada, comedor
(15m2), suelos parket, calefac., carp. ext.
alum. color plata, exterior salón, hab. do-
ble. Precio: 167.682 euros. Tel. 93 579 33 33.

· MARTORELLES. PUEBLO. Ref. 1638. Todo
exterior. 75 m2, 2 hab. dobles, cocina, co-
medor con chimenea, suelo terrazo, ven-
tanas demadera. Soleado. Precio: 174.290
euros. 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, lavadero, amueblado, ca-
lefac., asc., vent. alum. Amplio. Precio:
237.400 euros (39.5 Ml). Tel. 93 579 33 33.Se precisa 

ESTETICISTA
para Mollet 

Contrato indefinido. 
Se valorará presencia, experiencia 

y las ganas de trabajar.

Interesados/das llamar al 
691 567 666 o 93 570 93 02

Preguntar por Susana

treball. Interessades truqueu al teléfon
93 593 08 21.

· SE NECESITA TERAPEUTA OCUPACIONAL
Y TRABAJADOR SOCIAL para trabajar en
residencias de la zona del Vallès Oriental.
Incorporación inmediata. Interesados lla-
mar al 635 53 82 12.

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

Es ven
PLANTA BAIXA

TOTA EXTERIOR
a MOLLET.

Barri de Lourdes. 

2 hab. + traster. 
Jardí de 90 m2 

amb caseta.
Barbacoa de pedra.

Preu: 252.000 EUR

✆ 93 562 51 17
(tarda-nit)

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

Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud d’admissió degudament 
emplenada, el currículum signat amb fotografia indicant la referència 08SAC08 i documentació

acreditativa dels requisits i mèrits al registre de l’EMFO, c/ Riera, 7, 1a planta 
de Mollet del Vallès, abans del dia 22 d’abril a les 14 hores.

La sol·licitud d’admissió es podrà obtenir físicament a l’EMFO, horari de 9:00 a 20:00 hores,
o a/e resp.sace@emfo.com

Funcions:
En dependència directa de la responsable del
Servei d’Assessorament al Ciutadà i a
l’Empresa s’encarregarà de:
· Atenció inicial al ciutadà i/o empresa
· Realitzar entrevistes ocupacionals a ciuta-
dans en procés de recerca de feina
· Realitzar la selecció dels perfils professionals
més adients a les ofertes gestionades
· Recollir les ofertes de treball i realitzar el seu
seguiment
· Fer prospecció i visites a les empreses de
Mollet i del Baix Vallès oferents de llocs de tre-
ball per tal de fer la venda directa i personal de
candidats a l’empresa
· Realitzar el seguiment de les ofertes gestio-
nades
· Recollir els diferents indicadors d’inserció
· Elaborar la documentació pròpia dels proces-
sos vinculats al servei

Requisits:
· Titulació Universitària Superior (Psicologia,

Pedagogia o Psicopedagogia)
· Experiència desenvolupant tasques comer-
cials
· Català parlat i escrit correctament (mínim
Certificat nivell C)

Es valorarà:
· Experiència en l’àmbit de l’ocupació i/o en
l’àmbit psicosocial 
· Experiència professional desenvolupant tas-
ques comercials
· Formació complementària en l’àmbit de l’ocu-
pació i/o en l’àmbit psicosocial 
· Permís de conduir: tipus B

Condicions laborals:
· Contracte d’obra i servei vinculat a la subven-
ció de les Accions de Suport a la Concertació
Territorial
· Jornada complerta de dilluns a divendres de
35 hores setmanals
· Tècnic B. Salari segons conveni

Convocatòria per a proveir una plaça de

Tècnic/a en Intermediació Laboral en l’Especialització
d’Oferta pel Servei d’Assessorament al Ciutadà 

i l’Empresa vinculada a la subvenció de es Accions 
de Suport a la Concertació Territorial (REF.08SAC08)

· AURIS SPORT 5P. 177CV DIESEL. APERTU-
RA SIN LLAVE, XENON, CARGADOR CD
AGOSTO 2007 GARANTIA HASTA AGOSTO
2012. 5.000 KM PROVIENE DE PARTICU-
LAR: 19.950 €

· A3 5P 1.9TDI 130 CV CLIMA TAPICERIA
PIEL Y ALCANTARA PACK ELÉCTRICO PER-
FECTO ESTADO PVP: 14.950 €

· C5 PREMIER HDI 110CV SENSOR DE
PARKG, LUCES Y LIMPIAS, CARGADOR
CDS, POCOS KM, UNA SOLA MANO LIBRO
REVISION. PVP: 9600 €

· VOLKSWAGEN NEW BETTLE 1.9 TDI 100
CV ESP AIRE ACOND., D.A., E.E., C.C.,
75.000 KM IVA DEDUCIBLE. PVP: 14.950 €

· RENAULT CLIO DCI 3P AIRE ACOND.,
DIRECCIÓN ASISTIDA, ELEVALUNAS
ELÉCTR. CIERRE CENTRAL. RADIO CD
PVP: 6.000 €

· PEUGEOT 307 1.6 16V AÑO 2002 POCOS
KM,CLIMATIZADOR AUTOMÓTICO, D.A.,
E.E., C.C., RADIO CD ORDENADOR DE
ABORDO PVP: 6900 €

· SEAT LEON 1.6 105 CV SPORT POCOS
KILÓMETROS AÑO 2003 PVP: 9500 €

· C3 1.4 HDI SX PLUS TECHO PANORAMICO
ABS RADIO CD AIRE ACONDICIONADO AÑO
2004 PVP: 8750 €

MOLLET DEL VALLÈS
Av. Jaume I, 176

Tel. 93 593 34 90



El nombre d’aturats a Mollet segueix augmen-
tant. El mes de març el Departament de Tre-
ball de la Generalitat va registrar una taxa del
10,41%. L’ocupació labo-
ral de Mollet i, en gene-
ral, del Baix Vallès, fa cinc
mesos que cau. El total de
persones inscrites a l’Ofi-
cina de Treball de la Ge-
neralitat (OTG) va ser de
2.642, xifra que suposa 15
inscrits més que al febrer.

Si al febrer la taxa d’a-
tur al Baix Vallès va arri-
bar al 9,66%, al març es
va continuar incremen-
tant fins al 9,7%. La Lla-
gosta, tot i que s’ha man-
tingut, és la població amb
un índex més alt de des-

ocupació (10,83% i 679 aturats); seguida per
Santa Maria de Martorelles (10,45% i 35) i
de Montornès del Vallès (10,02% i 695), tot i
que han vist rebaixat el nombre de registrats
a l’OGT en dues persones en ambdós casos.

Martorelles ha registrat una millora i de
200 desocupats al mes de
febrer va passar a 192 al
març, i és el municipi on
l’índex d’aturats és més
baix (7,92%). Els contrac-
tes a Montmeló també
han augmentat, de 387 a
383. 

Al març el percentatge
d’aturats se situava en el
8,57%. Els desocupats a
Parets (8,20%) i a Sant
Fost (8,05%) han augmen-
tat, i han passat de 644 a
664 en el primer munici-
pi, i de 264 a 276 en el se-
gon. ■■

● CONTRAPUNT
ANNA PALOMO

L’atur a Mollet continua
pujant i registra una 
taxa del 10,41% al març

■■   CCOOMMEERRÇÇ | L’Ajuntament fa una campanya per informar sobre els horaris dels establimentsECONOMIA 15DV, 11 ABRIL 2008contrapunt

■■   OOCCUUPPAACCIIÓÓ    | MARTORELLES ES MANTÉ AMB L’ÍNDEX MÉS BAIX

L’Ajuntament de Mollet ha
signat un conveni amb el Minis-
teri de Treball per posar en mar-
xa, mitjançant l’Empresa Munici-
pal de Formació Ocupacional i
l’Ocupació (EMFO), el Programa
Clara. L’objectiu és el foment de
l’ocupació de les dones mitjan-
çant una millor qualificació de la
feina.

INTEGRACIÓ FEMENINA

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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stem davant del repte
més important dels úl-
tims anys: fer front a la
sequera que afecta els

gairabé 7,3 milions de ciutadans de
Catalunya. Aquesta situació com-
porta prendre mesures excepcionals
per pal·liar-la, que necessiten la par-
ticipació de totes les institucions i
els sectors econòmics i socials, així
com una actuació solidària entre te-
rritoris en un marc de sostenibilitat.

El Govern de Catalunya està ac-
tuant en dues direccions. La prime-
ra, està fent un gran esforç inversor
(1.700 milions en grans infraestruc-
tures d’abastament fins al 1012) i
de planificació per resoldre les
mancances d’aigua. En aquest sen-
tit, el Departament de Medi Am-
bient i Habitatge té un Pla d’actua-
ció durant el període 2007-2015,
en el qual els eixos principals en
matèria de sostenibilitat i de garan-
tia de disponibilitat d’aigua són els
següents: sanejament i millora de
la qualitat, recuperació ambiental
dels rius i ordenació del medi, rege-
neració i reutilització d’aigües de-
purades, recuperació d’aqüífers,
millora de l’eficiència de les xarxes
i foment de l’estalvi, dessalinització
i suport a l’abastament local.

E

JOSEP TORRECILLAS

La sequera, un tema de país

L’aportació del riu Segre
seria temporal, fins a
la posada en marxa de
la dessalinitzadora

APORTACIONS

▲ ▲▲

Vicepresident comarcal d’ICV

La segona: està fent inversions
de més de 177 milions que s’estan
executant des que es va activar el
decret de sequera. D’aquestes me-
sures la que sembla que té més crí-
tiques és la possible aportació d’ai-
gua del riu Segre al Llobregat.
Aquesta aportació serà en la mesu-
ra que a la tardor no plogués gens
i, per tant, seria temporal, amb
l’objectiu que no es produeixin
talls domiciliaris a la tardor i pri-
mavera vinent, fins que la dessali-
nitzadora del Prat aporti recursos
hídrics al sistema d’abastament. 

D’altra banda, el grup parlamen-
tari d’ICV-EUiA ha presentat a la
mesa del Parlament una moció en
què planteja constituir una Taula
Nacional de la sequera, en la qual
participin representants dels grups
parlamentaris, agents socials, terri-
torials, acadèmics i ambientals, per
tal que faci un seguiment de les

propostes excepcionals amb dues
premisses importants: les actua-
cions en cap cas poden comportar
un transvasament permanent d’ai-
gua entre conques i seran criteris
de treball la disponibilitat d’aigua,
els terminis d’execució, la preserva-
ció dels cabals ecològics mínims i
els impactes territorials.

L’actual situació s’ha convertit
en un tema de país. Per això no po-
dem entendre la posicions de CiU
i del Govern espanyol. El primer,
amb la proposta del transvasament
del Roine, que presenta incerteses
polítiques i administratives i termi-
nis d’execució que excedirien els
set anys. En aquest període s’hau-
ran fet infraestructures necessàries
que ja aportaran nous recursos i,
per tant, reduiran la demanda d’a-
portacions addicionals. El transva-
sament del Roine seria una obra
desproporcionada per a un volum
petit de necessitats i amb un cost
prohibitiu. El segon, més enllà de
manifestar el desacord, no ha fet
cap proposta pròpia rigorosa i, per
tant, cal demanar al Govern de Za-
patero responsabilitat per assegurar
l’aigua dels catalans, ja que fins ara
ningú ha proposat solucions mi-
llors a les de la Generalitat. ■■

CIBERENQUESTA Voteu a www.contrapunt.cat

LA PREGUNTA: Què es considera monàrquic o republicà?

Prohibiria 
omplir piscines
per la sequera?

No
30,4% 

Sí
69,6% 

W

Resultats definitius

Paguem l’impost de
convertir camps de
regadiu en polígons
plens de fàbriques

DES DE FORA VILA

JOSEP 

SERRA

Mestre i escriptor

on no n’hi ha no en
raja. Aviat no rajarà
aigua de les aixetes.
Tristament el centra-

lisme barceloní, que ens ha destros-
sat i espoliat la comarca, s’adona
que necessita aigua i per salvar-se
de la manca de previsió ens respon-
sabilitza a tots. És molt lamentable,
però és evident que no podien pre-
veure res els qui mai han escoltat
res i han ignorat el coneixement
acumulat per preveure el futur sen-
se ensurts. La natura és imprevisi-
ble, però sempre passa factura. 

