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PERIÒDIC DE MOLLET I BAIX VALLÈS
10.000 EXEMPLARS GRATUÏTS

● MOLLET DEL VALLÈS | JUDICI A L’AUDIÈNCIA DE BARCELONA ● SANT FOST DE CAMPSETELLES | L’ACORD ENTRE IUSF, CIU I ERC, A PUNT DE SER SIGNAT

DEMANEN 34 ANYS PER A UN PATRIARCA
I EL SEU FILL ACUSATS D’ASSASSINAR UN
JOVE D’UN TRET A PLANA LLEDÓ 55

SANMARTÍ ES PERFILA COM A 
ALCALDESSA DEL NOU GOVERN 1122

El cine, tancat i barrat
■■ EQUIPAMENTS | ELS CINEMES MOLLET, AMB PROBLEMES DE MANTENIMENT, CESSAVEN L’ACTIVITAT AQUEST DIJOUS PER LA PÈRDUA DE PÚBLIC / 33

● Diumenge se celebra
la vuitena edició amb 46
entitats participants / 2288

L’associacionisme
paretà, citat al Sot
d’en Barriques

■■ FESTA DE LES ENTITATS

L’Ajuntament ha mantingut contactes amb firmes comercials i d’oci perquè es puguin ocupar els locals, a la venda des del gener

■■   SS AA NN TT   JJ OO RR DD II

Dimecres la rambla
aplegarà llibres, 
autors i roses / 2266  ii  2277

Els delictes a Parets
es van rebaixar un
18% l’any 2007

■■ SEGURETAT | MEMÒRIA ANUAL DE LA POLICIA LOCAL / 66■■ PATRIMONI | L’AJUNTAMENT DÓNA ELS PERMISOS PER INICIAR LA REHABILITACIÓ / 44

REFORMA DE L’ACADÈMIA VIÑAS

■■ SS UU PP LL EE MM EE NN TT   EE SS PP EE CC II AA LL   

Els casaments en
preparació (II)
/ 3311  aa  3366

ACORDONADA. Dilluns la Policia tancava 
la zona pels despreniments  >> M.G.
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Centre Anselm Clavé.
Divisió de Formació Campus (2on pis)

c/ Berenguer III, 146 · Mollet
Tel. 93 570 65 71 o 686 50 51 03

CAMPUS
MOLLET

· OPOSICIONS MOSSOS D’ESQUADRA 2009
  (1.500 places)

· OPOSICIONS POLICIA LOCAL I URBANA

  (Properes convocatòries Mollet, Granollers i Barcelona)

· OPOSICIONS AUXILIARS

  ADMINISTRACIÓ D’AJUNTAMENTS

  (Propera convocatòria Mollet)

· CURSOS DE RECURSOS HUMANS

  PER  EMPRESES I PARTICULARS

· CLASSES DE REPÀS PER A

  TOTES LES EDATS

MATRÍCULA

OBERTA

FORMACIÓ I FEINA

SEGURA

Els amants del setè art han perdut
l’únic equipament baixvallesà de
projeccions regulars de pel·lícules.
Dijous els Cinemes Mollet exhi-
bien els darrers films i baixaven les
persianes definitivament. Els tres
propietaris de Mercantil Cinemes
Mollet, S.L. prenien la decisió
aquesta mateixa setmana, tot i que
ja feia mesos que havien anunciat
que el tancament de les sales es pro-
duiria en el decurs de 2008. De fet,
fonts de l’empresa asseguren que les
instal·lacions estan a la venda des
del gener, però de moment no han
rebut cap oferta.

En aquest sentit, el regidor de
Cultura, Dani Novo, lamentava el
tancament de les sales i assegurava
que l’Ajuntament ha mantingut
converses amb els propietaris dels
cinemes, així com amb marques
comercials i d’oci amb la intenció

que puguin ocupar aquests locals
de l’Illa de Can Mulà. “No volem
que quedi mort perquè és un es-
pai privilegiat al centre de la ciu-
tat”, tot i que reconeixia les dificul-
tats de la venda: “És difícil perquè
és un espai molt gran”, deia.

LA DECADÈNCIA

El tancament de Cinemes Mollet
ha estat la crònica d’una mort anun-
ciada. En els darrers anys, s’ha-
vien multiplicat les crítiques pels
criteris de programació i pel mal es-
tat de conservació de les intal·la-
cions i la neteja insuficient de les
sales. En el darrer any s’evidenciava
la necessitat de reformes a unes sa-
les amb humitats i maquinària ob-
soleta. La crisi generalitzada del
sector, que perd cada any especta-
dors, s’ha sumat a les dificultats de
Cinemes Mollet, de manera que
ha estat impossible assumir el cost
econòmic de les reformes. Tot ple-

gat, un cercle de causes i conse-
qüències, del qual els propietaris
de les sales no se n’han pogut sortir.

Així, l’any passat el gerent i els
propietaris de Cinemes Mollet
anunciaven el tancament de les sa-
les aquest any, tot i que assegurava
que intentarien “mantenir obert
fins a la temporada d’estiu, tot
fent un procés per poder indem-
nitzar els treballadors”. La resolu-

ció final, però, es precipitava aques-
ta setmana.

Cinemes Mollet es va obrir el 20
de desembre de 1995. Disposava de
sis sales i d’un aforament de 1.100
espectadors. La seva obertura om-
plia el buit que va deixar el tanca-
ment dels històrics Cinema Cata-
lunya i Cinema Avenida. Ara
Mollet es torna a quedar sense pan-
talla gran. ■■

� Segons una enquesta sobre consum cultural
elaborada per la Diputació de Barcelona, el 66%
dels molletans acostuma a anar al cinema.
D’aquest, el 65% ho feien a Mollet, mentre que 
a altres municipis aquest índex és del 72%.

DAVALLADA DE PÚBLIC CONSUM CULTURAL

La gran pantalla a Mollet
projectava dijous el darrer ‘The end’

Les instal·lacions, criticades pel mal estat
de manteniment, estan a la venda des
del gener i per ara no tenen comprador

■■   TANCAMENT DELS CINEMES | LA CRISI GENERALITZADA DEL SECTOR, UN DELS MOTIUS

● MOLLET DEL VALLÈS
MONTSE ERAS

EL NOMBRE D’ESPECTADORS
CAU UN 7,8% EN UN ANY

� El públic de les sales de cinema de la
comarca ha disminuït un 7,8%, respecte a l’any
2006, mentre que la caiguda a Catalunya ha
estat del 6%, ja que s’ha passat de 25.456.933
el 2006 als 23.912.352 de l’any 2007.

UN 66% DELS MOLLETANS TÉ 
PER COSTUM ANAR AL CINEMA

LA DARRERA CARTELLERA

‘LLAMADA PERDIDA’ I ‘ VAYA PAR
DE PRODUCTOREX’, LES ÚLTIMES

� La darrera cartellera de les sales molletanes va
incloure com a novetats Retratos del más allá, i
Despierto. El darrer dia de funcionament també es
projectaven Vaya par de ProductoreX, Mi monstruo
y yo, Horton, Como la vida misma i Casi 300.

L’ÚLTIM DIA. La darrera cartellera de Cinemes Mollet, que dijous projectava un film per últim cop  >> M.GARCIA

Per poder veure cinema a la
ciutat resten només algunes 
projeccions a centres cívics o seus
d’associacions, que organitzen
diverses entitats, com Hannya 
Cinema, Cinecau, Contrallum, etc.

OPCIONS QUE QUEDEN

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EL CENTRE OCUPACIONAL DEL BOSC I EL TALLER 
ALBORADA CELEBREN LA 8a FESTA DE LA PRIMAVERA

■■   EENNTTIITTAATTSS | ORGANITZADA PER L’ASSOCIACIÓ ALB-BOSC

● MOLLET DEL VALLÈS. Dissabte el Centre Ocupacional del Bosc acollirà una trobada 
de pares i fills amb motiu de la Festa de la Primavera. Entre les 5 de la tarda i les 8 del 
vespre es faran diversos tallers, una exposició fotogràfica dels darrers vuit anys, una 
xocolatada amb pastissos i un ball, amenitzat pels animadors de l’esplai Alb-Bosc.

PARETS REPARTIRÀ 3.000 NOUS RREEDDUUCCTTOORRSS  DDEE  CCAABBAALL D’AIXETES PER A L’ESTALVI DOMÈSTIC D’AIGUA*

L’històric edifici de l’Acadèmia Vi-
ñas, a la cantonada de Jaume I amb
la rambla Fiveller, fa anys que ne-
cessita una rehabilitació. Final-
ment, es posarà fi a la seva perllon-
gada decadència i dilluns està
previst que comencin les obres de
millora, segons indicava l’Ajunta-
ment, que ja atorgat els permisos
pertinents per a la seva remodela-
ció i ampliació. De fet, els propie-
taris fa temps que havien rebut re-
queriments de l’administració per a
la neteja i millora de la façana.
Una petició que ara ha estat atesa.

ACTUACIÓ DELS BOMBERS

Es dóna la circumstància que di-
lluns els Bombers de la Generalitat
van haver d’intervenir a l’edifici de
l’antiga Acadèmia Viñas, tot fent
una neteja de façana per evitar el
perill per la caiguda de fragments de
la façana. Aquesta setmana, doncs,
la Policia Municipal ha acordonat
l’entorn de la casa per protegir els
vianants de possibles caigudes.

L’antiga Acadèmia Viñas, atri-
buïble a l’arquitecte Domènech
Sugranyes, és un edifici catalogat i,

per tant, amb unes condicions de
protecció, que suposen el manteni-
ment de l’edificació a volumetria,
tipologia i elements constructius.

Pel que fa a la façana, cal una res-
tauració de la principal que man-
tingui la composició asimètrica ac-
tual i un projecte que defineixi les

façanes laterals. També cal rehabi-
litar i substituir la coberta de teula
àrab i conservar els elements arqui-
tectònics i ornamentals, en especial
la tribuna en corba i els arcs rebai-
xats de ceràmica, que caracteritzen
l’edifici d’inicis de segle XX.

L’Acadèmia Viñas es va inaugurar
oficialment l’octubre de 1931. L’edi-
fici va acollir el centre educatiu fins
al trasllat als 60 de la llavors Acadè-
mia Mollet a l’avinguda Calderó. La
casa de Jaume I va continuar durant
temps acollint alumnes, com a seu
de la firma Mecaràpid. ■■

■■ PPAATTRRIIMMOONNII  HHIISSTTÒÒRRIICC | AQUESTA SETMANA ELS BOMBERS HI HAVIEN D’ACTUAR PER DESPRENIMENTS DE LA FAÇANA

Dilluns s’inicia la rehabilitació
de l’edifici de l’Acadèmia Viñas

MILLORA URGENT. Calia acordonar l’entorn per perill de despreniment. >> M.G.