No malmetem aigua. Recupera-
rem la que puguem per tornar-la a
emprar. Ens haurem d’arremangar
i fer comprendre que cal, ara més
que mai,  tancar aixetes mentre ens
rentem les dents i aprofitar l’aigua
que deixem rajar de la dutxa men-
tre encara no surt calenta. Però
tampoc podem deixar morir els ar-
bres que retornen a l’atmosfera ai-
gua en forma de vapor, ni seguir ta-
llant-los per fer urbanitzacions, ni

posar teles asfàltiques sota les vore-
res que eviten la filtració fins a les
capes freàtiques. Menys asfalt i
menys totxos, i més herba i més ar-
bres. Paguem l’impost de convertir
camps de regadiu en polígons
plens de fàbriques, i mentrestant hi
ha empreses que no paguen l’aigua
mentre alguns ajuntaments discu-
teixen sobre qui la cobra.

On no n’hi ha no en raja i l’es-
peculació i el no escoltar ni savis
ni científics ens ha dut a magnifi-
car experts en no res que ens estan
abocant al desastre ecològic i la
crisi de l’aigua. On donen el títol
d’expert? A les seus dels partits?
Recordeu un expert en urbanisme
que utilitzaven per vendre’ns la
moto del POUM? On és? Gover-
nar per decret no mola, els go-
verns han de fer previsions pel be-
nestar dels governats. Aquí per
norma ens decreten l’angoixa per
la seva ineptitud. ■■

D’

‘ � lacasilla_1954@hotmail.com

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

Que els grups municipals molletans comparteixin parer no és
una situació habitual a la sala de plens, però dilluns es va 
donar una d’aquelles excepcions puntuals. Francisco Amaya,
Síndic Personer de Mollet, rebia els elogis de tot el consistori
per la seva tasca, en el marc de la presentació de la memòria
anual d’actuacions, que recull les queixes i consultes d’aquells
molletans que han considerat que l’Administració, principalment
l’Ajuntament, vulnerava els seus drets o llibertats. 

El tarannà dialogant i la virtud de saber escoltar que aquests
anys ha demostrat Amaya han fet, en ocasions, de tallafocs amb
persones indignades que, després de reunir-se amb el Síndic,
han rebaixat el to de les queixes perquè el que més necessitaven
era sentir-se atesos. I, tot i la millora, aquest és un punt dèbil de
l’Ajuntament que ha d’humanitzar l’atenció, escoltant i, sobretot,
donant sempre una resposta en el mínim temps possible. ■■

L’AJUNTAMENT HA D’HUMANITZAR L’ATENCIÓ AL CIUTADÀ 

ESCOLTANT I DONANT UNA RESPOSTA RÀPIDA A LES QUEIXES

Elogi unànime 

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

No n’hi ha

SI A LA LLETRA A SE LI AFEGEIX UNA

M, A AQUESTA UNA O I FINALMENT

UNA R, l’esclat d’imatges que es pro-
dueix en unir aquests signes és tan
divers com la diversitat de persones
que els puguin llegir. Les paraules
evoquen pensaments, sentiments i
accions. Aquest fenomen, més que
lingüístic, és màgic.

La paraula és comunicació i, per
tant, societat. Existeixen paraules
que evoquen conceptes amb diver-
sos significats i connotacions segons
l’edat i el continent. Com ombra.

En el nostre continent, per als
adults, és un concepte més o menys
neutre i, fins i tot, en algunes oca-
sions negatiu. Una altra cosa és el
significat que té per als infants, que
la volen trepitjar, fugir d’ella, fer-la

més llarga o més petita, donar-li for-
mes impossibles. En definitiva, la
doten d’un sentit lúdic.

A l’Àfrica és una altra cosa. L’om-
bra protegeix, permet gaudir de pe-
tites treves en la lluita per la vida i
s’associa sobretot a l’arbre. Un arbre,
a l’Àfrica, no només dóna fruit sinó
que com que proporciona ombra es
transcendeix a si mateix i esdevé si-
nònim de vida. Un arbre és un lloc
de reunió i descans. Sota un arbre
es parla, es prenen acords, s’expli-
quen històries, es transmet la me-
mòria del poble i es creen mites.

És un misteri que la vida de l’és-
ser humà, en molts llocs, depengui
d’una cosa tan etèria com l’om-
bra... tan misteriós com les lletres i
el poder de la paraula. ■■

ENRIQUE COLLADO

Paraules i ombres
Mestre . Mollet del Vallès
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Agraïment
ana maría sánchez sempere.
>>  mollet del vallès

Quan se’t mor una persona esti-
mada, se’t trasbalsa tot, apareix
un buit tant físic com interior.
Apareix el dolor i la tristesa. Fa
poques setmanes, la nostra famí-
lia va passar pel tràngol que la
nostra mare morís. El dolor i la
tristesa per la seva mort ha estat
minvat per la tranquil·litat i la se-
renitat que descansa després d’una
terrible i llarga angoixa i per saber
que, durant l’estada a la Residèn-
cia la Immaculada, ha estat tracta-
da de la millor manera possible.
Tractar bé un pacient es pot fer de
manera professional, sens dubte,
però al bon tracte, se li ha afegit la
part humana. Les atencions, l’a-
mabilitat i l’estima amb què s’ha
tractat l’Elàdia i la gent que l’en-
voltàvem ha estat excepcional.

En nom de tota la família vull
manifestar el nostre agraïment
pel tracte rebut per totes les pro-
fessionals de la Residència la Im-
maculada. Dir tots els noms de
qui han estat amb ella i per ella
seria impossible recordar-los. El
que ens quedarà per sempre són
les paraules amables, els tendres
somriures, les carícies i fins algu-
na llàgrima que van tenir per ella
fins després que el seu fort cor va
deixar de bategar.

Sovint, les cartes o escrits pú-
blics o als diaris són per reivindi-
car o queixar-se d’algun tracte o
mala gestió rebuda. Però és just,
que quan hem estat ben tractats,
també es reconegui. Ella així ho
voldria. Gràcies de tot cor. Dels
nostres i del que ja no batega. ■■

El Roine,contaminat
amadeu rovira. >> sant fost de
campsentelles

L’aigua és la font de la vida, “la
vida del món”. És així de com-
plex, misteriós i apassionant; per
això, l’aigua mereix tota atenció i
respecte. Fa temps que patim
sequera i enguany, si no plou,  serà
catastròfic. Hem d’estalviar aigua
de la forma més seriosa i solidària.
Les solucions no seran fàcils, però
s’han de trobar entre tots.

Els polítics (els que manen  i
l’oposició) són els responsables de
la prevenció i de l’abastament
d’aigua a tot el país; de prendre
decisions i plantar cara al greu
problema que s’apropa. No cal
fer demagògia o oposició per

treure profit a futures eleccions,
cal pensar més amb els proble-
mes que en els vots. Fa temps que
CiU proposa el transvasament
d’aigua del Roine a Catalunya. A
part que és una infraestructura
complexa i a llarg  termini (cap
solució per avui) hi ha dues qües-
tions molt importants: dependre
d’un país que té l’aixeta i, la més
greu, la perillosa contaminació
que pateix aquest riu. Això ho
haurien d’explicar.

Dos articles publicats en els di-
aris Le Monde i Le Figaró,
www.lemonde.fr.pollutionduRhône
i www.lefigaro.fr.siences/affaire de-
lapollution denuncien l’estat i la
gravetat de la pol·lució d’aquest
riu. El Roine ens ha de fer passar

la set? La contaminació més im-
portant és de pyralene (PCB), de-
rivat químic del clorur, que des
dels anys 1930 a 1980 s’utilitzava
en els transformadors elèctrics i
aparells hidràulics industrials. El
1985 va ser prohibit a França
perquè era un greu perill per a les
persones (afecta el creixement i
el sistema immunitari dels in-
fants) i el medi ambient. També
s’hi han trobat grans quantitats de
nitrats, fosfats i pesticides i tot allò
que genera el vessament d’aigua
que prové de centrals nuclears.

La Federació Rhône-Alpes de
protecció de la natura ha dit:
“Això es un Txernòbil a la france-
sa”. El govern ha prohibit  el con-
sum i la venda de peix del Roine,

per la seva contaminació. S’han
trobat uns 59 pg/g del producte,
després d’analitzar diverses espè-
cies del riu. La prohibició gover-
namental està fixada des del delta
(La Camargue) fins a uns 300
quilòmetres terra endins. De fet,
la més gran contaminació es troba
a prop del delta; per tant, seria
molt greu rebre el transvasament
d’aquesta zona. La lògica fa pen-
sar que per raons geogràfiques i
econòmiques aquest és el lloc on
es portaria a terme, no a prop dels
Alps, on neix pur i cristal·lí.

Aquestes dades es poden con-
sultar i els polítics, que n’han d’es-
tar assabentats, haurien d’anar
amb compte de parlar-ne o bé in-
formar-se’n. Que deixin de mare-
jar la perdiu i es posin a treballar,
ara el problema és l’aigua i no els
vots. Aprofitant l’any olímpic es
podria fer una Olimpíada
Mediterrània de construcció de
dessalinitzadores. A banda de
crear llocs de treball seria la solu-
ció per a la sequera. Tothom ha de
ser conscient del valor preciós de
l’aigua. Cal estimar-la, estalviar-la
i buscar bones alternatives; si no,
tard o d’hora ens poden fer beure
aigua del Roine. ■■

Deixadesa
montserrat armengol. >> sant
fost de campsentelles

El mes de juny farà un any que es
va constituir el nou Ajuntament
de Sant Fost, però a l’espai assig-
nat pel consistori com a lloc de
reunió i treball dels grups de l’o-
posició encara hi són els armaris
amb les identificacions del PP i
d’Iniciativa - Els Verds. No només
no s’ha actualitzat la redistribució
d’armaris ni s’han identificat ade-
quadament, sinó que tampoc es
pot accedir a l’únic ordinador que
hi ha (ningú no ens ha facilitat el
nom d’usuari ni la contrasenya)
ni es disposa de línia telefònica ni
d’impressora. Encara gràcies que
els poc més de 5 metres quadrats
que té es netegen de tant en tant.

Creiem que aquest espai  no
està ben equipat ni per treballar
ni per fer reunions amb veïns del
poble, representats en bona part
pels grups de l’oposició.
Gent per Sant Fost hem demanat
de manera informal i formal (en
el darrer ple ordinari celebrat el
mes de març) que l’equip de
govern el condicioni. Esperem
que corregeixi la deixadesa que ha
tingut fins al moment i que tots
els grups poguem gaudir en breu
d’un espai digne. ■■

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

��

s realment sorprenent
que l’elecció de 
l’empresari molletà 
Simeo Rabasa i Singla,

per part de l’Organització 
Capital de la Cultura Catalana,
com un dels noms triats per 
optar a ser nomenat un dels set
savis de Catalunya, pugui 
inspirar cartes com la publicada
a Contrapunt el divendres 28 de
març, sota la signatura del 
senyor Juan López Pérez. És una
carta veritablement ofensiva en
què es tergiversa de forma 

brutal la realitat i es fan 
imputacions absolutament
falses i molt greus.

No entrarem aquí a valorar ni
a replicar els fets que s’imputen
ja que no és el lloc per fer-ho ni
volem entrar en polèmiques del
tot infructíferes, però no dubti
l’autor de la carta que, excepte
que es retracti de la mateixa de
forma immediata, emprendrem
les accions legals oportunes.

família rabasa >> mollet del 
vallès

É

Resposta a ‘Sobre la
candidatura de Rabasa’

U
A la carretera de Badalona es repeteix força sovint i a totes
hores aquesta imatge. Sempre hi ha nois joves amb les
motos igual de ben posades que a la imatge. Suposo que
no saben que han de conviure amb minusvàlids.
sergi g. >> martorelles

Compartir les voreres

VOX POPULI

El carnet per 
punts ha servit
per conscienciar
els conductors?

M. Ángeles
Barrios

Mestressa (34)
PARETS DEL VALLÈS

Sí, s’ha fet un avanç molt
important. Només pel fet de no
haver de tornar a passar per
l’autoescola, es condueix millor.

Amor
Salceda

Pensionista (46)
MOLLET DEL VALLÈS

S’ha comprovat que s’han
reduït els accidents i els
conductors s’ho pensen més a
l’hora de cometre infraccions.

Consuelo
Guitart

Mestressa (63) 
MOLLET DEL VALLÈS

Sí, ja que a la gent li fa molt
mal pensar que es poden
quedar sense carnet ja que
es necessita per a tot.

Manuel
Pons

Jubilat (69)
MOLLET DEL VALLÈS

Sí, els accidents de trànsit s’han
reduït. El carnet per punts és
positiu perquè els conductors
tinguin més cap.

Vicenç
Giménez

Jubilat (59) 
MOLLET DEL VALLÈS

Sí perquè, segons diuen a la
televisió, hi ha menys
accidents. Sembla que ara la
gent respecta més la normativa.

Sandra
Fernández

Administrativa (26)
MOLLET

Hi poden haver unes altres
maneres per controlar la
circulació, tot i que la gent ara
condueix amb més cura.

Text i fotos: ANNA PALOMO
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ESPorts
L’AJUNTAMENT ENGEGA UN PROJECTE 
PER ACOSTAR EL VOLEIBOL A L’ESCOLA

■ INICIACIÓ ESPORTIVA

● MOLLET. L’ Ajuntament, amb el suport de la Federació Catalana de Voleibol,
ha iniciat un programa d’iniciació per apropar aquest esport a les escoles. El
projecte va destinat a alumnes de sisè de Primària fins a primer d’ESO. El 25
d’abril acaba el curset amb una trobada a Ca n’Arimon.

EL CB MOLLET GUANYA EL LÍDER I
RECUPERA LA PRIMERA POSICIÓ  1199

LA MOLLETENSE EMPATA A CASA
I ES DESPLACEN A SOLSONA 2200

EL BARRI PERD LA POSSIBILITAT  
DE GUANYAR EL LÍDER 2211

● MOLLET DEL VALLÈS. Ca n’Arimon
ha iniciat el procés d’inscripció del
campus d’estiu que començarà la
darrera setmana de juny i clourà la
primera de setembre. El projecte
va adreçat a nens i nenes d’entre 3
i 16 anys i ofereix la pràctica de
diferents esports com futbol, bàs-
quet, bàdminton, hoquei i jocs
populars, entre altres. L’horari pro-
gramat és de 9 h a 13 h i de 15 h a
17 h. A més, el campus ofereix ser-
vei de guarderia i de menjador. En
el moment de formalitzar la ins-
cripció, les famílies poden escollir
les setmanes que prefereixin. ■■

■■ FFUUTTBBOOLL |  Primera  EL TÈCNIC SITO FRADERA AGAFA EL RELLEU D’ALBERT MASDEU I ALIMENTA EL SOMNI DE L’ASCENS DE CATEGORIA ■ POLIESPORTIU

El Mollet empata
contra el Granollers
i espera l’Olot a casa
● El Club Billar Mollet i el
Granollers van empatar 4-4 en la
darrera jornada del Campionat de
Billar Quatre Modalitats. Els
molletans que van puntuar van ser
Rios en la modalitat de Banda i
Almiron a Quadre 47/2. Petrel va
perdre 13-10 a Tres Bandes i
Acosta 100-61 a Lliure. Dissabte a
les 16 h rep l’Olot.  

■■ BBIILLLLAARR |  4 Modalitats

1
0PEÑA SAN PEDRO

UE MOLLET CF

Sito Fradera, el nou tècnic del CF
Mollet, va debutar amb victòria en
la visita al camp del Peña San Pe-
dro. Fradera, que entre altres
equips ha dirigit el Granollers, el
Cardedeu i el Lliçà de Vall, substi-
tueix a Masdeu, que va ser l’home
de transició des de la marxa de Mi-
guel Guerrero. Carregat d’il·lusió
pel possible ascens, el primer
equip encara les set darreres jorna-
des amb energies renovades. Diu-
menge reben el Castellar (12 h). ■■

El CF Mollet estrena entrenador
i guanya al camp del San Pedro

Queden obertes
les inscripcions
per al campus
de Ca n’Arimon

● MOLLET DEL VALLÈS
PEDRO NAVARRO

El CF Mollet ha acordat una
col·laboració amb 34 entitats
molletanes. Amb el carnet de 
soci d’aquestes entitats es pot
assistir als partits del primer
equip a Germans Gonzalvo sense
pagar els 6 euros de l’entrada.

A PROP DE LA CIUTAT

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

EL CLUB ESTRENA EL
PORTAL D’INTERNET
MOLLETAPOSTA.COM

● MOLLET DEL VALLÈS. La casa 
d’apostes Miapuesta i el CF Mollet
presenten el conveni de col·laboració
del qual ha resultat el nou portal
Molletaposta.com. El Mollet, que
rebrà el 10% dels ingressos d’aquesta
pàgina, és el primer club de la
comarca amb aquest servei.

Xavier Ballester, director general de
Miapuesta, visitava dimecres les 
instal·lacions del Germans Gonzalvo
per presentar aquesta iniciativa que
ja abraça més de 60 clubs espanyols.
El portal funciona amb el motor 
de miapuesta.com i pot ser 
personalitzat pel CF Mollet. >> P. N.U PEDRO NAVARRO
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El Mollet B d’escacs
puja a la primera
categoria provincial

● Fita històrica per al Club
Escacs  amb l’ascens a Primera del
Mollet B. Per primer cop, el club
tindrà un equip a cada categoria
provincial. D’altra banda, el cívic
de Can Pantiquet va acollir la vui-
tena ronda del Campionat de
Catalunya amb victòria dels qua-
tre equips del club.

L’equip va respondre a les expecta-
tives. El CB Mollet Recanvis
Gaudí va treballar de valent en el
matx que dissabte l’enfrontava al
primer classificat, el Grupo
Ossorio. Després d’aquesta victòria,
i quan falten cinc jornades per
acabar la fase regular, l’equip d’Àlex
Coma recupera el liderat de Copa. 

El ritme inicial va ser trepidant i
la primera meitat de partit es va
caracteritzar per un alt índex
d’encert encistellador de tots dos
equips que van marxar al descans
amb el marcador 47-48. Amb pocs
minuts jugats del tercer quart, el
Grupo Ossorio va marxar de 10
punts (51-61) després que els àrbi-

tres xiulessin una falta tècnica a
Màrius. En aquells moments no
van tremolar els canells i el Mollet
va demostrar que sap jugar per sota
en el marcador. Així, el conjunt

molletà va revertir la situació i va
arribar a l’inici de l’últim quart
amb una avantatge de 2 punts.
Aleshores, el Mollet va endurir les
marques defensives per conservar

la diferència. Malgrat el triomf, no
es va poder superar el bàsquet ave-
rage que era de 12 punt a favor dels
de Badalona. 

Amb tot plegat, el vestuari viu
un optimisme contingut perquè l’e-
quip ha d’afrontar la recta final de
la Lliga amb les baixes de Paredes,
Sanmartí, Viñallonga i Monrós,
que serà baixa durant dues set-
manes. El conjunt d’Àlex Coma es
desplaça a la pista del Cassanenc. ■■

RECUPERAR. La defensa sòlida va tornar a ser la clau del CB Mollet >> M.G.

● MOLLET DEL VALLÈS
PEDRO NAVARRO

■■ BÀSQUET  |  L’EQUIP VISITA LA DIFÍCIL PISTA DEL CASSANENC AMB LES BAIXES DE MONRÓS, VIÑALLONGA, SANMARTÍ I PAREDES

El CB Mollet recupera el lideratge
però fa una crida a la prudència

■■ ESCACS  

L’Handbol Sant Fost
perd d’un gol a la
pista del Sant Cugat

● Després d’empatar amb l’OAR
Gracia, l’equip de Julio López va
perdre el segon partit del play-off
d’ascens diumenge a la pista del
Sant Cugat per un ajustat 29-28.

■■ HANDBOL 

El Mollet Hoquei
perd 4-0 a la pista
del líder, el Vendrell
● L’equip de Morote va caure 4-0
a la pista del Vendrell, equip que
lidera el grup de Primera Nacional
Catalana. El Mollet segueix fora
de la zona de perill i empata a
punts amb l’Andorra Locubsa.

■■ HOQUEI  

81

89RECANVIS GAUDÍ
GRUPO OSSORIO ABB

CB MOLLET RECANVIS GAUDÍ: Roger
Dam (21), Àlex Arenas (27), Jordi Cots,
Màrius Blanco (4), Gerard Bas (4),
Sanmartí, Oriol Ramoneda (9), Zamora,
Alberto Ferrer (12), Pau Viladomat (3),
Sergi Monrós (5), Jordi Anglí (4).
ABB: Bravo, Cuesta, Monterde (4), Eloy
(11), Cairo (24), Balagué (9), Medio (8),
Riera (2), Martínez, Oliveras (2), R.
Morales (9), M. Morales (12)
ÀRBITRES: R. Rodríguez i F. Rupérez.
PARCIALS 19-18, 47-48, 74-70, 89-81.

PUNXADES A 2A
PARETS I SANGER NO
SUMEN PUNTS

El CB Parets Barnasfalt va perdre
de dos punts a la pista del líder
de grup, el Santpedor, (62-60).
Aquesta és la dinovena derrota
de l’equip de Borrell que aquest
cap de setmana rep el Súria. A fal-
ta de cinc jornades de Lliga, el Pa-
rets ha de sumar victòries si no
vol baixar. Per la seva part, l’Esco-
la Sant Gervasi va perdre 99-73 a
la pista del River Andorra. Des-
prés de la desfeta, molletans i an-
dorrans empaten a 40 punts (15
victòries i 10 derrotes). Els de Toni
Delgado reben la visita de La Sa-
lle Manresa dissabte a les 19.30 h.
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El filial del Parets
suma 3 punts vitals
per la permanència

● El segon equip del CF Parets ha
aconseguit una victòria molt
important en la carrera per la per-
manència. Després d’una mitja
part molt física i amb poc futbol,
l’equip de Lluís Àngel Andrés va
guanyar 2-0 al Montmeló en el
derbi de la passada jornada. Els
gols van ser obra de Javi Perales al
minut 72 i Juandi en temps de des-
compte. El Parets suma 23 punts,
continua a la part baixa i dissabte
rep la Romànica de Barberà.  

Els nervis van jugar una mala passa-
da a la Molletense en el partit con-
tra el Tona de la passada jornada al
Zona Sud. L’equip que entrena el
tècnic Kiko Montoya va rebre el gol
al minut 10 de la primera. Els
blanc i blaus, però, no van abaixar
els braços i van assetjar la porteria
rival. Amb tot, el gol no arribava i
l’acumulació d’errors va ofuscar els
davanters molletans. 

A la segona part, el Tona es va
quedar amb nou jugadors i, al mi-
nut 65, Òscar veia porteria i força-
va l’empat. Malgrat la superioritat
numèrica, la Molletense va contin-
uar negada de cara a porta i es va
desesperar. Els visitants, que van
arribar dos cops, van renunciar a
l’esfèrica i van començar a especu-

lar amb el cronòmetre. Al final,
repartiment de punts. La bona
notícia va ser la recuperació d’al-
guns lesionats: Isaac va disputar tot
el partit i Siles va jugar 45 minuts.
La Molletense segueix en la seva
guerra particular de sumar com
abans millor els punts que puguin

garantir la permanència. Amb dues
victòries més ja estarien salvats i el
proper partit és al camp d’un dels
rivals directes, el Solsona que està 7
punts per sota de la Molletense.
Els molletans, a més, tenen el gol
average a favor, a la primera volta
els van guanyar 3-0. ■■

● MOLLET DEL VALLÈS
PEDRO NAVARRO

■■ FFUUTTBBOOLL |  Primera Territorial  AQUEST CAP DE SETMANA VA A SOLSONA, UN RIVAL DIRECTE

■■ FFUUTTBBOOLL |  Segona Territorial  ELS VISITANTS GUANYAVEN 2-4 A FALTA DE 10 MINUTS PEL FINAL

● MOLLET DEL VALLÈS. El derbi que
va enfrontar el primer equip de la
Lourdes amb el Vilamajor va aca-
bar amb un xiulet final abans d’ho-
ra. L’àrbitre va suspendre el partit
en el minut 78, just quan el
Vilamajor aconseguia el 4-2. El
col·legiat es va negar a continuar

per les nombroses protestes dels
jugadors molletans que van entedre
que l’últim gol dels locals va ser
precedit d’una falta clara no sancio-
nada. La Lourdes no va portar en
cap moment la iniciativa en el mar-
cador. Així, el primer gol de Kevin
al minut 4 va servir per igualar el

marcador (1-1) i el segon gol, obra
d’Isaac, només va permetre als de
Can Vila escurçar diferències. La
suspensió està ara en mans del
Comitè, però, amb tota probabili-
tat, el Vilamajor s’emportarà els 3
punts. El Lourdes és catorzè i visita
el camp del Cardedeu, el cinquè. ■■

■■ Segona Territorial

El CF Martorelles es
deixa punts al derbi
contra el Montcada

● El primer equip del CF
Martorelles va empatar 1-1 en el
derbi comarcal contra el
Montcada de la passada jornada.
Va ser un partit molt obert i amb
moltes alternatives en atac. El
Martorelles es va avançar en el
marcador amb un gol d’Ortiz al
minut 56 de partit però el jugador
Vendrell del Montcada instaurava
l’empat al minut 70. L’equip és
novè i aquest diumenge visita el
Vilamajor, dotzè classificat. 