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / M.ERAS

L’edifici s’ha 
atribuït al llavors
arquitecte 
municipal,
Domènech 
Sugranyes, autor
també de la casa
de façana 

modernista del número 2 del carrer
Itàlia. Sugranyes (Reus, 1878) va ser
col·laborador d’Antoni Gaudí i, de
fet, el va succeir al capdavant de les
obres de la Sagrada Família després
de la mort de l’arquitecte universal
i durant una dècada. >> M.E. 

LA MÀ DRETA DE GAUDÍ

>

Creu de Sant Jordi per
Pro memòria a Immolats

● L’Associació Pro memòria als
Immolats per la Llibertat a
Catalunya, presidida pel molletà
Pere Fortuny, rebrà dilluns la Creu
de Sant Jordi, un dels màxims reco-
neixements que atorga la
Generalitat de Catalunya i que
enguany guardona 24 personalitats i
9 entitats. L’Associació procura man-
tenir viu el record dels republicans
executats pel franquisme al nostre
país per raons polítiques i ideològi-
ques. La Generalitat ha reconegut el
treball de rescatar aquestes persones
de l’oblit i restituir-los l’honor.

Can Mulà rep el llibre
‘Cuba: ¿Hacia dónde?’
● Mollet amb Cuba ha organitzat
per dimarts (19.30 h) la presentació
del llibre Cuba: ¿Hacia dónde?,
amb la presència de l’autora,
Cristina Xalma, doctora en
Economia Internacional i Desen-
volupament per la Universitat de
Barcelona i professora de la
Universitat Autònoma de Madrid.
L’acte es farà a la biblioteca.

... �



Dilluns començava a l’Audiència
de Barcelona el judici per la mort
de Miguel Amador, de 18 anys, que
va morir d’un tret al cap disparat
des d’un balcó del número 10 del
carrer Pau Vila, a Plana Lledó,
domicili de la família gitana dels

Jiménez de Mollet. La fiscalia
demana 17 anys de presó per a
cadascun dels dos imputats, els
membres del clan Alfonso J.J., de
67 anys i patriarca de la família, i
Alfonso J.P., de 27 anys, conegut
com a Petete i fill del primer. 

Als processats, jutjats per un tri-
bunal popular, se’ls imputa un de-
licte d’homicidi i, a més de la pena

de presó, el fiscal demana indem-
nitzacions de 180.000 euros per als
pares de la víctima, membre d’una
família gitana rival, i de 40.000 per
al germà del mort. 

En la primera jornada del judici,
el patriarca, principal acusat, va as-
segurar que va disparar dos trets
d’escopeta a l’aire per intimidar un
grup que s’acostava a casa seva per-

què volia brega, però que dos
membres del grup volien disparar
amb pistoles. Davant el nerviosis-
me l’home va disparar un tercer
tret “sense ganes de matar”, però
que va acabar amb la vida de la víc-
tima en impactar-li al cap.

La Fiscalia considera que tots
dos acusats, pare i fill, van efectuar
diversos trets contra el grup que es-
tava sota de casa seva. 

Per la seva part la defensa recla-
ma l’absolució per al fill, perquè
considera que va ser només el pare
qui va disparar. L’advocada demana
que es condemni el patriarca per
un homicidi per imprudència amb
nombrosos atenuants. ■■

■■ TTRRIIBBUUNNAALLSS | JUDICI PER L’ENFRONTAMENT ENTRE FAMÍLIES GITANES

Demanen 34 anys per a un
patriarca i el seu fill per la
mort d’un jove d’un tret

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT 

Els imputats per homicidi són Alfonso J.J. i Alfonso J.P., ‘Petete’, veïns de Mollet

... �

Un intern fereix un 
vigilant d’Els Til·lers
● Un vigilant del centre educatiu
Els Til·lers de Mollet dijous havia
de ser traslladat a un centre hospi-
talari com a conseqüència de les
ferides provocades per un jove
intern. El Departament de Justícia
apunta que es desconeixen les cau-
ses de l’agressió. Com a mesura de
prevenció el jove es manté al cen-
tre però aïllat de la resta d’interns. 

IxM alerta de l’augment
de pintades racistes

● IxM ha alertat de la proliferació
de noves pintades de caràcter nazi i
racista a diversos punts de la ciutat.
El partit apunta el perill que suposa
per a la convivència “l’existència
d’un substrat latent d’intoleràn-
cia” i ha instat l’Ajuntament que
“posi en marxa un sistema d’eli-
minació immediata d’aquestes
pintades un cop es detectin”.

Un rusc d’abelles va provocar divendres cap a les 11 h un petit
caos de trànsit a l’avinguda Jaume I, que es va haver de tallar
mentre una dotació de Bombers el retirava d’un arbre a l’altura
del número 21. Hi van treballar tres quarts d’hora. >> R.T.

Bombers a la cacera del ruscU

Alfonso J.J., principal
acusat, ha al·legat que
va disparar “sense
ganes de matar”

Cremen 200 metres de matolls al
marge de l’AP-7 a tocar de Gallecs
● MOLLET DEL VALLÈS. Una dotació dels Bombers de la Generalitat va
sufocar un incendi que es va declarar dimarts a la tarda al marge de l’au-
topista AP-7 al punt quilomètric 140, a tocar de l’espai rural de Gallecs.
Els Bombers van rebre l’avís a les 19.55 h. El foc va cremar uns 200 metres
quadrats de matolls.
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Ramon Casas, 49

Tel. 93 593 76 50

Fax 93 570 20 21

e-mail:

935937650@infonegocio.com

www.lapapereriamollet.com

08100 MOLLET DEL VALLÈS

LA PAPERERIA MOLLET

Servei integral
d´oficines i escoles
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A Parets, l’any 2007 es van reduir
els delictes un 18%. Aquesta és una
de les dades de la Memòria Anual
de la Policia Local, que ha donat a
conèixer l’Ajuntament, i que indica
que l’índex delictiu del municipi

està per sota de l’índex mitjà català.
En concret, a Parets es van registrar
4,29 actes delictius per cada mil
habitants pels 6,10 a Catalunya.

L’Oficina Policial d’Atenció Ciu-
tadana, que va entrar en funciona-
ment l’any passat va obrir 410 dili-
gències relacionades bàsicament
amb furts, robatoris a interior de

vehicles i faltes i danys. Un dels de-
lictes que més ha proliferat és el
del robatori d’aparells GPS, per
aquest motiu s’han elaborat uns
díptics infomatius que es distribui-
ran pels domicilis paretans amb
consells de seguretat per evitar els
robatoris a l’interior de vehicles.  

La policia de trànsit va intervenir

en 565 ocasions i van actuar en 153
accidents de trànsit, en un 61% per
danys materials; el 19% per a me-
diació, el 17% per casos lleus i el
2% per greus. El cos va fer 331 pro-
ves d’alcoholèmia, el 93% de les
quals amb resultat negatiu.

Segons les dades proporcionades
pel consistori, la policia assistencial
va atendre 1.141 casos. Aquesta
àrea té per objectiu la protecció
dels drets dels ciutadans, la resolu-
ció de conflictes entre particulars i
l’accés a la informació i la canalit-
zació de problemàtiques davant or-
ganismes i institucions. ■■

La Generalitat ha aprovat els ajuts
que rebran els municipis en el marc
del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya per al període 2008-
2012, un programa que té per objec-
te atorgar subvencions per ajudar a
finançar projectes locals. Així, l’ajut
econòmic més important que rebrà
l’Ajuntament de Mollet serà per a la
construcció de la nova biblioteca
central, que s’ubicarà a la plaça
Miquel Martí i Pol, a la qual es des-
tinarà un milió d’euros. Les obres
d’urbanització i implantació de ser-
veis de l’entorn de l’Hospital i el
condicionament de les masies de
Can Flequer i de Can Pantiquet
com a centre de documentació i
d’estudis locals també rebran ajuts.
Per contra, el Govern català ha des-
estimat, entre altres, la subvenció
per construir la nova comissaria de
la Policia Municipal. ■■

■■ OOBBRREESS | LA GENERALITAT APROVA LES SUBVENCIONS DEL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA PER ALS MUNICIPIS

El govern exclou del PUOSC l’ajut
per construir la nova comissaria 

■■ SSEEGGUURREETTAATT | MEMÒRIA ANUAL DE LES ACTUACIONS DE LA POLICIA LOCAL

● CONTRAPUNT
L.ORTIZ

● PARETS DEL VALLÈS
CONTRAPUNT 

Els actes delictius a Parets es 
van reduir un 18% l’any passat

● L’Ajuntament de Parets aplica-
rà, temporalment i mentre estigui
vigent el període de sequera, san-
cions per malbaratament d’aigua.
Les multes que s’imposaran seran
d’entre 150 i 2.000 euros i, entre
altres se sancionarà l’ompliment
de piscines, el reg de jardins o bal-
deig de carrers i el rentat de vehi-
cles amb mànega.

Parets imposarà 
sancions temporals
per malbaratar aigua

■■   MMEEDDII  AAMMBBIIEENNTT

● Per primer cop, l’Ajuntament
de Mollet obre un procés partici-
patiu per triar el grup protagonista
del concert central de la Festa
Major. Les opcions són Jarabe de
Palo, Amparanoia, Seguridad
Social i Delinqüentes. Es pot votar
a través de la pàgina web de
l’Ajuntament o omplint una but-
lleta que es trobarà als centres
cívics i la biblioteca. El procés es
tancarà divendres 25 d’abril.

Els molletans trien
el grup del concert
de la Festa Major

■■   PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓ

● Els ajuntaments de Parets,
Montmeló i Montornès aquesta
setmana faran la petició formal
perquè la Generalitat construeixi
un centre de dia amb places de
residència que seria compartit
entre les tres poblacions. Es preveu
que l’equipament es pugui ubicar
a Montornès.