■■ Segona Territorial

● PARETS DEL VALLÈS. El primer
equip del CF Parets va caure derro-
tat al camp del Ripollet, un dels
màxims aspirants per pujar de cate-
goria. Durant la primera part, l’e-
quip que entrena el tècnic José
Miguel Astasio va plantar una
defensa molt sòlida. Amb la rere-
guarda ben coberta, el Parets va
gaudir de diverses oportunitats per
adavantar-se en el marcador, les
més clares van venir de les botes de

Jonathan Rubio i Carreño. 
Als 25 minuts del segon temps el

Ripollet aconseguia trencar el mar-
cador inicial amb un gol de jugada
aïllada. El Parets va continuar do-
minant el joc però els locals sen-
tenciaven amb el 2-0 de Marcos en
temps de descompte. Cal destacar
el debut del nou fitxatge del Parets,
el davanter Puchi, procedent del
Vistalegre, de Castelldefels. Amb
tot, el Parets suma una nova derro-
ta i queda a la part baixa de la tau-
la amb 32 punts. El proper partit és
el derbi de diumenge a les 12 h
amb la visita del Canovelles. ■■

El Parets juga millor
però perd a Ripollet

■■ Preferent |  DIUMENGE A LES 12 H REP EL CANOVELLES

EFICÀCIA. La Molletense va estar poc encertat en els últims metres >> M.G.

L’àrbitre suspèn el partit de la
UE Lourdes contra el Vilamajor

La Molletense es neguiteja
i no passa de l’empat

1
1UE MOLLETENSE

TONA
0
2RIPOLLET

CF PARETS
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La Unió despatxa
el Masnou amb
un marcador
d’escàndol

● MOLLET. La UFS Mollet s’està
retrobant amb les sensacions que
la temporada passada el van man-
tenir líder diverses setmanes. La
darrera jornada, l’equip d’Elías va
endosar un 9-3 al Masnou, cuer de
la categoria. La primera part, però,
va acabar amb un ajustat 2-0 que
encara donava possibilitats al
Masnou. Al segon temps, els visi-
tants van tenir una baixada física
que el Mollet va aprofitar sense
compasió. Van col·laborar en el
carro de gols Ramon (3), José (2),
Luís (2) i Xavi (2). Aquest cap de
setmana toca el Dosrius. ■■

L’FS Can Calet va perdre una
oportunitat d’or per derrotar el
Barceloneta. El líder intractable de
la categoria, que fins ara només ha
perdut un partit, es va presentar al
Pavelló 1 amb un canvi i sense els
seus dos jugadors més desequili-
brants. Els santfostencs van co-
mençar forts i després de donar el
primer avís amb una pilota al pal,
Pepe posava l’1-0. Després, el porter
Manel va cometre dos petits errors

que el Barceloneta va aprofitar per
capgirar el marcador, 1-3. Lázaro
retallava diferències però els visi-
tants tornaven a veure porteria en
un desajust de la barrera en una
jugada a pilota aturada. En els
primers minuts de la segona part,
Lázaro tornava a marcar per posar
el marcador 3-4. Amb el resultat
ajustat, Manel va protagonitzar un
parell d’aturades providencials. La
clau del matx va venir quan la
Barceloneta es va quedar amb tres
jugadors de camp, una conjuntura
que el grup de Xavier Cuní no va
saber aprofitar. El Can Calet està a
sis punts de la salvació matemàtica
i resten sis jornades. La propera
final es diumenge, a Polinyà. ■■

● SANT FOST DE CAMPSENTELLES
PEDRO NAVARRO

■■ FFUUTTBBOOLL  SSAALLAA |  Preferent Catalana  L’EQUIP DE XAVIER CUNÍ VA PERDRE CONTRA EL BARCELONETA, LÍDER DESTACAT DEL GRUP 

El líder s’escapa viu de Sant Fost

SOBRE LA LÍNIA. Un defensa santfostenc intenta salvar un gol >> M.G.

7
4FS BARRI CAN CALET

CE BARCELONETA 3
9UFS MOLLET

MASNOU DINÀMIC

L’FS Parets guanya 6-4 el Bosco i
entra en la lluita per l’ascens
● PARETS DEL VALLÈS. L’FS Parets Wursi suma la tercera victòria seguida i,
a sis jornades pel final de la Lliga, manté intactes les aspiracions d’accedir
a l’ascens. El partit contra el Bosco de la passada jornada va ser un duel
molt igualat i, a un minut pel final, el resultat era de 4-4. Javi Vázquez i
Joan va ser els autors dels dos últims gols. Amb tres punts més, el Parets és
cinquè i dissabte es desplaça a la pista del Santpedor. 

■■ AATTLLEETTIISSMMEE

● Els atletes Ionut Preda i Antonio
Jiménez van representar al Club
Esportiu Olimp a l’Open Meeting
celebrat a València. Preda va fer
una marca de 30,51 metres en llan-
çament de disc i 10,41 metres en el
de pes. La millor marca de Jiménez
va ser de 8,57 metres en disc. 

L’Olimp destaca al
Meeting de València
d’atletisme adaptat

■■ CCIICCLLIISSMMEE  

● El Club Ciclista Mollet, amb 80
anys d’història, celebra diumenge
la tercera edició del Gran Premi
Ciclisme de Veterans Ciutat de
Mollet. L’organització estima la
participació d’uns 80 corredors en
un recorregut que preveu 70 quilò-
metres per carretera.

El Club Cliclista
organitza el
III Ciutat de Mollet 
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AMIGOS DE LA MISERIA TEATRO PRESENTA
EL SEU PRIMER MUNTATGE A LA BOMBETA 

■■   TEATRE | ‘HAPPY END...’, DIUMENGE A LES 19 H

● MOLLET DEL VALLÈS. Un matí, al lavabo de casa seva, la família Ortega-Jiménez
veu en el mirall la seva pitjor cara, un fet que produirà una sèrie d’esdeveniments
estranys. Aquest és el punt de partida de Happy end..., interpretada per Anna Nin,
Rafael Colas, Ángel Inzunza. Una comèdia que barreja diferents tècniques teatrals. CULTURA

Rialles Parets celebra aquest mes
el seu 14è aniversari i, per això, la
sessió de diumenge del seu cicle
d’espectacles infantils i juvenils
prendrà un caire especial. Com ca-
da any, els assistents podran bufar
les espelmes del pastís d’aniversari,
així com berenar coca i xocolata.

Però, evidentment, el protago-
nisme el tindrà el teatre per a tots
els públics. En aquesta ocasió,
Can Rajoler acollirà el muntatge
Rebels de la segona companyia del
Musical més Petit, nascuda el
2002 amb l’objectiu d’apropar-se al
públic jove.

Amb el nom del Musical més
Petit 2, el mateix equip creatiu de
la primera companyia crea musi-
cals especialment adreçats a un
públic jove i tractats amb el mateix

rigor que els adreçats a un especta-
dor adult. El grup compta a dalt
de l’escenari amb una nova gene-
ració de joves intèrprets (Nadina
Campàs, Xavi Duch, Laya Martí i
Iban Valero).

Rebels, el quart espectacle de la
companyia, ha estat ideat per
Marc Angelet i compta amb la di-
recció artística de Daniel Anglès,
amb la direcció musical de Sergi
Cuenca i amb la coreografia de
Mercè Grané. La història es desen-
volupa en un institut, on mentre la
meitat dels nois participa en el pro-
cés amb ganes i il·lusió l’altre mei-
tat destrueix en lloc de construir,
portant els personatges a enfrontar-
se i també confrontar les seves vi-
des, les seves decepcions, les seves
victòries i derrotes diàries. ■■

■■ ‘REBELS’, PROPOSTA PER AL PÚBLIC FAMILIAR

DIUMENGE 13 d’abril · 18 h

Can Rajoler · 6 € /gratuït per a socis

■■ TTEEAATTRREE | SEGONA EDICIÓ DE LA MOSTRA DE TITELLES

■■ DDAANNSSAA | PROGRAMACIÓ DE LA XARXA D’ESPECTACLES INFANTILS I JUVENILS

EL MOLLET MULLAT
MARXA SATISFET
FINS A L’ANY VINENT

● MOLLET DEL VALLÈS. “El Mollet
Mullat tornarà convençut l’any
vinent”, assegura Jordi Monserdà, de
Galiot Teatre i un dels impulsors de
la Mostra de Titelles, que enguany
celebrava la segona edició. Aquest
cap de setmana, set companyies 

d’arreu de l’Estat han aterrat a Mollet
per participar-hi i han trobat, segons
Monserdà, una “gran resposta del
públic”, que omplien les places Prat
de la Riba i Catalunya. De cara a la
tercera edició, Galiot preveu més
espectacles i una tercera plaça.U MARC GARCIA

● MOLLET DEL VALLÈS. La proposta
de la Xarxa d’Espectacles Infantils i
Juvenils per aquest cap de setmana
és La Caputxeta Vermella, de la
companyia Dansa Cotton. 

El muntatge, interpretat per M.
Fiol, R. Fernández, C. Martin, V.
Parra i I. Millán, parteix del conte
clàssic de Perrault i l’adapta a la
dansa. El grup li ha canviat el final

per un altre no tan tràgic com el
de la història original. 

La Caputxeta Vermella s’emmar-
ca dins les activitats del Dia Inter-
nacional de la Dansa, que a Mollet
es completaran el 19 d’abril amb
Tres coreografies, de la companyia
de l’Institut del Teatre, IT Dansa. ■■

La Caputxeta Vermella 
es calça sabates de punta

DIUMENGE 13 d’abril · 18 h

Can Gomà · 4,50 €/gratuït per a socis

Rialles celebra els
seus 14 anys amb el
Musical més Petit
● PARETS DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M.E.



DV, 11 ABRIL 2008 23CULTURA contrapunt

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

Els dos actors fan monòlegs, playbacks i imitacions d’escenes clàssiques

■■   TTEEAATTRREE | CAN BUTJOSA REP ‘TEATRO DE LO INFAME’ DE CARLO-MÔ I MR. DI

Monòlegs a dues bandes, playbacks
impossibles, paròdies d’escenes de
clàssics i hipnosi són alguns dels
elements que Carlo-Mô i Mr. Di
utilitzen per crear un espectacle
d’humor trepidant i boig, que pre-
tén no fer parar de riure al públic.
Aquesta fórmula es podrà veure dis-
sabte dins el cicle de Cafè Teatre
del casal de Can Butjosa, en el qual
es presentarà el Teatro de lo infame,
l’espectacle en el qual Carlos Pérez
i Jordi Solé (els alter ego de Carlo-
Mô i Mr. Di) desmunten mites i
mentides del teatre amb la intenció
d’aconseguir “que el públic vagi a
veure teatre de debò”.

Els dos actors, autors i directors
de l’obra col·laboren també en al-
tres projectes junts. A més, Carlo-
Mô va protagonitzar El vaso que col-

mô la gota, entre altres obres, i Mr.
Di ha fet teatre infantil amb la com-
panyia Castigats sense Pati. ■■

Humor boig per esperonar
a veure teatre “de debò”

● PARETS DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / M. ERAS

● MOLLET DEL VALLÈS. La compa-
nyia montmelonina Nyap presen-
tarà aquest dissabte (21 h) a Can
Gomà el clàssic de Calderón de la
Barca La vida es sueño. L’obra està
dirigida per Joan Sors i interpreta-
da per Queralt Casasayas, Anna
Garcia, Jaume Llonch, Mairena
Cano, Núria Font, Carme Font,
Maribel Gené, Olga Omella i
Maribel Mayago.

Aquest text cabdal de la literatu-
ra espanyola mostra l’ideari filosò-
fic del segle XVII, partint de la his-
tòria de Segismund, el fill del rei
que és tancat just després de néixer
a causa dels vaticinis que havien
anunciat sobre ell. A partir d’aques-
ta situació, Calderón planteja la
il·lusió de la vida davant la realitat
de la mort i l’aparent contradicció
entre llibertat personal i destí. ■■

■■   PROPOSTA DE LA COMPANYIA NYAP

El clàssic de Calderón arriba al
programa estable de Can Gomà

DUET CÒMIC. Pérez i Solé son els ‘alter ego’ de Carlo-Mô i Mr. Di >> ARXIU

■■   HI PARTICIPEN PLANA LLEDÓ I CAN BORRELL

El projecte comunitari
‘Obrim finestres’ culmina
amb l’obra ‘La Paret’

● MOLLET DEL VALLÈS. El projecte
comunitari als barris de Can
Borrell i Plana Lledó Obrim fines-
tres. Obrint diàlegs culminava dis-
sabte el segon any de funcionament
amb l’estrena a L’Era de l’obra La
Paret, ideada i interpretada pels

ciutadans que han participat a la
iniciativa. Enguany, l’Obrim fines-
tres s’ha dedicat al teatre social,
amb el suport de l’artista i pedago-
ga Txus Pedrosa, que ja havia
impulsat projectes semblants a
altres municipis, com Granollers. ■■

LLIGAMS ARTÍSTICS. Els actors molletans, dissabte a l’Era  >> MARC GARCIA

DISSABTE 12 d’abril · 22.30h 

Can Butjosa · 9 / 7 / 6 euros



La biblioteca Montserrat Roig acull l’exposició organitzada per Caixa Sabadell

■■  AARRTT | ‘EL PUNT DE LECTURA. APUNTS D’HISTÒRIA I PUNTS D’AUTOR’

El punt de lectura. Apunts
d’història i punts d’autor és
el títol de la mostra que des
de dimecres i fins al 30 d’a-
bril es pot visitar a la Biblio-

teca Montserrat Roig de Martore-
lles. L’exposició, produïda per
l’Obra Social de Caixa Sabadell i la

Diputació de Barcelona, explica l’e-
volució del punt de llibre com a
obra d’art des de la segona meitat
del segle XIX fins a l’actualitat, com
a element decoratiu i artístic i pu-
blicitari, una finalitat que va facili-
tar l’aparició de la cromolitografia al
segle XIX i, per tant, la seriació del
punt. Es considera que l’inici del
punt de llibre seriat va ser el 1862,
quan Thomas Stevens va fundar a

Coventry, la seva fàbrica de cintes
de seda i brodats, amb la introduc-
ció de temes religiosos, commemo-
ratius i relacionats amb la monar-
quia anglesa. La moda va ser
ràpidament imitada per bona part
dels països, que van saber-hi veure
els aspectes publicitaris i de propa-
ganda. De fet, més de la meitat dels
punts de lectura coneguts no fan re-
ferència a llibres i editorials.

Ara les editorials es fan ressò de
les seves publicacions amb punts
de llibre, però pel mateix sistema
es fa publicitat de diferents produc-
tes, com perfums, viatges, classes
d’idiomes, concerts, commemora-
cions familiars i públiques, etc. 

D’altra banda, es pot visitar a la
biblioteca de Can Mulà de Mollet
la mostra de punts de llibre de l’As-
sociació de Col·leccionistes. ■■

EEXXPPOOSSIICCIIOONNSSFFOOTTOOGGRRAAFFIIAA

El creador Chas mostra
la seva sèrie d’imatges i
creacions escultòriques
● José Ángel Fontenla Chas inaugura-
rà divendres (21 h) a La Bombeta la
sèrie de fotografies Vanitas, que està
desenvolupant des de 2002. Chas uti-
litza el color en cibachrome o siliconat
amb metacrilat i emmarca les imatges
amb elements recuperats d’encants o
del carrer. Així, les fotografies es barre-
gen amb una concepció escultòrica.

La Nau rep els acrílics
i dibuixos del molletà
Jesús Rodríguez
● Fluids és el títol de la mostra que
divendres s’inaugurava a la sala
Nou@rt per a joves creadors de l’espai
jove La Nau. La proposta recull pin-
tura amb acrílics i dibuixos del molle-
tà Jesús Rodríguez i es podrà visitar
fins al 22 d’abril. El creador plàstic
forma part també del col·lectiu
Derivart, que exposa a l’Abelló. ■■

PPIINNTTUURRAA

La martorellesenca
Luisa Moreno Losa
exposa a Can Rajoler
● ● La sala de Can Rajoler acull, fins
al 4 de juny, la mostra de pintures de
Luisa Moreno Losa, nascuda a
Martorelles el 1965. Moreno es va ini-
ciar en les arts plàstiques el 1995 i des-
envolupa una pintura colorista amb
les flors i els paisatges com a temes
més recurrents. La seva primera expo-
sició va ser el 2005 a Montcada.Jesús Rodríguez, davant d’una de les seves obres >> M. GARCIA

L’art d’entre els llibres
● MARTORELLES

CONTRAPUNT / M.ERAS

■■ NOVA PROPOSTA A L’APARADOR DEL MUSEU ABELLÓ

Efrén Álvarez reflexionarà
sobre les converses banals

● MOLLET DEL VALLÈS. El cicle
Obsessions o casos de redundància i
persistència cíclica, comissariat per
David Armengol a l’Aparador del
Museu Abelló, arribarà divendres a
la seva cinquena intervenció, que es
podrà veure a l’espai del carrer
Àngel Guimerà fins al 6 de juny.

En aquesta ocasió la proposta
anirà a càrrec d’Efrén Álvarez (Bar-
celona, 1980), que presenta Smal-
talk, una iniciativa que se centra
en l’intercanvi banal de missatges
orals entre persones que no es co-
neixen o que no es tenen confian-
ça. “Un sistema de relacions no

reglat ni establert pel seu caràcter
secundari, però que permet de-
tectar certes pautes de comporta-
ment i actuació repetitiva”, expli-
ca l’autor.

Álvarez és llicenciat en Belles
Arts per la Universitat de Barcelo-
na. L’any passat va exposar en mos-
tres col·lectives a la Sala d’Art Jove
de la Generalitat i a la Biennal de
Valls, entre d’altres espais. A més
va rebre una beca de Producció
EADC (Generalitat de Catalunya)
i el premi Miquel Casablancas.
Enguany va estar seleccionat per a
l’exposició: Bcn Producció 2008. ■■

Divendres s’inaugura la intervenció ‘Smaltalk’

La meitat de punts
de lectura coneguts
no fan referència ni
a llibres ni a editorials

● PARETS. Dijous estava previst l’i-
nici dels actes del 25è aniversari de
la Biblioteca Infantil i Juvenil Can
Butjosa, que s’allargaran durant tot
el mes. Aquest divendres (18h), el
grup de teatre de l’escola Nostra
Senyora de Montserrat presentarà
25 anys a la falda i dissabte els

alumnes dels cursos del CEBEI
explicaran contes entre les 11h i les
17h. Un llibre gegant serà el prota-
gonista de diumenge: entre les 11 i
les 14.30h s’hi podran escriure tex-
tos sobre els millors records. La jor-
nada es clourà amb una arrossada i
els contes de Jaume Barri. ■■

■■   ACTES DE CELEBRACIÓ DE L’ANIVERSARI 

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

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

SERVEIS QUE S’HI OFEREIXEN
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L’Illa l’ha convidada al Casal Cultural, on ja va presentar ‘Jo també sóc catalana’

■■   LLIITTEERRAATTUURRAA | ‘L’ÚLTIM PATRIARCA’ ÉS LA SEVA PRIMERA NOVEL·LA

L’escriptora Najat El Hachmi tor-
narà a Mollet per presentar L’úl-
tim patriarca, la seva primera no-
vel·la, que ha estat reconeguda
amb el Premi Ramon Llull 2008,
que convoca l’editorial Planeta i el
Govern d’Andorra. L’acte, organit-
zat per la llibreria L’Illa, se cele-
brarà al Casal Cultural, el mateix
indret que El Hachmi també va
visitar el 2004 amb el llibre de re-
lats Jo també sóc catalana.

Najat El Hachmi va néixer el
1979 a Nador (Marroc). Als vuit
anys es va traslladar a Vic. Ara viu a
Granollers, on treballa de tècnica a
l’Ajuntament. És llicenciada en fi-
lologia àrab per la Universitat de
Barcelona. El 1997 va guanyar el
concurs literari Antoni Prous de
l’IES Jaume Callís, premi que en-

cetaria la seva carrera literària. 
L’últim patriarca és en bona part

autobiogràfica. És la història de Mi-
moun i la seva filla i del xoc cultu-
ral i generacional. Es divideix en
dues parts: la primera comença
amb el naixement del protagonista,
la seva joventut i l’arribada a Cata-

lunya, i la segona s’inicia amb un
reagrupament familiar.

La presentació serà conduïda per
la periodista del CONTRAPUNT
Montse Eras. ■■

Najat El Hachmi torna
amb el premi Ramon Llull

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

DIMECRES 16 d’abril · 20 h 

Casal Cultural · Gratuït

�...

La banda molletana
Conchita y sus Fieras
estrena un blog
● La formació molletana Conchita
y sus Fieras, que en les darreres set-
manes ha actuat al Mercat Vell, a
Cerdanyola i a la Garriga, ha estre-
nat un blog, en el qual es podrà fer
comentaris dels directes i consultar
les dates dels concerts. L’adreça és
www.conchitaysusfieras.blogspot.com.

El Vallès Rock porta
els grups Sin Sentido
i Sorprendente
● Els molletans Sin Sentido i els
badalonins Sorprendente formen
el cartell del Vallès Rock d’aquest
divendres (22.30h), al Mercat Vell
de Mollet. Es tracta d’un nou con-
cert del circuit intercomarcal de
música en directe, organitzat per
l’Associació de Músics de Mollet.

Les maquetes a l’Amfi Rock es
poden presentar fins al 29 d’abril
● PARETS. El concurs de grups de música amateurs o semiprofessionals
Amfi Rock ha obert la convocatòria per presentar les propostes. Fins al 29
d’abril es poden presentar les maquetes, que han de contenir tres temes inèdits,
al casal de cultura Can Butjosa (on també es poden consultar les bases). 

Estàndards de jazz amb la cantant
Carla Gracia i el guitarra Carles Bech 
● MOLLET. La Bombeta acollirà dissabte (19.30h) el concert de jazz i bossa
del duet format per la cantant Carla Gracia i el guitarrista Carles Bech.
Gracia, formada als Estats Units per Estill Voice Training System, segueix
veus com les de Diana Krall, Norah Jones, Stacey Kent i Madeleine
Peyroux. Entre el repertori hi haurà estàndards injustament poc coneguts.
Bech ha acompanyat músics com Raul Reverter i Marc Ayza, entre altres.

El Casal Cultural ha organitzat
dijous (20h) una xerrada a càrrec de
l’escriptor i crític literari Xavier Gual,
per conèixer els títols que destaca-
ran el dia de Sant Jordi. Gual, premi
Pere Quart d’Humor i Sàtira 2007 i
Mercè Rodoreda 2001, comentarà el
contingut i la qualitat dels llibres
que portarà per donar un cop de
mà a l’hora de fer la tria més encer-
tada. A l’acte, també se sortejaran
llibres entre els assistents.