Parets sol·licita un
centre de dia conjunt
amb altres municipis

■■   SSEERRVVEEIISS

MOLLET DEL VALLÈS

2009 Connexió del clavegueram a
l'entorn del nou hospital

Pressupost: 559.284,47 € 
Subvenció: 150.000 € 

2009 Biblioteca central
Pressupost: 8.816.400 € 
Subvenció: 1.000.000 € 

2010 Perllongació del carrer Santa
Perpètua (entorn de l’Hospital). 

Pressupost: 1.249.604 € 
Subvenció: 500.000 € 

2012 Condicionament de les masies
de Can Flequer i de Can Pantiquet
com a centre de documentació i
d'estudis locals 

Pressupost: 2.571.592 € 
Subvenció: 300.000 € 

PARETS DEL VALLÈS

2008 Arranjament de la planta baixa i
de la façana de l'ajuntament    

Pressupost: 125.616,40 €   
Subvenció: 38.835,20 €

2011 Millora de la urbanització i dels
serveis del barri antic 

Pressupost: 812.808 € 
Subvenció: 487.684,80 € 

2012 Centre de formació i cultura
juvenil de Cal Jardiner 

Pressupost: 1.112.642,43 € 
Subvenció: 300.000 € 

2012 Millora del barri del Raval 
Pressupost: 246.960 € 
Subvenció: 123.480 € 

SANT FOST

2010 Rehabilitació Casa Bastinos
Pressupost: 724.710 €  
Subvenció: 471.061,50 € 

2011 Espai poliesportiu al pavelló 2 
Pressupost: 217.164,53 € 
Subvenció: 141.156,94 € 

2011 Adequació del cementiri munici-
pal i del camí d'accés 

Pressupost: 967.974,53 €   
Subvenció: 203.584,86 € 

MARTORELLES

2008 Nou casal d'avis a Can Sunyer 
Pressupost: 127.913,39 € 
Subvenció: 60.000 € 

2009 Construcció de l’escola bressol 
Pressupost: 1.300.000 € 
Subvenció: 400.000 € 

2011 Rehabilitació de la urbanització
del barri de Can Sunyer 

Pressupost: 3.785.650,18 € 
Subvenció: 241.838,27 €

SANTA MARIA

2009 Pista poliesportiva coberta 
Pressupost: 409.508,40 €  
Subvenció: 284.272,32 € 

2011 Espai polivament, casal cívic i
piscina municipal 

Pressupost: 308.916,96 € 
Subvenció: 60.000 € 

PROJECTES LOCALS SUBVENCIONATS PEL PUOSC 2008-2012

FONT: DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ

I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

DE LA GENERALITAT
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CONTROL D’AGRESSIVITAT

★★★★★PALAU
RESIDÈNCIA CANINA-FELINA

ENSINISTRAMENT I OBEDIÈNCIA

ET PREPAREM PERQUÈ

ENSINISTRIS EL TEU GOS

CORRECCIÓ DE COMPORTAMENTS

VENDA DE CADELLS

Lord-Can, s.l.Lord-Can, s.l.

Camí de la Serra, s/n Paratge Can Torrents
08184 PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
Tel. 93 864 70 40 · Mòbil 607 84 94 26

Un cop acabat el termini de preins-
cripcions escolars, a Parets el nom-
bre de sol·licituds als centres d’edu-
cació infantil ha estat de 242, 17
menys de les que disposa el munici-
pi. Entre els diferents centres edu-
catius, l’oferta per al proper curs és
de 225 places de P3, 150 en escoles
públiques i 75 en concertades. Per
cobrir aquest dèficit de places esco-
lars es preveu poder dotar el CEIP
Vila Parietes d’una nova línia.

De les preinscripcions que s’han

realitzat a P3, el 62,39%, han estat
als centres d’ensenyament públic
(151 sol·licituds). Pel que fa als cen-
tres privats, aquests han rebut 91
sol·licituds d’ingrés.

Les escoles més demanades  han
estat el CEIP Municipal Pau Vila,
amb 65 preinscripcions, i el col·legi
Nostra Senyora de Montserrat, amb
54. Ambdós ofereixen 50 places, de
la mateixa manera que el CEIP
Lluís Piquer, que ha rebut 45 sol·li-
cituds. En canvi, el CEIP Pompeu
Fabra (amb 16 preinscripcions), el
CEIP Vila Parietes (25) i l’ACES-
CO (37) n’ofereixen 25. 

A Mollet, l’oferta és de 658 pla-
ces en 26 grups, suficients per a les
611 preinscripcions que s’han realit-
zat pel curs 2008-09. D’aquestes,

377 (61,7%) són per a les escoles
públiques i 234 (38,2%), per a les
concertades. 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

En educació secundària s’han regis-
trat un total de 174 preinscripcions,
de les quals 135 s’han fet als centres
públics, tenint en compte que els
centres concertats tenen places re-
servades per als seus alumnes que
accedeixen des de primària.

L’Oficina Municipal d’Escolarit-
zació ha atès 192 persones i ha for-
malitzat 76 preinscripcions. ■■

■■ EEDDUUCCAACCIIÓÓ | L’OFICINA D’ESCOLARITZACIÓ MOLLETANA HA ATÈS 192 FAMÍLIES

Les places
escolars a Parets
són insuficients
El 61,7% de les preinscripcions a Mollet
per iniciar P3 són a les escoles públiques

● ● MOLLET / PARETS
CONTRAPUNT / A.P.

L’Institut Municipal de Serveis als
Discapacitats (IMSD) celebra di-
vendres la seva 12a Jornada Espor-
tiva amb l’objectiu de promocionar
l’esport i la interrelació entre dife-
rents centres i realitats educatives.
Enguany els participants són els
nois i noies del Centre Ocupacio-
nal el Bosc, el CEIP Montseny i

l’Escola d’Educació Especial Can
Vila. Les proves són fonamental-
ment de l’àrea d’atletisme (curses
de velocitat, fons, relleus, salt de
llargada), i també es fan proves
adaptables pels nois i noies amb
més afectació (curses musicals, cir-
cuits motrius, punteria). 

La jornada, que estarà amenitza-
da pel grup Pepsicolen, tindrà lloc
al camp municpal de Can Vila a
partir de les 10h. ■■

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

El Papasseit
obrirà el pati els
caps de setmana
fins al juny

■■ EESSPPAAIISS  PPÚÚBBLLIICCSS

● MOLLET DEL VALLÈS. L’Associació
de Veïns del Centre organitza una
xerrada sota el títol Herències i tes-
taments. La conferència correrà a
càrrec de l’advocat del Col·legi
d’Advocats de Granollers, especia-
litzat en Dret Civil, Hipotecari i
Immobiliari, Rafael Mayolas
Garcia. L’acte tindrà lloc dijous
(20h) a La Marineta. ■■

L’AV del Centre
organitza un acte
sobre herències

■■ EESSPPOORRTT | PEPSICOLEN AMENITZARÀ LES ACTIVITATS ■■ NNOOVVEESS  TTEECCNNOOLLOOGGIIEESS

Jornada Esportiva de
l’Institut de Discapacitats

La biblioteca de
Sant Fost acull una
sessió sobre la TDT
● Dijous (19h) la biblioteca acolli-
rà la xerrada Les incògnites de la
TDT, un acte organitzat pel
Consorci Teledigital Mollet.
Aquesta sessió informativa s’em-
marca dins el cicle de conferències
que s’estan realitzant als municipis
que formen part del Consorci
(Mollet, Martorelles, Parets,
Montornès, La Llagosta, Sant Fost,
Vilanova i Vallromanes) amb la
voluntat que la gent conegui el pas
de la televisió analògica a la digital.

● MOLLET DEL VALLÈS. Segons
l’Ajuntament, unes 2.200 persones
han fet ús de l’activitat de Pati
Obert al CEIP Joan Salvat
Papasseit, entre els mesos de febrer
i març. El projecte, que consisteix
en l’obertura del pati de l’escola en
horari de cap de setmana, ha tingut
bona acceptació segons el consisto-
ri, que ha decidit allargar la seva
durada fins al juny. 

El perfil d’usuaris és molt divers,
tot i que l’Ajuntament explica que
als matins acostumen a adreçar-s’hi
pares i mares amb fills i, a la tarda,
adolescents. A més, amb el temps,
el nombre d’assitenst ha augmen-
tat. Si el mes de febrer, l’activitat
registrava 700 assistents, al març ha
augmentat fins a 1.500. ■■

ESCOLES MUNICIPALS

CEIP PAU VILA 50 65

CEIP LLUÍS PIQUER 50 45

CEIP POMPEU FABRA 25 16

CEIP VILA PARIETES 25 25

PLACES SOL·LICITUDS

ESCOLES PRIVADES PLACES SOL·LICITUDS

FONT: AJUNTAMENT DE PARETS

ACESCO 25 37

NOSTRA SRA. 

DE MONTSERRAT 50 54

SOL·LICITUDS: 242
PLACES TOTALS: 225
MANQUEN: 17
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Els refugis antiaeris, en general, no
eren grans obres d’ingenyeria. Esta-
ven construïts amb pic i pala, molts
cops per veïns que pocs coneixe-
ments tècnics podien tenir. 

A Mollet, fa quatre anys, se’n va
fotografiar i filmar un que es va
descobrir arran d’unes obres al nú-
mero 151 de l’avinguda Jaume I.
L’espai, actualment desaparegut so-
ta un edifici de nova construcció,
tenia dues entrades que accedien a
dos túnels d’escapada llavors de po-

ca llargada, ja que els edificis del
costat havient tallat el traçat (A Ca-
talunya, se n’han trobat d’uns 350
metres de llarg). El recorregut era
en forma de L i els passadissos te-
nien una amplada de 67 centíme-
tres. Els murs disposaven d’alguns
entrants que, segurament, servien per emmagatzemar aliments, a més

de petits solcs on es col·locaven les
llànties d’oli per il·luminar-se.

A la ciutat també està documen-
tat un túnel d’escapada al número
101 de Jaume I, on el molletà
Francesc Fradera va excavar uns
16,8 metres lineals subterranis.

DOS EXEMPLES PARETANS

A Parets hi ha dos refugis docu-
mentats, tot i que segurament se’n
deurien excavar d’altres. Un és a la
carretera, a l’actual avinguda Cal-
des, just davant de l’escola. Segons
un testimoni recollit per la histo-
riadora M. Àngels Massaguer, era
una gran sala circular amb volta,
que disposava de tres entrades
amb un passadís cadascuna. L’al-
tre estava a Can Serra, entre els

car-rers Empordà i Lluís Companys.
Aquest era un túnel, d’uns 3 metres
d’amplada i uns 10 de llargada.
Amb tot, molts cops la població pre-
feria refugiar-se als camps. ■■

Passadissos estrets
a prova de bombes

● CONTRAPUNT
MONTSE ERAS

TAPAT. Entrada del refugi particular del número 151 de Jaume I >> ARXIU

Hi havia un refugi a Santa
Maria de Martorelles que
estava excavat en una 
casa particular del carrer 
Sagrera. El túnel 

d’escapada hauria estat
construït per una desena
de veïns del poble.