>

LA TRIA PER SANT JORDI

Najat El Hachmi



■■ FFOOLLKKLLOORREE | CITA DE DANSA TRADICIONAL A LA RAMBLA

La tradició del ball de gitanes tor-
narà a citar-se a Mollet un any
més. Aquest diumenge (11h), l’Es-
bart Dansaire i Ball de Gitanes de
Mollet organitza una de les seves
festes grans: Les gitanes a la ram-
bla, que pretén recuperar l’esperit
d’aquestes danses populars, pròpies
i singulars de Mollet i de molts po-
bles del Vallès, on aquesta mostra
folklòrica va arrelar profundament
durant el segle XIX.

Enguany la trobada a la rambla
molletana, que arriba a la seva
trentena edició, aplegarà grups de
ball de gitanes vinguts de pobla-
cions dels dos vallesos. Estan con-
vidades les formacions de Cerda-
nyola del Vallès, Santa Perpètua de
Mogoda, Castellar del Vallès, Bar-
berà del Vallès, la Llagosta, i la co-
lla amfitriona de Mollet. A més
també hi participarà la Banda de

Joves Músics de Mollet. 
El Ball de Gitanes de Mollet,

que actualment està integrat per
les colles dels petits, els joves i els
veterans, va recuperar la festa el
1979, després d’un període de se-
quera dansaire. El 1995, l’entitat
tornava aquesta festa al carrer, on
se celebra any rere any. ■■

Les gitanes celebren 
la 30a trobada a Mollet

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

Sis grups de ball de gitanes del Vallès participaran en la trobada de diumenge

DANSES A LA RAMBLA. Cita de les gitanes cada primavera  >> ARXIU

�...

Inscripcions per 
al programa de gent
gran ‘No t’aturis’ 
● Fins al 14 d’abril, les persones
jubilades de Sant Fost es podran
inscriure en el programa No t’atu-
ris per al període entre abril i
juliol. El programa recull diverses
activitats com excursions, tallers i
sessions de ball. Les inscripcions
s’han de formalitzar a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana.

Can Butjosa acull 
un nou taller de 
Jocs de Falda
● Can Butjosa inicia dilluns una
nova edició del taller de Jocs de
Falda. Les sessions aniran a càrrec
de Mercè Palay, especialista en
literatura infantil i contacontes,
que ensenyarà a les famílies a des-
envolupar les capacitats d’interac-
ció i de comunicació a través dels
jocs i de les cançons.

Irmandade guanya el tercer premi
del concurs de música i ball gallec
● MOLLET DEL VALLÈS . Irmandade a nosa Galiza ha aconseguit el tercer
premi en la modalitat de ball del 8è Concurso de Música e baile tradicio-
nal galego, celebrat diumenge al Palau de Congressos de Catalunya. El
concurs organitzat per la Federació d’Entitats Gallegues va aplegar enti-
tats gallegues de tot l’Estat i fins i tot d’Andorra i Suïssa. Aquest premi se
suma a altres aconseguits per l’entitat molletana en els seus 30 anys.

El Mercat reparteix
el llibre de receptes
dels seus clients 
● MOLLET. Aquesta setmana el
Mercat Municipal ha començat a
repartir el llibre Del mercat a la
cuina, que recull receptes dels
clients dels diferents mercats de la
Xarxa de mercats de Barcelona. El
llibre recull 120 receptes, triades
per concurs, de les quals dues són
de molletans: Calamarcets farcits
amb mongeta del ganxet, de
Maria Àngela Palau, i Conill amb
cervesa, de Josefina Garcia. 

La quarta Marxa per
la Llengua visita el
Castell de Mogoda
● MOLLET. El Servei Local de
Català i el Muntanyenc organit-
zen la quarta Marxa per la llengua,
amb motiu de la vuitena edició del
programa Voluntariat per la llen-
gua. Dissabte (9h) se sortirà del
Servei de Català de Mollet  i el
grup es dirigirà a Santa Perpètua
de Mogoda, on es farà una aturada
al Castell de Mogoda per esmorzar
i trobar-se amb participants del
Voluntariat per la llengua. 
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EL CASAL CULTURAL VISITA  EL
MUSEU PAU CASALS AL VENDRELL

■■   SSOORRTTIIDDAA | Excursió al Roc de Sant Gaietà 

● MOLLET DEL VALLÈS. El Casal Cultural ha organitzat aquest
dissabte una excursió al Museu Pau Casals de Sant Salvador, al
Vendrell (Baix Penedès). Els participants també visitaran el 
conjunt urbanístic del Roc de Sant Gaietà, a Roda de Barà. GARBUIX
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JOSÉ DDEE  TTOOGGOORREESS  LLLLAACCHH

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

NU
José de Togores (Cerdanyola, 1893-Barcelona, 1970) 

Pintor de família acomodada i
culta, que manté relació amb
músics, intel·lectuals i artistes.
Amb tretze anys va patir una
meningitis que el va deixar
sord. El seu pare, davant les ap-
tituds que mostrava el seu fill
per al dibuix, i la impossiblitat
de seguir amb els estudis nor-
mals, decideix encaminar-lo
cap a una formació artística.

La visita a l’Exposició Inter-
nacional de l’Art (1907) a Bar-
celona el fa descobrir les obres
de Monet, que el deixen fasci-
nat. A partir d’aquí comença a
produir quadres com el retrat
del pintor Alexandre de Riquer.

El 1913 entra en contacte

amb l’escola de decoració de
Joaquín Torres García, gràcies
a la qual obté l’encàrrec de rea-
litzar la decoració mural de la
Capella d’Anna Girona, a Po-
blet.

El 1917 coneix Picasso, que
l’introdueix en el cercle del cu-
bisme i comença la seva etapa
més experimental: la seva obra
s’apropa a l’automatisme i al
surrealisme. Però a partir del
1932 inicia una època de gran
activitat retratística, rodejat dels
personatges més importants de
la societat catalana. Amb l’es-
clat de la guerra civil s’exilia a
França i, quan torna, segueix
treballant. ■■

U MARC GARCIA

● MOLLET DEL VALLÈS. Amb actors
novells i un minso pressupost, el 
realitzador molletà Modest Vieira
estrenava aquest cap de setmana La
leyenda de la sirenita, basada en el
llibre del mateix nom del veí de Sant
Fost Constante Calvo. La Sala Fiveller
es va omplir per veure la premier del

film, que com l’obra és “un tractat
de parapsicologia”, segons Calvo. A
la Fiveller també es van poder veure
els quadres basats en sirenes que
van participar en el concurs per ser
la imatge de la portada del llibre i
que va guanyar Maria de la Cruz
Almazán. >> CONTRAPUNT

‘LA SIRENITA’ DE
CALVO I VIEIRA
OMPLE LA FIVELLER

El bon temps va acompanyar els cuiners del Centro Extremeño
Virgen de Guadalupe que, com cada any, van preparar el típic
plat de caldereta extremenya, que té com a ingredient principal
la carn de xai. Per fer boca van començar amb migas. >> FOTO: M.G.

Caldereta extremanya al PapasseitU

● MOLLET DEL VALLÈS. La parella
molletana Desirée Martín i Isaac
Rovira han revalidat, per sisena
vegada consecutiva, el títol de cam-
pions d’Espanya de Balls
Estàndards en el torneig celebrat a
Sant Fruitós de Bages. Dues pare-
lles més del Club de Ball Esportiu
Dandi van aconseguir el títol de
campions d’Espanya d’Estàndards
en les seves respectives categories:
Xavi Fonollà i Carolina Sànchez
(de Sant Fost i Gavà) en categoria
Júnior, i Maximino García i
Conchi Lara (d’Esplugues del
Llobregat), en Sènior 2. ■■

Rovira i Martín,
campions estatals
d’Estàndards

■■   BBAALLLLSS  DDEE  SSAALLÓÓ
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Les núvies són les
protagonistes d’a-
quest dia tan espe-

cial que es recordaran per a tota la
vida. Els comentaris del vestit d’e-
lla seran presents durant tot l’enllaç.
Per aquest motiu s’ha d’escollir
amb molta cura fins a l’últim detall.
Amb Noces Boutique (carrer Mi-

quel Ricomà, 7, de Granollers) la
núvia tindrà la tranquil·litat que la
Maria José tindrà cura des del vestit
fins a les sabates, les agulles, roba
interior i el vel que més l’afavoreix.

La tendència d’aquesta primavera
són els escots i els vestits que dei-
xen lluir la figura femenina. Pel que
fa als colors, el blanc, el cru i l’ocre

segueixen estant de moda. A més,
Noces Boutique ofereix vestits amb
un toc de vermell que aporten la
modernitat.

Ell també es pot deixar aconsellar
per Noces Boutique. Ara bé, una al-
tra alternativa perquè el nuvi estigui
elegant en aquest gran dia és Con-

feccions Soto (carrer Jaume I, 97 de
Mollet), que ofereix els millors es-
mòquings, armilles, camises, panta-
lons i jaquetes. A més, també troba-
rà els colors més atrevits per anar a
l’última.

■■ CCAASSAAMMEENNTTSS  II  CCOOMMUUNNIIOONNSS| ELS NUVIS HAN DE SABER PER QUI ES DEIXEN ACONSELLAR

El vestit de 
la núvia, en 
el punt de mira

Aquesta primavera
es porten els escots i
els vestits que llueixen
la figura femenina

El blanc, el cru i l’ocre continuen sent tendència

De vegades, tant a la núvia
com als convidats se’ls fa difícil 
trobar el vestit adequat. Si es 
busca tenir un disseny exclusiu, la 
botiga Fil i Agulla (carrer Pau 
Clarís, 3, de Mollet) s’ofereix a fer 
a mida el vestit que sempre ha 
somiat. Amb la millor qualitat i un
bon preu, Fil i Agulla li proporciona
també els arranjaments d’aquells
vestits que ja ha comprat, però
que els falta un últim acabat. Si
abans de l’esdeveniment s’ha 
aprimat o engreixat, la botiga de
retocs de Mollet ho solucionarà.

La solució per als
retocs de costura
d’última hora 

A MIDA

>
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La gran novetat en
els vestits de festa
d’aquesta tempo-

rada és l’arribada de les estampa-
cions. Com un apèndix de la moda
més informal, el vestuari de nit ha
incorporat la possibilitat del tramat
de ratlles, tant verticals com horit-
zontals. Les peces llises, però, no
han quedat relegades a l’oblit i
també representen una bona opció.

Sens dubte, la climatologia és
també un factor a tenir en compte i
a partir del mes de juliol predomi-
nen els vestits més curts i dissen-
yats amb teixits més lleugers.

El cromatisme també ha evolu-
cionat. L’estètica dels acompan-
yants dels nuvis acostumava a cen-
trar-se en un vestuari de colors
sobris. Les noves propostes con-
templen colors com el vermell i les
diferents tonalitats de grisos. Mal-

grat tot, el clàssic binomi entre el
blanc i el negre és encara una de les
solucions més elegants. El comerç
molletà Plata Boutique (Jaume I,
87) ofereix un ampli ventall de ves-
tits per als qui tenen el casament
d’un amic o familiar en agenda.
“La moda masculina s’amplia ca-
da cop més, però les dones són qui
tenen més per escollir”, corrobora
l’Anna Garcia, de Plata, que treba-
lla amb una forquilla de preus que
oscil·la entre els 200 i els 1.000 eu-
ros. “M’agrada molt voltar; les
principals novetats surten d’Ità-
lia i Alemanya”, comenta Garcia. 

Els estampats envaeixen
també els vestits de festa

■■ CCAASSAAMMEENNTTSS  II  CCOOMMUUNNIIOONNSS | AMB L’ARRIBADA DEL BON TEMPS PREDOMINEN LES PECES MÉS CURTES I DE TEIXITS LLEUGERS La delicadesa
eròtica de la
roba interior de
la núvia
Molts diuen que la bellesa real es
porta dins. Si és així, la roba inte-
rior  és un dels detalls més impor-
tants del vestuari de la núvia. La
botiga Arianna Moda Íntima, a l’a-
vinguda Llibertat de Mollet, aposta
per les licres suaus, per no marcar.
La seva responsable, Maria Rosa
Puig, assegura que “és oportú
escollir els sostenidors en funció
de la forma de l’escotadura del
vestit de nuvia”. Per això, el sos-
tenidor sense tires és la millor
opció per  vestits escotats o amb
l’esquena descoberta. L’elecció de
la peça d’abaix es resumeix en la
clàssica calça, el tanga o el culot.
“Els colors acostumen a ser molt
clars com el color cava o el color
carn”, comenta Maria Rosa.
D’altra banda, el desús de comple-
ments com la cotilla deixen pas a la
lligacama.