Recer a casa

Santa Maria

A Parets s’han documentat dos refugis a l’avinguda Catalunya i a Can Serra

■■ 7700ÈÈ  AANNIIVVEERRSSAARRII  DDEELLSS  BBOOMMBBAARRDDEEIIGGSS  ((IIVV))  | Mollet disposa d’imatges d’un túnel d’escapada desaparegut sota un edifici de Jaume I
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RESERVA TU PLAZA LLAMANDO AL

93 570 78 70

CURSO DE QUIROMASAJE PROFESIONAL
· DURACIÓN: 9 meses (144 h)
· HORARIOS: 4 horas semanales
· INICIO CURSO: Octubre
· PLAZAS LIMITADAS

· Historia del masaje
· Efectos del masaje
   sobre el organismo
· Área de anatomia
· Sistema óseo
· Esqueleto axial
· Columna vertebral
· Extremidad superior
· Extremidad inferior

· Biomecanica
· Área de fisiología
· Área prácticas
· Tratamientos
· Estudio de las  características
  vertebrales

Temario adaptado al Inst. Est. de
Salut (Generalitat de Catalunya)

TEMARIO

MATRÍCULA

ABIERTA
RESERVAS E
INFORMACIÓN
93 570 78 70
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L’AJUNTAMENT DE PARETS CELEBRARÀ 
UN PLE EXTRAORDINARI DIMARTS

■■   CCOONNVVOOCCAATTÒÒRRIIAA | La sessió serà a les 20h

● La sessió preveu l’acceptació de les subvencions per rebaixar les quotes
del servei d’educació de les escoles bressol i tres punts de cire urbanístic 
relacionats amb Can Fradera i el Sector Circuit UP-5. També es passarà a 
ratificar el ban sobre l’adopció de mesures contra la sequera. POLÍTICA
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GARAJE ELOY MOLLET, S.A
SERVEI OFICIAL  CITROËN
Félix Ferran, 3-4 · 08100 MOLLET DEL VALLÈS
Taller: 93 570 63 94 · Ventas: 93 593 36 37

El 23 d’abril és la data fixada per a
la signatura de l’acord de formació
d’un nou govern a Sant Fost.
Després d’un mes i mig de negocia-
cions, IUSF (actualment formant
govern en minoria), CiU i ERC
han arribat a un principi d’acord
amb què es pretén donar estabilitat
a la governabilitat municipal des-
prés de deu mesos amb alguns dels
grans projectes locals paral·litzats.

Segons fonts de la negociació, Jo-
an Gassó, finalment, deixaria l’Al-
caldia, tot i que no es concreta en
quin termini. Com a relleu es perfi-
la la número 3 dels independents
Montserrat Sanmartí, actual regi-
dora de Benestar Social, Educació
i Sanitat i Consum, que es conver-
tiria en la primera dona en el cà-
rrec d’alcalde a la població. 

Sobre la distribució de regido-
ries, CONTRAPUNT ha pogut sa-

ber que, finalment, Antoni Piñero
(ERC), ocuparia la cartera de Cul-
tura i Joventut. Pel que fa al regidor
de CiU, Joaquim Pérez, es farà cà-
rrec de l’àrea de Comerç, tot i que
hi ha altres àmbits com Hisenda,
Governació i Esports que encara
estan a la travessa.

Amb tot, aquest dimarts hi haurà
la prova de foc, ja que hi ha prevista
una reunió dels tres partits amb tèc-
nics per tractar el futur Pla d’Orde-
nació Urbanística Municipal
(POUM), tot i que, en aquest sentit,
totes les parts implicades són opti-
mistes a l’hora d’arribar a acords. ■■

■■   NNEEGGOOCCIIAACCIIOONNSS | IUSF, CIU I ERC SIGNARAN L’ACORD DE GOVERN EL 23 D’ABRIL

Sant Fost pot estrenar 
nou govern per Sant Jordi 

■■   PPAARRLLAAMMEENNTT | EL TRIPARTIT HI VOTA EN CONTRA

● SANT FOST DE CAMPSENTELLES
LAURA ORTIZ

EL RELLEU. Sanmartí es perfila com la substituta de Gassó >> ARXIU

El diputat del grup parlamentari de
CiU, Jordi Turull, ha lamentat la
negativa del govern tripartit de la
Generalitat d’ampliar l’oferta de
mòduls i els horaris de la Formació
Professional a Parets. El diputat
que va presentar la proposta a la
Comissió d’Educació i Universitats

celebrada al Parlament, va apuntar
que “els estudiants d’FP de Parets
no poden realitzar els estudis en
horari de tarda, fet que seria molt
positiu perquè poguessin compa-
ginar estudis i feina”. A més,
Turull assegurava que “l’oferta
d’estudis que hi ha a Parets poc té
a veure amb les especialitats que
reclamen les indústries ubicades
al municipi”. ■■

● PARETS DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

CiU vol ampliar els mòduls
i els horaris a l’FP de Parets

La número 3 d’IUSF, Montserrat Sanmartí, es perfila com el relleu de Gassó
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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

Desvincular l’Església de l’ensenya-
ment i configurar un Estat descen-
tralitzat amb un reconeixement real
dels pobles-nació són dos dels reptes
de la Segona República que l’actual
democràcia encara no ha resolt.
Aquest és el parer de Marc Carrillo,
professor de Dret Constitucional de
la Universitat Pompeu Fabra i
membre del Consell Consultiu de
la Generalitat, que dimarts oferia
una ponència en l’acte organitzat
pel Centre d’Estudis per la Demo-
cràcia i el Centre d’Estudis Molle-
tans per commemorar el 77è aniver-
sari de la Segona República.

Sota el nom L’esperança de la
Segona República, Carrillo va ex-
posar quins van ser els valors que el
govern sorgit l’abril del 1931 va
proposar com a pal de paller de la
seva acció política, que “es va con-
figurar sobre la llibertat i la igual-
tat amb l’objectiu de modernitzar
Espanya”, apunta Carrillo. 

L’elaboració d’una constitució

democràtica basada en l’elecció
dels dirigents i no en l’herència; la
separació del poder eclesiàstic i
l’Estat; la descentralització política
d’Espanya que reconegués l’autono-
mia dels pobles-nació; la reforma de
la propietat i la distribució de la ri-
quesa; i la despolitització de l’exèr-
cit i la seva subordinació al poder ci-
vil. Aquests són els valors que
“s’havien de portar a terme als
anys 30 i que han hagut d’esperar
40 anys”, diu. 

REFORMA FRUSTRADA

El professor, però, creu que el pro-
cés de transició en què es va fona-
mentar l’actual sistema (amb una
oposició democràtica que no era he-
gemònica davant el franquisme re-
formista) ha fet que encara no s’ha-
gin resolt temes com la
desvinculació de l’Església de l’en-
senyament i la descentralització po-
lítica “basada en un sistema d’au-
tonomies insatisfactori sobretot
per a Catalunya i el País Basc”.

Carrillo, que va fer una dura crí-

tica als historiadors revisionistes,
creu que fer memòria de la Segona
República perquè “és el que legiti-
ma l’actual sistema democràtic”, i
va assegurar que “qui no en vol
parlar és perquè té alguna cosa a
amagar”. El professor es va aco-
miadar del públic amb un “salut i
República!”.■■

■■ CCOOMMMMEEMMOORRAACCIIÓÓ  | ACTES EN MEMÒRIA DEL 77è ANIVERSARI DE LA PROCLAMACIÓ DE LA SEGONA REPÚBLICA

“Hi ha reptes
de la República
encara pendents”

U MARC GARCIA

● MOLLET DEL VALLÈS. La Comissió
Prorepública de Mollet, integrada
per EUiA, ICV, Psuc Viu, PCC i Joves
Comunistes, dilluns celebrava un
homenatge per recordar els 
defensors de la República, els 
opositors del franquisme i les 
víctimes dels bombardeigs de la
guerra civil, perquè “la nostra
memòria no pot ser oblidada”, deia

la regidora d’ICV Marina Escribano,
que va elogiar el Memorial
Democràtic i va titllar d’insuficient la
llei de memòria històrica aprovada
pel Govern de l’Estat. Per la seva
part, el regidor d’EUiA, Antonio
López, va criticar que l’Ajuntament
de Mollet no s’adhereixi a un acte,
que López considera que s’hauria
d’institucionalitzar. >> CONTRAPUNT

FLORS I BANDERES
PELS DEFENSORS
DE LA REPÚBLICA

El professor de Dret Constitucional Marc
Carrillo oferia una ponència a Can Borrell

● MOLLET DEL VALLÈS
LAURA ORTIZ
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· EN VENTA CASA EN SANT FOST, FRENTE
COLEGIO. 2 viviendas independientes. Pa-
tio de 140 m2, local de 40 m2, calefac-
ción, todo exterior, aluminio, terrazade
85 m2 + estudio. Ideal 2 famílias. Precio:
396.668 euros (66 Ml). Tel. 663 728 815.

· MONTORNÈS. ZONA NORTE. Ref. 222. PI-
SO EN ESTUPENDA SITUACIÓN. Sup. 59
m2, cocina de origen, lavadero. Precio:
162.273 euros (27 Ml). Tel. 93 544 43 17.

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

· PISO EN MOLLET. BARRIO DE LOURDES.
PARA REFORMAR. Ref. 11001. Sup. 65 m2,
salón 14 m2, 3 hab., baño, coc. de origen,
lavad., amueblado. Suelos tzo., vent.
alum. Hay instalación de gas. Soleado.
¡Zona muy tranquila! Precio: 192.324 eu-
ros (32 Ml). Tel. 93 579 33 33.

· PISO SEMIN-NUEVO EN MONTORNÉS.
ZONA NORTE. Ref. 201. Sup. 80 m2, salón
21 m2, coc. office equip., baño cpto., aseo
con ducha, balc. con toldos, s/gres, vent.
alum., p/cedro, puerta blindada, calefac.,
plaza park. Asc. Para entrar a vivir. Precio:
210.354 euros (35 Ml). Tel. 93 544 43 17.

· MOLLET. CAN PANTIQUET. 4 hab., cale-
facción, terraza de 60 m2, asc., alum., ref.
Precio: 270.455 euros. Tel. 669 88 27 74.

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

· MARTORELLES. PUEBLO. Ref. 1638. Ext. 75
m2, 2 hab. dobles, coc., comedor con
chim., suelo tzo., vent. madera. Soleado.
Precio: 174.290 eur. Tel. 93 570 51 59.

· CASA EN MONTORNÉS. ZONA CAN

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

· RESTAURANT DE MOLLET BUSCA CAM-
BRERA. Jornada reduïda de dimarts a
diumenge. Imprescindible català i permís
de treball. Interessades truqueu al telé-
fon 93 593 08 21.

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

· Residencia Geriátrica en Sant Fost preci-
sa LIMPIADORA, GEROCULTORA, ENFER-
MERA. Interesadas llamar al 93 570 14 80.

· 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-

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

· 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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· Ref. 04007. MOLLET. CERCA RAMBLA
NOVA. Apartamento amueblado. Sup. 45
m2, salón 15 m2, 2 hab., baño, cocina
abierta americ., calefacción, ascensor,
suelos parket y terrazo, p/sapelly, vent.
aluminio, lavadero tipo balcón. Precio:
650 euros/mes. Tel. 93 579 33 33.

· 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.

· Ref. 04049. MOLLET. PLANA LLEDÓ. Piso
70 m2, salón 14 m2, 3 hab., baño, lavade-
ro, calefacción, ascensor. Precio: 700 eu-
ros/mes. Tel. 93 579 33 33.

· DESPACHO EN EL CENTRO DE MOLLET.
Primer piso. 60 m2, todo exterior. Para
consulta, terapeutas, masajistas... Precio:
300 euros/mes. Tel. 663 728 815.

· MARTORELLES PUEBLO. Ref. 1626. Piso
semi amueblado. 70 m2, 3 hab., baño, coc.
office con lavad., asc., zonas ajardinadas.
Precio: 750 euros/mes. Tel. 93 570 51 59.

· SANTA COLOMA DE GRAMENET. ZONA
SANTA ROSA. Ref. 04047. Totalmente re-
formado. 50 m2, 2 hab., baño, coc. ameri-
cana, lavad., amueblado, calefac. Precio:
830 euros/mes. Tel. 93 579 33 33.

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

· MOLLET. PISO EN ZONA CENTRO. Ref.
04045. 70 m2, salón 20 m2, 3 hab., baño,
aseo, coc. office, amueblado, calefac., asc.
Precio: 850 euros/mes. Tel. 93 579 33 33.

· VALLROMANES. DÚPLEX PARA ENTRAR
A VIVR. Zona centro. Ref. 200. Sup. 148
m2, salón 40 m2, 4 hab., 2 baños, aseo,
coc. office perfecta, lavad., amueblado,
chim., vistas a la montaña. Park. Asc. Pre-
cio: 1.000 euros/mes. Tel. 93 568 35 45.

· SE ALQUILA CASA CON GRANDES VISTAS
EN MARTORELLES. ZONA CAMP DE FUT-
BOL. Ref. 2451. 220 m2, tza. de 50 m2, sa-
lón-comedor 30 m2, jardín 500 m2, 4 hab.
(1 tipo suitte), 3 baños, despacho, coc. of-
fice muy amplia y con salida a jardín. Bu-
hardilla con salida a gran tza., lavad.,
trastero, calefac., plaza park. Vistas a la

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)  
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ALTRESA

montaña. Cerca del transporte público.
Precio: 1.500 euros/mes. Tel. 93 570 51 59.

· MOLLET. ZONA CENTRO. Ref. 04048.
Sup. 80 m2, tza. 20 m2, salón 15 m2, 3
hab., baño, lavad., amueblado, calefac.,
asc. Precio: 750 eur/mes. Tel. 93 579 33 33.

· ALQUILER DE LOCAL EN PLANA LLEDÓ.
190 m2. 3 puertas. Ideal almacén. Precio:
500 euros/mes. Tel. 663 728 815.

· MOLLET. ZONA CENTRO. ILLA. Ref.
04046. Piso de 90 m2, salón 24 m2, 3
hab., baño, aseo, cocina office, lavadero,
amueblado, aire acondicionado, calefac-
ción, quarta planta, asc, cerca del trans-
porte público. Precio: 860 euros/mes. Tel.
93 579 33 33.

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

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

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

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)

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.

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

· 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

SSee  ttrraassppaassaa
CAFETERÍA HELADERÍA

en Mollet. 

Buena zona 
en pleno crecimiento.

Interesados llamar a 
partir de las 20.30 h al tel.

690 91 55 92

COLL. Ref. 368. Zona muy tranquila. Sup.
200 m2, terraza 10 m2, salón 30 m2, jar-
dín 845 m2, 3 hab., baño, cocina office de
origen, lavad., trast., amueblado, chim.
Plaza park. Arm. emp., ventanas senci-
llas, puertas sencillas. Soleado. Precio:
410.000 euros (68.2 Ml). Tel. 93 568 35 45.

· ÁTICO EN MOLLET. ZONA CENTRO. CALLE
SAN RAMON. Ref. 01667. ¡Cono muevo!
Sup. 90 m2, terraza 30 m2, salón 20 m2, 3
hab., baño, aseo, coc. office nueva, lavade-
ro, trast., aire acond., calefac. Asc. Todo
exterior. Dos terrazas de 30 m2. Precio:
295.000 euros (49 mill). Tel. 93 579 33 33.

· MOLLET. JAUME I. Piso para ref. a su gus-
to. Ref. 01654. Sup. 96 m2, salón 22 m2,
baño, coc. office, lavadero, amueblado,
calefac., asc., vent. alum. Amplio. Precio:
237.400 euros (39.5 Ml). Tel. 93 579 33 33.



inmarva

Bloques, naves industrales,
torres, reformas.

Construcciones
FRANCISCO MARTÍNEZ

e hijos

C/ Ramón Casas, 47 - baixos

Mollet del Vallès · Tel. 93 579 35 96

A MOLLET:
carrer Àngel Guimerà A PARETS: carrer MAJOR

Gestió inmobiliària

Serveis inmobiliaris
INMARVA

PROMOCIONS D’OBRA NOVA AL
CENTRE DE MOLLET I PARETS

2-3 habitacions, terrassa, pàrquing

DES DE: 269.000 €

DIRECTE DE CONSTRUCTOR
ACABATS DE PRIMERA QUALITAT

■■   CCOOMMEERRÇÇ | L’associació de comerciants de Sant Fost convoca eleccions per renovar la juntaECONOMIA 15DV, 18 ABRIL 2008contrapunt

■■ LLAABBOORRAALL | ELS SINDICATS CONVOQUEN UNA ATURADA EL 29 D’ABRIL

Uns 350 treballadors municipals estan cri-
dats a la vaga el proper 29 d’abril com a
mesura de protesta pel nou organigrama
laboral de l’Ajuntament aprovat pel ple el
passat 31 de març. La convocatòria, feta uni-
tàriament pels tres sindicats amb representa-
ció a la plantilla (CCOO, UGT i el sindicat
de policies municipals SPPME), s’ha con-

sensuat després d’una assemblea dels tres
sindicats que proposen una aturada de 24
hores dels empleats, sense comptar els de les
empreses i instituts municipals. A més,
dimecres 23 d’abril al matí, els sindicats han
convocat una aturada de 30 minuts davant
l’Ajuntament. Els representants dels treba-
lladors posen el 25 d’abril com a data límit
per negociar a partir de la relació de llocs de
treball ja existent abans de l’aprovació del
nou organigrama municipal. ■■

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

Vaga dels treballadors
municipals de Mollet

■■ HHIISSEENNDDAA | LA RENDA ES PODRÀ PRESENTAR FINS AL 30 DE JUNY

● MOLLET DEL VALLÈS. Enguany l’Agència
Tributària no oferirà als ciutadans de Mollet
la possibilitat d’adreçar-se a l’Ajuntament per

fer la seva declaració de la renda. Segons un
comunicat, l’increment que s’ha anat pro-
duint en els darrers anys a l’hora de donar
facilitats per fer la declaració a distància, a
través d’internet o amb l’enviament de l’es-
borrany a domicili, a més de les diverses pos-
sibilitats de confirmació, ha fet que
l’Agència Tributària deixi d’establir convenis

de col·laboració amb els ajuntaments. 
El termini per presentar la declaració serà

des del 2 de maig fins al 30 de juny. ■■

L’Ajuntament
deixa d’elaborar
la declaració 
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ESTEM EN EL TEMPS DELS GRANS

DISBARATS! Un exemple és el famós
AVE, el super tren d’alta velocitat
(Em recorda la lletra d’aquella can-
çó de Leguina que ridiculitzaba el
règim franquista i que deia “dama,
dama de alta cuna i de baja ca-
ma”). Per als catalans aquest artilu-
gi és més o menys de la mateixa cu-
na i de la misma cama.

Ens diuen que és un tren d’alta
velocitat, quan per anar de Lleida a
Barcelona (156 km.) triga 76 mi-
nuts. Clar, fem la volta per Tarra-
gona i el trajecte és converteix en
190 km., amb una velocitat de 150
km/hora. Visca l’alta velocitat!

Renfe suprimeix el tren ALVIA
(Lleida-Barcelona), trigava 15 mi-

nuts més i valia 26,30 euros; l’AVE
ens costa 40,80. És rentable pagar
14,50 euros més per 15 minuts?

Per què el trajecte Ciudad Real-
Madrid (190 km.) val només 29 eu-
ros i triga 50 minuts? Per què Valla-
dolid-Madrid (193 km.) val 31,20
euros i triga 67 minuts? Per què
Madrid-Puertollano (240 km.) cos-
ta 35,70 euros? El més agreujant
per a nosaltres és el cost mitjà dels
trajectes: l’AVE des de Madrid és
d’entre 0,11 i 0,16 euros per quilò-
metre; mentre que el preu entre
Lleida i Barcelona és de 0,21euros.

A Catalunya sempre li toca pa-
gar i callar. En castellà dirien “Ver
para creer”; en català diria “Som
uns massells!”. ■■

igüés és un petit poble de
la província de Saragossa,
entre Navarra i Osca, situat
a l’entrada de la vall del

Roncal, al Baix Pirineu aragonès, al
costat de la carretera Pamplona-Os-
ca i del pantà de Yesa. Com tots els
pobles petits rurals llunyans de les
metròpolis, ha patit l’emigració dels
seus habitants. Barcelona, Pamplo-
na, Saragossa... van acollir persones
que van haver de buscar on poder
treballar i viure dignament. 

L’economia era austera, però els
habitants de Sigüés tenien un avan-
tatge. A l’hivern, i sobretot a la pri-
mavera, la gent es guanyava la vida
transportant fusta pels rius cap a
Saragossa i també cap a Tortosa.
Esca, Aragó, Cinca, Ebre eren les
pistes aquàtiques que utilitzaven.

Quan jo era petit, recordo, que
en l’època d’almadiar (traginar rais),
el poble quedava desert. La gent es-
tava sobre la fusta camí de Saragos-
sa. El meu pare era cap d’una de les
colles de raiers a Sigüés, i dos ger-
mans van participar-hi. Entre 10 i
15 eren els viatges que feien per
temporada i entre 6 i 8 dies era el
temps que tardaven a arribar a Sara-
gossa. La tornada, a vegades, era tan
èpica com el viatge: fred, pluja,

S

LLUÍS ANSÓ LANDA

Sigüés, poble de raiers

Aquest transport es va
practicar com a mitjà
de vida tota la primera
meitat del segle XX 

APORTACIONS

▲ ▲▲

Gallecs. Mollet del Vallès

RAMON MASIP

L’enganyifa de l’AVE
Parets del Vallès

neu... Pujaven amb tren fins a Jaca
i arribaven a Sigüés amb taxi per
tornar tan de pressa com podien.
S’havia d’aprofitar el cabal de l’ai-
gua quan era més propici. Altres
cops, tornaven fins a Sádaba i a Sos
amb tren o autobús i arribaven a
casa després de caminar 40 km. 