Facilitats per al
repte de la
llista de noces
Abans o després del casament, els
enamorats desitgen compartir un
pis que, molt probablement, caldrà
abastar d’electrodomèstics. Els
establiments Expert Parera, situats a
l’avinguda Catalunya de Parets i al
carrer Gaietà Vinzia de Mollet,
aporten infinitat de facilitats per la
confecció de la llista de noces. A
part d’oferir una gran varietat de
marques i sistemes de finançament
ajustats a les necessitats del client,
Expert Parera regala el 10% de
l’import de tota la compra. A més,
la iniciativa de la Selecció Taronja
ajuda el consumidor a distingir els
productes de millor qualitat. 

Plata Boutique
ofereix un ampli ventall
de possibilitats per 
als acompanyants 

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

MODA. Actors secundaris de primera
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Perquè un casa-
ment surti rodó, el
restaurant s’ha
d’encarregar que

tant els nuvis com els convidats pu-
guin gaudir d’un bon menú i d’un
entorn acollidor. El restaurant Can
Prat, situat a Mollet, està considerat
com un dels llocs més emblemàtics
per celebrar les noces. Amb un am-
pli espai enjardinat, la masia també
ofereix la possiblitat de realitzar la

cerimònia a l’aire lliure amb un en-
torn romàntic. Segons indica Ulrike
Loers, “la relació qualitat preu és
immillorable i està a l’abast de
tots els enamorats”.

Can Prat permet escollir als nu-
vis, segons les necessitats del con-
vit, entre diferents estils de cuina
amb unes instal·lacions amb una ca-
pacitat que va de 45 a 290 persones.

Els nuvis quedaran perfectament
satisfets amb l’atenció personalitza-

da i preferent que els dispensarà
Can Prat. Podran disposar d’un

equip de maquilladors, estètica i pe-
rruqueria per fer els retocs poste-
riors al casori. A l’hora de celebrar
les comunions, Can Prat també és
una bona opció perquè els nens ju-
guin als jardins i gaudeixin d’activi-
tats d’entreteniment. 

Per la seva banda, el restaurant
Can Joan, ubicat a Palau, ofereix un
preu especial de 30 euros que inclou
pastís i begudes. Al saló Santa Mar-
ta, els convidats gaudiran d’amplis
espais en un estil rústic.

Per al gran dia,
un gran menú i 
un espai acollidor

■■ CCAASSAAMMEENNTTSS  II  CCOOMMUUNNIIOONNSS  | UN RESTAURANT AMB JARDINS DELECTARÀ ELS CONVIDATS La millor roba
està dedicada
per als menuts
de la casa

Tant als nens com a les nenes els fa
molta il·lusió el dia de la seva pri-
mera comunió. Sobretot elles volen
vestir-se com princeses sortides
d’un conte de fades. Poder lluir el
vestit que desitgen els causarà una
gran alegria. Per això, a ABC Moda
Infantil de Parets podran adquirir el
vestit que els farà protagonistes
d’una jornada tan especial per a
ells. Els vestits llargs amb volants i
les sabates a conjunt, sempre de
blanc, farà que elles se sentin les
més boniques. A més, a ABC també
hi ha els conjunts més moderns per
als peques més atrevits.

DV, 11 ABRIL 200834MONOGRÀFIC contrapunt

La bellesa
està en l’interior

Especialitat en roba
íntima per a núvies

CANT PRAT. La Masia disposa de jardins per gaudir de l’aire lliure >> M.GARCIA
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■■ CCAASSAAMMEENNTTSS  II  CCOOMMUUNNIIOONNSS | DANDI PRESENTA UN CURS ACCELERAT DE BALL

Nuvis en sincronia, el
secret del primer vals

És important evitar trepitjades
en el primer ball com a
marit i muller. Per
això, l’Escola de Ball

Dandi de Mollet (avinguda Rafael
Casanova, 62) dóna un cop de mà
a les parelles que volen estar
coordinades des del primer dia. 

Els professionals de l’Escola
Dandi són conscients que, a me-
sura que s’apropa el gran dia,
els nuvis tenen una agenda molt
atapeïda. Per això, el curs es re-
alitza en tres sessions de 45 minuts
amb un professor particular. La coreografia
és molt senzilla i es personalitza segons els
gustos i les propostes dels nuvis. Dandi no
deixa cap element en mans de la improvisa-
ció i, a part del ball central, defineix també
l’entrada i la sortida de la pista. Per evitar
sorpreses d’última hora, el professor de ball
també dissenya els moviments en funció dels
vestits dels nuvis. 

El vals vienès tradicional és el més sol·lici-
tat però, cada cop més, els nuvis prefereixen

altres músiques. Totes les parelles tenen la
seva cançó. A Dandi coneixen les noves ten-
dències i també ofereixen l’aprenentatge ac-
celerat de pasdoble, mambo i bolero. A part
del ball nupcial, Dandi ofereix el curs a
clients que vulguin salvar esdeveniments que
impliquen sortir a la pista de ball com
creuers o sopars d’empresa. ■■

El vienès és el més sol·licitat però també es ballen altres estils
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MEDICINA I ESTÈTICA

Centre Dental
del Vallès

Rambla Pompeu Fabra, 43 bxs.
08100 Mollet del Vallès

Tlf. 93 579 32 61

1ª VISITA Y
PRESUPUESTO

GRATUITO

ESPECIALIDADES:
· ODONTOLOGIA GENERAL
· PROTESIS
· CIRUGIA
· IMPLANTES

Higiene
Bucal
16 €

  93 570 36 23 (Hores convingudes)

c/ Sol, 1 - local A · Mollet
☎

LENIN
ESTILISTAS

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

✂

Dra.
MONTSERRAT TORNER

Homeopatia
i Acupuntura

Adults i Nens
HORES CONVINGUDES

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

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

CONTROL Y MANTENIMIENTO
DE PESO

NATURHOUSE
Nutrición y Dietética

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

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

NO TANQUEM

AL MIGDIA

PSICO-3

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

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

GRAFOLÒGICS · CONSULTES PER INTERNET

Montserrat Icart, Mª Teresa Prades, Neus Rosa

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

Despatx de Logopèdia

Raquel Hernàndez Martín

TRASTORNS DE PARLA I LLENGUATGE

REEDUCACIÓ VOCAL
NENS I ADULTS

AD
G

PSICOLOGIA

CLÍNICA DE

L’ADULT

Avaluació, orientació i tractament
de problemes psicològics

ANNA DURAN GRAU - Col. nº 11689

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

TERÀPIES INDIVIDUALS
Ansietat · Fòbies · Depressió
Trastorns alimentaris · Altres

GRUP D’AUTOAJUDA
Addicció al tabac · Trastorns

alimentaris · Suport al dol · Altres

NENS INTEL·LIGENTS = NENS

FELIÇOS? (II)

La intel·ligència emocional no té gaire a veure amb les
capacitats intel·lectuals. Ser intel·ligent en l’ús de les emo-
cions significa: autoconeixement, capacitat d’automotivar-
se, saber acceptar la frustració i positivitzar-la, regular l’es-
tat d’ànim, evitar o bé transformar les emocions negatives i
immobilitzadores, saber ser empàtic…

Estimular el desenvolupament de les habilitats, entre d’al-
tres, és la millor herència que podem deixar als nostres fills,

i la millor educació que el nostre sistema edu-
catiu els pot oferir, junt amb tots aquells

aprenentatges de caire pròpiament acadè-
mic que els calgui per formar-se com a
professionals.

Com diu Antoine de Saint-Exupéry en
El petit príncep: “solament es pot

veure correctament amb el cor; el
que és essencial és invisible a

l’ull”. Si acceptem la saviesa
d’aquest pensament, sa-
brem veure que educar no

és solament transmetre
coneixements per tal d’arribar a tenir un

arxiu mental de moltes dades de caire cul-
tural, sinó ensenyar a sentir de manera

intel·ligent; és a dir, cal educar emocionalment.

Per Gabinet Psicopedagògic 
i Mèdic Naturista Molins

✆✆ 93 570 43 04
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- 1 conill (1,2 kg 

aproximadament)

- 1 cabeça d’alls

- 2 fulles de llorer

- trosset de pell de 

llimona

- vinagre

- oli

- sal

- 3 llesques de pa

$: Baix

��: 90 minuts

���������� persones

CONILL A L’“AJO

CABAÑIL” (Plat típic murcià)

Es renta el conill i s’escorre bé abans
de posar-lo a fregir. Se separa el fetge
del conill i s’aparta amb els alls, el llorer,
la llimona i el pa. Es posa una cassola
(millor de fang, si no, una paella) al foc
amb l’oli. Es fregeix el pa i es retira del
foc. Es posa a la mà de morter el pa fre-
git remullat en vinagre. Es posen a fre-
gir els alls, el llorer, la llimona i el fetge i
es vigila que no es cremin els alls. Quan
estigui tot fregit es retira. Es posa el
conill a fregir amb la sal. Un cop fregit,
se li afegeix 1-1,5 litres d’aigua i es
deixa bullir. Mentrestant es trituren els
alls, el llorer (se’n treu la tija), la llimona
i el fetge. Quan l’aigua bulli, se li afegei-
xen els alls, el llorer, la llimona i el fetge
triturat. Es deixa bullir a foc moderat fins
que el conill estigui tendre. Un cop esti-
gui tendre, s’afegeix el pa fregit (aixafat)
o triturat i es deixa bullir fins que el suc
s’espessi. Es pot acompanyar amb
arròs basmatti o patates al forn. ❑

Per: María Mateo Martínez 

millor recepta del mes del concurs Can Prat

�

INGREDIENTS

L’APARADOR

MMOOLLLLEETTAAUUTTOO  CCoonncceessssiioonnaarrii  OOppeell
Avinguda Burgos, 71 | T-93 570 44 88 | www.molletauto.es | MOLLET DEL VALLÈS

Com el bon temps sembla estar ja a
la cantonada, el concessionari
MOLLETAUTO, així com la resta de
la xarxa Opel, planteja una promoció
perquè a l’estiu la vostra única preo-
cupació sigui trobar lloc a la platja,
no pas el cotxe MOLLETAUTO ofe-
reix, fins al 30 d’abril, la inspecció
visual del vehicle totalment gratuïta de 22 punts, inclòs l’ai-
re condicionat. Aquesta promoció, que només és vàlida als

centres reparadors autoritzats per Opel,
com és el cas de MOLLETAUTO (el llis-
tat es pot consultar a la web
www.opel.es), també té una sorpresa
molt especial per aquells que feu una
operació de manteniment superior als
120 euros: el regal d’una magnífica
tovallola de platja perquè les vacances

semblin encara més a tocar. Com sempre, MOLLETAUTO
al vostre servei, a l’avinguda Burgos de Mollet. ❑ Imatge del taller d’Opel a Mollet – ARXIU

Opel regala a l’abril una
inspecció visual gratuïta
a 22 punts del vehicle,
aire condicionat inclòs

Rambla Pompeu Fabra,14 · Mollet del Vallès
Tel. 93 579 11 21 (Reservas)
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· 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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REGALEM dues entrades
per als Cinemes Mollet

El guanyador de l’edició anterior és:
JOSEP MAS RODRÍGUEZ
Podeu recollir els tiquets, mostrant el DNI a la nostra redacció

‘SMALLTALK’, D’EFÉN ÁLVAREZ
S’INAUGURA DIVENDRES A L’APARADOR DEL
MUSEU ABELLÓ DINS EL CICLE OBSESSIONS,
COMISSARIAT PER DAVID ARMENGOL Pag 24

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, 3 20ºC 8ºC 16ºC 1.019 hPa – 29 km/h SSE

DIVENDRES, 4 17ºC 8ºC 14ºC 1.021 hPa – 31 km/h ESE

DISSABTE, 5 20ºC 8ºC 18ºC 1.010 hPa – 32 km/h SW

DIUMENGE, 6 20ºC 10ºC 16ºC 1.002 hPa – 37 km/h SE

DILLUNS, 7 13ºC 9ºC 11ºC 1.006 hPa – 23 km/h S

DIMARTS, 8 22ºC 9ºC 19ºC 1.002 hPa – 55 km/h WNW

DIMARTS, 9 22ºC 12ºC 22ºC 998  hPa         1,4 l/m2 35 km/h WNW

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

Les importants pluges a la
Península aquesta setmana,
avui arribaran a casa nostra
amb cara i ulls. Les tempe-
ratures baixaran.