El cabal d’aigua i el vent era im-
portant a l’hora de calcular la dura-
da del viatge. A l’Ebre, quan bufa-
va el vent d’est a oest, el trajecte es
feia etern. El menjar i el vi els
duien des de la sortida i dormien a
les pallisses que algun veí del po-
ble els oferia, després d’escalfar-se i
d’eixugar la roba en una foguera.

Fins al riu Aragó no eren les co-
lles de Sigüés les que baixaven la
fusta; eren les de la vall del Roncal,
que ja abans havien tallat els arbres
i construït els rais. Però, quan s’ha-
via de donar un cop de mà, ho
feien, perquè tenir la fusta a l’Ara-

gó significava viatge a Saragossa. 
Era un ingrés significatiu per a

les famílies i un joc atractiu per als
infants. Pujar als rais era un deliri,
una obsessió que sentíem els nens
de llavors. Algun cop fèiem cam-
pana al col·legi per poder pujar els
quatre quilòmetres entre Sigüés i
el riu Aragó, lloc on es preparaven
els rais que havien de sortir cap a
Saragossa. Aprofitàvem qualsevol
corrent petit per jugar a baixar rais.
Una infantesa viscuda intensament
a prop del riu Esca, contemplant
com els rais es dirigien al seu destí. 

Era el transport més econòmic i,
gosaria dir, l’únic factible. Les car-
reteres i els vehicles no estaven a
l’altura de les circumstàncies. Dos
homes en un rai baixaven unes 20
tones de fusta sense cap despesa
que no fos el jornal convingut.

Catalunya celebra a La Pobla de
Segur, la festa del raier i jo des d’a-
quí vull remarcar que a Sigüés, po-
ble on vaig néixer, també es practi-
cava com a mitjà de vida tota la
primera meitat del segle XX. Vagi
com a homenatge, doncs, a aquells
intrèpids raiers que hi van dedicar
bona part de la vida amb adversi-
tats de tot tipus i van marcar un pe-
tit espai a la història d’un poble. ■■

CIBERENQUESTA Voteu a www.contrapunt.cat

LA PREGUNTA: L’administració ha de subvencionar els cinemes? 

Què es considera
monàrquic 
o republicà?

Monàrquic
22,6% 

Republicà
77,4% 

W

Resultats definitius

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

Els cinemes molletans han tancat les seves portes i deixen, no
només un buit per als amants de la gran pantalla, sinó també
unes instal·lacions amb molts metres quadrats sense activitat
al centre de la ciutat. L’Ajuntament ha lamentat la pèrdua d’un
equipament d’oci i cultura a Mollet i, alhora, es mostra preocupat
pel futur dels locals. Per això, assegura que ha mantingut
contactes amb diferents firmes comercials i d’oci, amb la intenció
d’engrescar-les a instal·lar-se a l’espai de l’Illa de Can Mulà. 

El local de Cinemes Mollet està a la venda des del gener i, per
ara, no ha despertat interès. La magnitud de les instal·lacions
pot anar-hi en contra, com també els preus de les finques a la
zona, que compta encara amb locals desocupats. Quan els
cinemes anunciaven el tancament, el consistori assegurava que
no podia intervenir en una empresa privada. Ara potser haurà
de donar facilitats a altres, si no vol un desert al cor de l’Illa. ■■

L’AJUNTAMENT HA MANTINGUT CONTACTES AMB FIRMES

COMERCIALS PER ENGRESCAR-LES A IINNSSTTAALL··LLAARR--SSEE A L’ILLA

Buit a les sales

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

La felicitat del viatge
rau en anar-hi amb 
els ulls oberts i amb
voluntat d’aprendre

L’EXCLAMACIÓ

Filòloga i periodista

e tant en tant ens tro-
bem. Som quatre. Ni
tres ni cinc: quatre.
Davant d’una tassa

de cafè, parlem de viatges i de
llocs desconeguts fins que els des-
cobrim, com l’illa de Tristan da
Cuña, al mig de l’Atlàntic, on no-
més hi arriba un vaixell que surt
de Gran Bretanya un cop l’any i
en marxa al cap d’uns dies; la ciu-
tat més propera al sud-oest d’Àfri-
ca és a 3.000 quilòmetres. O aque-
lla altra illa, Reunió, bastant a l’est
de Madagascar, que pinta tan bé.
O les llegendàries illes de Hawai,
amb Molokai que vinculem amb
la lepra, Pearl Harbour, que ens
porta a la II Guerra Mundial...
volcans i flors. 

Ens trobem, parlem i parlem.
Estenem mapes damunt la taula,
que se’ns fa petita, compartim pa-
pers amb informació baixada d’In-
ternet, fem plans i somiem, so-
miem molt. Hi anirem o no, però
això ja és un altre tema. 

Davant la grisor de la vida quoti-
diana, el món sense colors que ens
envolta, l’obligatorietat de tanta
gent d’haver de treballar en feines
sense al·licients... nosaltres so-
miem en paradisos llunyans i
móns plens de colors, olors i sa-
bors. Després, ho sabem prou bé,
ja tocarem de peus a terra, per for-
ça. Treballarem i ens recordarem
dels menys afortunats, i fins i tot
batallarem per canviar aquestes si-
tuacions dels desafavorits, però de
moment, somiar és lliure i no cos-
ta diners. 

Allò que hem parlat i compartit,
ja no ens ho treu ningú. I si al fi-
nal acabem anant a la cantonada
del davant, també estarà bé, per-
què la felicitat del viatge rau en
anar-hi amb els ulls oberts i voler
aprendre. 

Somiar també és viure i el món
pot ser tan gran com la nostra ima-
ginació el pugui fer. ■■

D

� http://cat.bloctum.com/mesogio

GLÒRIA 

ARIMON

Somiem!
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Al Sr. Garzón
Francisco Geronimo. >> Mollet
del Vallès

En resposta a la valoració de la de-
mocràcia a aquesta ciutat que va
fer el regidor Josep Garzón en el
ple del Síndic, li puc respondre
lliurement que la democràcia vol
dir atendre tots els ciutadans de
Mollet. Personalment, l’informo
que hem fet més de 50 instàncies
en set anys a l’Ajuntament i ens
han contestat dues o tres. I vostè,
personalment, parla de democrà-
cia i per als assumptes que m’han
informat familiars, amics i cone-
guts, en cap moment he sentit
que cap d’ells em digui que no li
ha imposat vostè els seus criteris
en qüestions d’obres urbanístiques
o directament del consistori.

Té vostè la qualitat d’oblidar
allò que és la democràcia. I pel
que fa al Síndic, que jo el conec
personalment, és una bella perso-
na, que hauria de comunicar tots
els assumptes que l’Ajuntament
no li ha contestat. ■■

Catalunya, lliure 
de transgènics
joana kisner vega. >> Mollet del
Vallès

Necessitem 50.000 signatures per
presentar una Iniciativa Legislati-
va Popular al Parlament de Cata-
lunya per aturar els cultius i la
producció d’aliments transgènics
al país. A Catalunya es dediquen
milers d’hectàrees a cultius trans-
gènics, la segona regió d’Europa

amb més cultius transgènics.
Cultius que representen un greu
risc de contaminació genètica de
cultius convencionals i ecològics,
i un perill per al medi ambient i
la nostra salut. Consumint trans-
gènics als productes que inclouen
el panís –blat de moro– o la soja,
i també als que han estat produïts
amb primeres matèries fetes a
partir de transgènics (làctics,
carn, ous…).  No s’etiqueten
com a transgènics productes com
els làctics, els ous ni la carn pro-
duïda amb pinsos transgènics.
Greenpeace a la seva pàgina web
té una llista dels productes que
porten transgènics o sospitosos de
portar-ne.

Som lo que sembrem és un es-
pai de treball de diferents perso-
nes i organitzacions d’àmbit na-
cional a favor d’un model

agroalimentari alternatiu al vi-
gent. Si qualsevol persona està in-
teressada a col·laborar amb la ini-
ciativa, pot entrar al web:
www.somloquesembrem.org. ■■

Càrrec i persona
Xavier Conesa. >> sant fost de
campsentelles

La política a l’Estat espanyol està
organitzada en un sistema de par-
tits, en què els ciutadans voten
l’opció que més els agrada. El nos-
tre sistema no és presidencialista
(personalista), sinó que els repre-
sentants democràticament esco-
llits es deuen a un partit del qual
accepten les regles del joc.

Sembla que aquesta premissa
tan bàsica s’oblida amb facilitat
quan algunes persones ocupen
càrrecs de poder polític. El polí-
tic, que forma part d’un partit
amb milers de persones, ocupa
un càrrec per decisió dels com-
panys de partit, i aquest es deu a
ells i als estatuts del partit. Per
desgràcia, aquesta teoria es veu
distorsionada per culpa de certes
persones que s’han oblidat què
són i prioritzen qui són. Això passa
sobretot a nivell municipal, però
també en trobem casos en l’àmbit
nacional. Persones que prioritzen
els seus interessos per davant dels
interessos del partit o del país, i
desvirtuen la tasca dels polítics.

Quan un s’immisceix en l’en-
tramat polític, ho hauria de fer
per vocació, perquè té ganes de
treballar pel seu poble o pel seu
país, perquè te uns ideals, perquè
creu en unes idees, i no per tenir
un reconeixement personal o
treure’n un rèdit econòmic. ■■

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

��

Església mil·lenària que al llarg dels anys ha sofert diverses modifi-
cacions i restauracions malgrat conservar restes de la seva inicial
edificiació romànica. Fou consagrada l’any 1105. Al segle XVI es van
construir capelles laterals i als segles XVIII i IXX va patir importants
remodelacions. Forma part de la dita popular de “Martorelles, Ca-
banyes i Sant Fost, tres parròquies dins d’un bosc”. Esglésies totes de
la mateixa època i de la mateixa tipologia arquitectònica. En honor
als seus avis, que vivien a Santa Maria de Martorelles, el 25 de de-
sembre de 1893 hi celebrà “la primera missa cantada” el llavors aca-
bat de nomenar rector Joan Rifà de Sant Fost de Campsentelles, que
després fou canonge de la catedral de Barcelona.

El 1936, al principi de la Guerra Civil, l’església va ser saquejada i
els objectes i estris religiosos cremats, però va salvar-se’n l’estructu-
ra principal. A partir de la meitat del segle passat hi va haver tot un
seguit d’actuacions urbanístiques fins a aconseguir l’estat actual.Església de Santa Maria de Martorelles a principis del segle passat

Església de Santa Maria

a Rosa és molt jove, només té 37 anys, i
quins anys!

Va tenir un accident de moto als 19
anys, anant de paquet, i a conseqüència

d’això va estar una setmana a l’UVI, i després de
sortir al cap de molt temps de l’hospital, dos anys
més a casa seva, sense poder anar al carrer com a
conseqüència de les lesions tan importants que te-
nia.

Els estudis, de petita no li anaven bé, sempre es-
tava cansada. Arran de l’accident li van 
diagnosticar que patia fibromiàlgia i síndrome de
fatiga crònica i amb un caràcter molt dolç, però de-
pressiu.

Està casada, no té fills, els metges li van dir que
l’estat del seu cos no era adient per parir, ni per 
fer-se càrrec d’un infant.

Té dies que no pot fer absolutament res, ja que

es lleva amb crisis molt fortes de dolor i fatiga.
No ha treballat mai perquè l’accident el va patir

abans de començar a fer-ho.
Encara té els pares que l’ajuden en tot el que

ella és incapaç de fer, i un marit que de moment
segueix amb ella a pesar de totes les mancances
que rep de la seva dona. I si això es gira?

Els pares no viuran sempre. I si el marit un dia li
diu adéu? Com es quedarà? No té cap ingrés per
ella, econòmicament en l’actualitat van passant a
empentes i rodolons, ja se sap com funcionen les
cases amb un sol sou.

No li han donat cap tipus d’invalidesa, és un 
altre motiu de depressió en un cos i un cap de per
si depressiu, i pren un munt de medicaments per
anar tirant.

maite vivancos. Presidenta d’AFIMOIC. >> Mollet 

L
Un cas verídic

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

VOX POPULI

Quin llibre vol
adquirir per la
festa tradicional
de Sant Jordi?

Isabel
Solera

Manipuladora
(50) MOLLET

Jo no compraré cap llibre. No
acostumo a celebrar Sant Jordi ja
que qualsevol data és bona per
comprar un llibre.

Vanesa
Padillo

Psicòloga (27)
MOLLET DEL VALLÈS

Segur, com a mínim un per a
mi i un altre per al meu xicot.
M’agradaria comprar El niño
del pijama de rayas.

Claudia
Rueda

Dependenta (33) 
MOLLET DEL VALLÈS

Sí, però me’l compraré per mi
perquè al meu marit no li agrada
llegir. A més, també em caurà
més d’una rosa.

Carmen
Márquez

Manipuladora
(22) MOLLET

Sí que compraré algun llibre
per a ell. Potser n’escolliré un
de Carlos Arguiñano ja que li
agrada cuinar.

Juan Manuel
Sánchez

Professor (42)
MOLLET DEL VALLÈS

Li correspon a la dona 
comprar-me un llibre. Jo
regalaré una rosa a la meva 
dona i una altra a la filla.

David
Font

Comercial(22) 
TONA

Sí, compraré la segona part 
d’Els pilars de la terra per al
meu pare, que ens va agradar
molt als dos la primera.

Text i fotos: ANNA PALOMO

▲ ▲
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ESPorts
IGNASI VIDAL ACONSEGUEIX EL
BRONZE A L’ESTATAL DE BIKETRIAL

■ BIKETRIAL

● MOLLET. El pilot santfostenc Ignasi Vidal va aconseguir la tercera 
posició al Campionat d’Espanya de Biketrial en categoria benjamí celebrat
a Terol. Ignasi Vidal va fer 32 peus i només va ser superat per Daniel Oliver
de Terol, amb 15 peus, i Sergio Garcia de Castelló, amb 12 peus.

L’EQUIP CICLISTA CECOC GUANYA
EL TERCER CIUTAT DE MOLLET  1199

EL CF MOLLET NO RENUNCIA 
A L’ASCENS I GUANYA A CASA 2200

LA UNIÓ VENÇ 1-2 EL DOSRIUS   
I ES DESPLAÇA A MATARÓ 2211

■■ BBÀÀSSQQUUEETT |  Segona  EL BARNASFALT PERD A SÚRIA I ENCARA LA VISITA A LA PISTA DEL CB NAVÀS B ■ Copa Catalunya  |  PERD A LA PISTA DEL CASSANENC

El Mollet venç 6-2 
l’Olot i segueix 
en tercera posició

● Victòria del Club Billar Mollet
en la passada jornada del 4
Modalitats. Només van deixar
escapar els 2 punts en Quadre 47/2
en què Almirón va perdre per un
ajustat 55-65. Respecte a les altres
tres disciplines, Acosta va guanyar
en Lliure (64-29), Castanyer es va
imposar 50-39 a Banda i Palou va
rematar la feina (15-13) a Tres
Bandes. El Mollet segueix tercer i
descansa aquesta setmana.   

■■ BBIILLLLAARR |  4 Modalitats

El Mollet B d’escacs 
es classifica per a les
finals autonòmiques

● Després de certificar matemàti-
cament l’ascens de categoria, l’e-
quip B del Club d’Escacs Mollet
ha aconseguit la primera plaça del
grup i, per tant, la classificació  per
jugar les fases finals del
Campionat de Catalunya de
Segona provincial. D’altra banda,
el primer equip es consolida a la
divisió preferent sense patir pel
descens. El club ha col·locat un
equip a cada divisió territorial. 

■■ EESSCCAACCSS

62
70SANT GERVASI

SALLE MANRESA

Triomf del Sant Gervasi en el de-
but a la banqueta de Toni Fuentes i
en el primer dels tres partits seguits
que els molletans han de jugar a
casa. L’equip va començar molt
fort el primer quart, amb una de-
fensa molt sòlida i un bon percen-
tatge d’encert encistellador. El San-
ger es va veure superior però es va
relaxar i La Salle va aconseguir re-
tallar diferències. Les defenses i els
errors ofensius van ser els grans
protagonistes de l’últim quart, que
va acabar amb un pobre parcial de
9-10. Val a dir que l’equip va acusar
la baixa de Joel i Juanfran, que va
jugar pocs minuts. El Sant Gervasi
és quart i queda a una victòria del
segon i el tercer (CB Santpedor i
ADE Fuster).

D’altra banda, la direcció tècnica
de l’equip ha rebut una petita rees-
tructuració: les jornades que siguin
en diumenge s’encarregarà de l’e-
quip el segon entrenador, Toni
Fuentes, i l’habitual Toni Delgado

dirigirà els partits dels dissabtes
com el d’aquesta jornada davant el
Santpedor (19.30 h).

Al mateix grup 2 de Segona, el
CB Parets Barnasfalt s’ha complicat

l’existència amb la derrota a casa
contra el Súria (71-83) en un partit
que, al minut 10, els paretans ja
perdien 11-22. Aquest cap de set-
mana visiten la pista del Navàs B. ■■

El Sanger guanya i fa
pressió als tres primers

EFECTIVITAT. El Sanger va resoldre el partit durant el primer quart >> M.G.

● MOLLET DEL VALLÈS. Petit ensurt
del primer equip del CB Mollet
Recanvis Gaudí a la pista del com-
plicat Cassanenc, on va perdre per
un ajustat 95-93, amb pròrroga
inclosa. Tot i que va ser per rendes
curtes, el conjunt d’Àlex Coma va
portar la iniciativa en els primers
tres quarts (26-30 / 41-46 / 60-68).
En els darrers minuts, però, els
molletans van cometre diverses

imprecisions que el Cassanenc va
transformar en un parcial de 10-0
que va permetre forçar la pròrroga.
La gran despesa física va impedir
que el Mollet mantingués el nivell
durant el temps afegit. A part, l’e-
quip va estar poc encertat des de la
línia de tirs lliures (2/7) i la victòria
es va escapar amb un triple in extre-
mis del Cassanenc. Ara, el Mollet
comparteix liderat amb el Grupo
Ossorio i el Sant Josep.  L’equip rep
dissabte el Salt, un partit crucial
per seguir viu en la lluita per l’as-
cens. La cita és a les 19.30 h. ■■

● MOLLET / PARETS DEL VALLÈS
PEDRO NAVARRO

El CB Mollet cau i torna
a compartir el lideratge

93
95CASSANENC

CB MOLLET
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CAN FILOSA JOAQUIM MIR

Av. JAUME I
Asepeyo

ESTAMOS
AQUÍ

PABLO PICASSO

ABRIRÁ TODOS LOS SÁBADOS
A PARTIR DE LES 23 h CON NUEVO AMBIENTE

Si quieres aprender a bailar

MERENGUE, SALSA,
BACHATA, RUEDA
CUBANA... con el animador
latino ENOC te esperamos en

c. Filosa, 13
Mollet del Vallès
(detrás de Can Gomà)

MÚSICA  LATINA Y ESPAÑOLA

kansaskansas
SABOR LATINO

GRAU DÒRIA presenta a Mollet
el nou cava Extra Brut del seu celler
Serà diumenge en el marc de la IV Trobada d'Intercanvi de
Plaques de Cava, taps corona i material cerveser al Mercat Vell

Montserrat Cabarrocas (el Mussol) i Jordi
Restori (Vinatxo) amb Ciso Sàbat, de la

segona generació de la família del celler,
sostenen les ampolles amb la sèrie limitada

de taps de cava. – MARC GARCIA

Després de la magnífica acollida que els
cellers Grau Dòria van tenir l’any passat
a Mollet dins de l’Agromercat, la firma
del Garraf torna aquest diumenge a la
ciutat per presentar el seu nou producte:
l’Extra Brut, un cava que precisa 46
mesos de criança, i que cerca l’equilibri
entre tres varietats de raïm, el xarel·lo,
el parellada i el chardonnay (en una
quarta part). La presentació es farà
diumenge en el marc de la IV Trobada
d’Intercanvi de Plaques de Cava que
organitza l’Associació de
Col·leccionistes de Mollet i Comarca al
Mercat Vell de 10 del matí a 2 del
migdia, presentació que Grau Dòria
realitza conjuntament amb la botiga
molletana El Mussol, la Llar dels
Col·leccionistes, precurssora de l’acte.
Grau Dòria aprofitarà l’avinentesa per

presentar l'ampolla de cava Grau
Dòria, amb una tirada limitada de 1.000
unitats que homenatgen un pintor de
Canyelles, localitat del Garraf, on
s’ubiquen les vinyes del celler.

Per completar la cita, l’establiment
Vinatxo del Mercat Municipal, que
comercialitza el Brut Nature del celler,
obsequiarà els assistents a la
Trobada amb una degustació gratuïta de
cava Grau Dòria. A més, entre les
persones que comprin cava d'aquesta
firma, es farà un sorteig d’un lot de
cava Grau Dòria. El sorteig es farà a la
1 del migdia. Per conèixer més
coses del celler Grau Dòria podeu
contactar-hi a través del telèfon
630 3762 40 o bé a l’adreça
graudoria@gmail.com.