Matinada amb possibles
ruixats, però al matí ja no
ploura i pot sortir el sol. A
la tarda es tornaria a tapar i
es podria repetir el plugim.

Nuvolositat variable, en prin-
cipi sense precipitació. A la
tarda hi hauria algun ruixat,
restringit al nord del país.
Temperatures semblants. 

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

Previsió per al cap de setmana

DEFUNCIONS

NAIXEMENTS

Alba Esteban Pérez (Mollet) 16/03/08
Inai Ramos Yueste (La Llagosta) 31/03/08
Xènia Martínez Morán (Bigues i Riells) 01/04/08
Nerea Fernández López (Mollet) 02/04/08
Álex Bravo Baena (Mollet) 02/04/08
Lucía Bravo Baena (Mollet) 02/04/08
Nara Méndez Ruiz (L’Ametlla del Vallès) 04/04/08
Asier Garcia Montes (Mollet) 04/04/08

Dades facilitades per l’Hospital de Mollet  

MOLLET

11. MARTÍNEZ. Diputació, 9
12. MORALES. Ferrer i Guàrdia, 39
13. ROVIROSA C. Av. Rívoli, 23
14. SÁNCHEZ. Sant Ramon, 55
15. SATORRES. Av. Llibertat, 36
16. TUGAS. Plaça Catalunya, 1
17. VILASECA. Jaume I, 87

FARMÀCIES DE TORN

PARETS DEL VALLÈS
10-16. GARCÍA. Av. Catalunya, 135

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

MARTORELLES
12. GLÒRIA LLENAS. Av. Piera, 41

Cartellera de l’11 al 17 d’abril
NOVETATS

Cinemes MOLLET

EEll  oojjoo  ddeessccaarrnnaaddoo  FFeeiinneerrss::  20.15-22.15. FFeessttiiuuss::  20.30-

22.45.  

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

LLllaammaaddaa  ppeerrddiiddaa Terror DDuurraaddaa:: 87 min.
FFeeiinneerrss::  18.00-20.15-22.15. FFeessttiiuuss:: 16.00-
18.00-20.30-22.45. DDee::  Eric Valette AAmmbb::
Shannyn Sossamon, Edward Burns

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

VVaayyaa  ppaarr  ddee  PPrroottuuccttoorreeXX Comèdia.
DDuurraaddaa:: 85 min. FFeeiinneerrss::  18.00-20.15-
22.15. FFeessttiiuuss:: 16.00-18.00-20.30-22.45.
DDee::  Stephen Surjik AAmmbb:: Carmen Electra

CCoommeettaass  eenn  eell  cciieelloo Drama. DDuurraaddaa::

122 min. FFeeiinneerrss::  20.30. FFeessttiiuuss:: 20.30-
22.45. DDee::  Marc Foster AAmmbb:: Shaun Toub,
Khalid Abdalla, Atossa Leoni

MMii  mmoonnssttrruuoo  yy  yyoo Fantasia. DDuurraaddaa:: 111
min. FFeeiinneerrss::  18.00-20.15-22.15. FFeessttiiuuss::
16.00-18.00-20.30-22.45. DDee::  Jay Russell
AAmmbb:: Emily Watson, Alex Etel, Brian Cox

LLaass  ccrróónniiccaass  ddee  SSppiiddeerrwwiicckk Fantasia.
DDuurraaddaa:: 97 min. FFeeiinneerrss::  18.00. FFeessttiiuuss::
16.00-18.15. DDee::  Mark Waters AAmmbb:: Freddie
Highmore, Mary-Louise Parker, Nick Nolte

LA RESTA DE LA CARTELLERA

Francisca Martí Beneyto (Mollet) 77 anys 01/04/08
Elvira Vázquez González (Mollet) 52 anys 06/04/08

Dades facilitades per la Funerària Monserdà   

➡➡

MOLLET

Divendres, 11

··  MMÚÚSSIICCAA  EENN  VVIIUU..  2222  hh.. Va-

llès rock amb els grups Sin

sentido i Sorprendente. Mer-

cat Vell.

··  XXEERRRRAADDAA..  1199  hh. L’assetja-

ment escolar (bullyng) a

l’escola, a càrrec de Mar Es-

tèvez. Sala de lectura de L’E-

ra.

··  CCOOLL··LLOOQQUUII..  2200  hh.. Xerrada

Què és el nou humanisme?,

amb Enric Collado. La Mari-

neta.

··  IINNAAUUGGUURRAACCIIÓÓ..    2211  hh.. Mos-

tra Vanitas, de José Ángel

Fontenla Chas. La Bombeta.

Dissabte, 12

··  JJAAZZZZ..  1199..3300  hh.. Actuació del

duet Carla Gràcia i Carles

Bech. La Bombeta.

--  TTEEAATTRREE..  2211  hh..  La vida es

sueño, amb Nyap Teatre.

Can Gomà.

··  BBAALLLL..  2233  hh.. Nit de balls de

saló. Mercat Vell.

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

conte: contes de cavallers.

Biblioteca Municipal Can

Mulà.

Diumenge, 13

--  TTEEAATTRREE..  1199  hh.. Happy end.

La Bombeta.

··  IINNFFAANNTTIILL..  1188  hh.. Espectacle

La Caputxeta Vermella. Tea-

tre de Can Gomà.

PARETS

EXPOSICIONS

MOLLET

··  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ.. Interseccions en

art, tecnologia i finances, del

col·lectiu Derivart. Museu Mu-

nicipal Joan Abelló. Fins al 4

de maig.

--  FFOOTTOOGGRRAAFFIIAA.. L’orgull de

l’absència, de Judith Vizcarra.

Mostra la transformació del

cos de la dona pel càncer.

Museu Abelló. Fins l’11 de

maig.

··  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ.. Vinc d’una zona

humida, de Mari Chordá. La

Marineta. Fins al 26 de maig. 

··  FFOOTTOOGGRRAAFFIIAA.. Exposició Wa-

lata, la ciutat vermella del de-

sert maurità, d’Alfons Rodrí-

guez. Espai Cívic de Can

Borrell. Fins al 25 d’abril.

··  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ.. Punts de llibre,

de l’Associació de Col·leccio-

nistes de Mollet i Comarca. Bi-

blioteca Can Mulà. Durant el

mes d’abril.

··  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ.. Fluids, , de Jesús

Rodríguez. La Nau. Fins al 22

d’abril.

MARTORELLES

··  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ.. El punt de lectu-

ra. Apunts d’història i punts

d’autor, produïda per l’Obra

Social de Caixa Sabadell.  Bi-

blioteca Montserrat Roig. Fins

al 30 d’abril.

Divendres, 11

··  TTEEAATTRREE..  1188  hh..

Representació 25 anys amb

la fada. Biblioteca Can

Butjosa.

··  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓ..  1199  hh.. Llibre

Castells i llegendes del

Vallès Oriental. Sala d’expo-

sicions Can Rajoler.

Dissabte, 12

··  IINNFFAANNTTIILL..  1111  hh  II  1177  hh.. Con-

tes. Biblioteca Municipal de

Can Butjosa.

··  IINNAAUUGGUURRAACCIIÓÓ..  1188  hh.. Mos-

tra de pintura de Luisa Mo-

reno. Sala d’exposicions

Can Rajoler. Es pot veure

··  TTRRAADDIICCIIOONNAALL..  1100  hh.. Mostra

de Colles de Ball de Gitanes.

Plaça Catalunya i rambla

Balmes.

Dimarts, 15

··  CCOONNFFEERRÈÈNNCCIIAA..  1199..3300  hh..

L’esperança de la Segona

República, a càrrec de Marc

Carrillo. Centre Cívic Can Bo-

rrell.

··  DDEECCOORRAACCIIÓÓ..  1177..3300  hh.. De-

corem el centre cívic: La pri-

mavera i Sant Jordi. L’Era.

Dijous, 17

··  SSAALLUUTT..  1199  hh.. Xerrada sobre

diabetes. Centre Cultural La

Marineta.

MARTORELLES

Divendres, 11

··  CCOONNFFEERRÈÈNNCCIIAA..  1199  hh..

Història del punt de lectura.

Biblioteca Municipal Mont-

serrat Roig.

Dimarts, 15

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

conte. Biblioteca.

fins el 4 de juny.

··  CCAAFFÈÈ  TTEEAATTRREE..  2222..3300  hh.. Tea-

tro de lo infame. Centre Cultu-

ral Can Butjosa.

Diumenge, 13

··  AANNIIVVEERRSSAARRII  RRIIAALLLLEESS..  1188  hh..

Espectacle musical De pel·lí-

cula. Teatre Can Rajoler.

SANT FOST

Divendres, 11

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

del conte. Biblioteca

Municipal.

Diumenge, 13

·· AASSSSEEMMBBLLEEAA..  1100  hh..  Assem-

blea Federació d’Associa-

cions de Veïns de Sant Fost.

Biblioteca.

Dimarts, 15

·· EEXXCCUURRSSIIÓÓ.. Vine al

Bocamoll! (programa de

TV3. Parada Fleca Corbalan

i Cruïlla de Can Calet.
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A-fer-s Exteriors per Fer
ARA FA CINC ANYS...

11 d’abril de 2003 (núm. 97)
Una empresa especialitzada en
restauracions iniciava els treballs
de rehabilitació del campanar de
l’església de Sant Vicenç, amb
un pressupost de 56.524 euros.

–Els inicis van ser complicats? 
–Teníem molta il·lusió per fer una cosa
nova, en un territori inexplorat, tant pels
nens com per a mi. Vam ser els primers
en tenir una bebeteca. 
–Una bebeteca?
–Volem ajudar als nens a esdevenir lec-
tors. La lectura és educadora per ella ma-
teixa i comença a la panxa de la mare. 
–Una feina difícil?
–No, gràcies als propis nens. La lectura
comença a la panxa de la mare, fomen-

tem la lectura amb jocs de falda, per tal
que les mares regalin paraules, amb
cantarelles, cançons i contes. 
–Per què és tan bo explicar un conte?
–Com si fos per recepta del metge, ca-
da nen hauria d’escoltar un conte cada
dia abans d’anar a dormir. Els contes
treballen en el subconscient. 
–Aneu a contracorrent?

–Sí, però els pares també hi van; en una
festa d’aniversari segurament regalaran
un llibre en contes d’una joguina. 
–Cada cop es llegeix menys?
No és veritat, veig els trens plens de gent
que llegeix, fins i tot hi ha qui va en tren
per tenir temps de llegir. 
–Llegir sempre és bo?
Llegir estimula totes les parts del cervell. I
què és més intercultural que un conte? 

>> PER: ESTEVE GIRALT

Dirigeix des de fa 25 anys la Biblioteca de Can
Butjosa, pionera en fomentar la lectura en nadons.

Mercè Escardó

La lectura ja
comença a la 
panxa de la mare

EN ESSÈNCIA

��LA DADA

7.500
● Aquesta xifra correspon a la
recaptació que va aconseguir el
col·legi Lestonnac divendres a la
Festa de Solidaritat, que tenia com a
objectiu la recollida de diners per a
una escola del Congo.  99

��LA FRASE

● Sultana Khaya, jove estudiant
saharauí, en el marc de la presentació de

la nova associació molletana d’ajuda 
al Sàhara, Tibsima. 99

��LA PARAULA 

Mota

● L’Agència Catalana de l’Aigua, amb
el vistiplau de Foment, ha projectat
per contenir els possibles desborda-
ments del riu Besòs, una elevació arti-
ficial del terreny al marge esquerre de
la llera. Aquesta mena de tal·lús és el
que s’anomena tècnicament mota.  44

��EL WEB

ccoonncchhiittaayyssuussffiieerraass

● La formació molletana de reggae i
ska Conchita y sus fieras estrena blog:
www.conchitaysisfieras.blogspot.com
on es podran consultar les dates dels
concerts i fer comentaris dels seus
directes. 2255

Els saharauís estem
abocats a la mort per 
la nostra resistència
com a poble

“