El grup CECOC va ser l’equip
vencedor de la tercera edició del
Gran Premi Ciutat de Mollet de
cicloturisme per a veterans que diu-
menge organitzava el Club Ciclista
Mollet. El guanyador de la cursa va
ser Vicente Beltran de l’equip

Geesteve seguit de prop per Juan
Casanova del CECOC, que va
creuar la línia de meta tercer. A la
categoria VE-50 es va imposar José
Nocente i Antonio Tenores
(CECOC) va acabar segon amb un
temps de 1:38:13. Amb un crono

d’1:39:41, Cristobal Maya (Escola
Praten) va ser el primer dels VE-60.
El traçat del Ciutat de Mollet va ser
de 70 km i va creuar les poblacions
de la Llagosta, Santa Perpètua,
Polinyà, Sentmenat i Palau-solità i
Plegamans, entre altres. ■■

META. Imatge de l’arribada dels ciclistes a l’avinguda Llibertat >> M.G.

● ● MOLLET / PARETS
PEDRO NAVARRO

■■ CICLISME  |  EL CONJUNT MOLLETÀ INTEGRAT PER 11 CICLISTES VA FER UN TEMPS DE 4:54:31

L’equip CECOC guanya 
el tercer Ciutat de Mollet

L’Handbol Sant Fost
guanya el tercer duel
del ‘play-off’ d’ascens
● El Sant Fost va guanyar 32-28 el
Sabadell en el tercer partit del
play-off d’ascens. Amb un joc poc
vistós, els jugadors santfostencs
van aconseguir la victòria amb
despesa física i lluita. El proper
enfrontament és al Vendrell. 

■■ HHOOQQUUEEII  | 1a Nacional Catalana GOLS DE CASTILLO I ARDID

El Mollet HC perd 2-7 a casa contra
el Bell-lloc i s’apropa al descens

■■ HHAANNDDBBOOLL      ||    Primera

SQS porta el cinquè
Ciutat de Mollet de
hip hop a Riera Seca
● El pavelló municipal de Riera
Seva acull diumenge el cinquè
Hip-Hop SQS Championship
Ciutat de Mollet que enguany
inclou la novetat de la categoria
freestyle individual. El campionat
comença a les 9 h. 

■■ HIP HOP

● MOLLET. La intermitència del Mollet HC torna a apropar l’equip a les
posicions de descens. L’equip de Morote va sortir adormit i Raúl Castillo
aconseguia l’empat al minut 15 (1-1). El contraatac del Bell-lloc va ser
demolidor i el segon gol d’Ardid no va inquietar els visitants.

Jornada agredolça per al ciclista
paretà Joaquim Rodríguez (Cais-
se d’Èpagne) a l’etapa reina de la
Volta al País Basc. Rodríguez va
coronar en solitari el port d’Aia
(1,8 km de distància amb un 11,5
% de pendent) però a 13 km pel
final va cedir el primer lloc a Da-
miano Cunego.

VOLTA AL PAÍS BASC

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||*
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Èpica victòria del CF Parets diu-
menge davant el Canovelles al
municipal Josep Seguer. El con-

junt de Cuni, que va acabar el
derbi amb nou homes, es va empor-
tar la victòria amb un providencial
gol  de Puchi a un minut del final.
La necessitat de punts d’ambdós
equips va propiciar un futbol espe-
culador i el temor de rebre gols va
ofegar el joc ofensiu. A la segona
meitat va continuar el domini del
Parets però amb poca presència a
tres quarts de camp. A part, a 10

minuts per al final, l’equip paretà
va patir les expulsions de Pando i
Gorgo. A un minut del final, una
falta a la frontal de l’àrea executada
per Puchi perforava la porteria
defensada per Estudillo i acabava
amb les dotze jornades del Parets
sense guanyar. Amb els empats de
Vilassar, Bellavista, el Parets surt de
la zona de perill. El proper com-
promís és el camp del Palau. ■■

● PARETS DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

■■ FFUUTTBBOOLL |  Preferent EL CF PARETS SUMA 3 PUNTS DESPRÉS DE 3 MESOS SENSE GUANYAR   

■■ Segona Territorial  |  LA LOURDES PERD A CARDEDEU I ES TORNA A POSAR EN PERILL

● ● ● MOLLET / PARETS / MARTORE-
LLES. L’equip filial del Parets va
guanyar 2-0  la Romànica. Aquesta
és la segona victòria consecutiva de

l’equip que, amb 26 punts, surt del
pou del descens. Amb només 3
punts més que el Parets B es troba la
UE Lourdes que no va poder gua-

nyar al camp de l’FC Cardedeu (2-
0). Els de Can Vila van generar poc
perill i només van arribar a la porte-
ria local en un parell d’ocasions cla-
res. L’altre equip baixvallesà del
grup, el Martorelles, va empatar
sense gols al camp del Vilamajor en
un partit protagonitzat per un arbi-
tratge poc coherent. El Martorelles
continua instal·lat a mitja taula. ■■

El Mollet supera
el Castellar i
entra en la lluita
per l’ascens

● MOLLET DEL VALLÈS. Treballada
victòria del CF Mollet en la rebu-
da del Castellar. L’equip va plante-
jar un esquema sòlid i va deixar
pocs espais entre línies que va cas-
trar el joc vertical dels visitants.
L’1-0 arribava quan Parra transfor-
mava un penal al minut 58. A les
acaballes del partit va venir el ball
de targetes amb l’expulsió de
Mendieta i el tècnic Fradera, que
compta els partits a la banqueta
molletana per victòries.  Els resul-
tats de la jornada han propiciat un
triple empat entre el Vilanova, les
Franqueses i el Mollet que, amb 48
punts, tenen la segona posició a 6
punts. L’equip visita diumenge el
camp del Marganell. ■■

■■ Primera  |  ELS DEL ZONA SUD ENCARA NO ESTAN SALVATS

GOL PROVIDENCIAL. Puchi va fer el gol de la victòria a un minut per acabar el temps reglamentari >> M.G.

El filial del Parets surt 
de la zona de descens 

0
1CF PARETS

CANOVELLES

0
1CF MOLLET UE

CASTELLAR

La UE Molletense
segueix irregular 
i perd a Solsona
dominant el matx

● MOLLET DEL VALLÈS. La
Molletense ha deixat escapar una
oportunitat d’or per allunyar-se del
Solsona a la classificació general i
donar per aconseguida la perma-
nència matemàtica. Els homes de
Kiko Montoya van dominar el par-
tit però no van saber concretar les
arribades a porta. Isaac va inaugu-
rar el marcador al minut 2 però el
Solsona igualava la contesa 20
minuts més tard. Abans del des-
cans, el Solsona va encadenar un
parell de contraatacs que van
posar el marcador coll avall per als
locals. Òscar va escurçar diferèn-
cies amb un cop de cap. La
Molletense rep diumenge el Sant
Celoni (Zona Sud, 16.30 h). ■■

2
3SOLSONA

UE MOLLETENSE

● MOLLET DEL VALLÈS. Nou èxit
esportiu i organitzatiu del Club
Patinatge Artístic Mollet que diu-
menge va portar al pavelló munici-
pal de Riera Seca la segona fase del
campionat comarcal del Consell
Esportiu del Vallès Oriental.
L’esdeveniment va aplegar 109 pati-
nadors i patinadores d’arreu de la
comarca enquadrats en sis catego-
ries (de Prebenjamí A a Infantil B).
En aquesta competició, els quatre
primers classificats de cada catego-
ria passen a disputar la fase interco-

marcal. Per part del CPA Mollet es
van classificar les prebenjamines
Marla Miranda (primera amb
61,90 punts) i Gemma Zapater
(segona amb 58,70 punts). Va presi-
dir l’acte el secretari general del
Consell, Santi Gené, juntament
amb els regidors de l’Ajuntament
Antonio Felices i Ana Maria Díaz. 

D’altra banda, la patinadora del
CPA Carolina Masdevall va acon-
seguir els mínims al Campionat de
Barcelona Juvenil per estar al
Campionat de Catalunya. ■■

Riera Seca acull amb
èxit la final comarcal

■■ PATINATGE  |  L’ESDEVENIMENT APLEGAVA 109 PATINADORS

Fi del malefici paretà 
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MOLLET DEL VALLÈS
Av. Jaume I, 176

Tel. 93 593 34 90

També ens trobaràs a BARCELONA
 c. València esq. Av. Meridiana

Tel. 93 265 44 73

AURIS SPORT 5P 177cv
DIESEL APERTURA SIN

LLAVE, XENON, CARGADOR
CDS AGOSTO 2007

GARANTIA HASTA AGOSTO
2012 5.000KMS PROVIENE
PARTICULAR PVP: 19.950 €

A3 5P 1.9TDI 130CV
CLIMA TAPICERIA PIEL
Y ALCANTARA PACK

ELECTRICO PERFECTO
ESTADO PVP: 14.950 €

AUDI ALLROAD 2.5 TDI
180CV XENON DVD

TECHO, EQUIPO MUSICA
PROF, PARKTRONIC,
NACIONAL AÑO 2004

PVP:  24.950 €

BMW 320CD 150CV
AÑO 2004 PIEL
NAVEGADOR

PERFECTO ESTADO
PVP: 23.950 €

A6 2.5 TDI V6 163CV
LLANTAS CLIMA BIZONA

NAVEGADOR
PARKTRONIC TEMPOMAT

CARGADOR CDS PIEL
85.000 KM PERFECTO

ESTADO

C5 PREMIER HDI 110CV
SENSOR DE PARKING,

LUCES Y LIMPIAS,
CARGADOR CDS, POCOS
KILOMETROS, UNA SOLA

MANO LIBRO REVISIONES,
PVP: 9.600 €

PANDA MULTIJET DIESEL
70CV BAJO CONSUMO
AIRE ACONDICIONADO,
RADIO CD ELEVALUNAS
ELECTRICO 30.000 KM

PVP: 8.750 €

GETZ CRD 3p BLANCO
AIRE ACONDICIONADO

ABS ELEVALUNAS
ELECTRICOS, CIERRE

CENTRALIZADO, RADIO
CD POCOS KM

C 220 CDI SPORTCOUPE AÑO
2003 87.000 KMS PIEL BEIGE,

NAVEGADOR COMAND,
CARGADOR CDS, SENSOR
DE LUZ Y LLUVIA, TECHO

PANORAMICO PRACTICABLE,
IVA DEDUCIBLE LIBRO

REVISIONES PVP: 21.800 €

MB C 200CDI AÑO 2005
86.000 KM LIBRO

REVISIONES
AVANTGARDE

IVA DEDUCIBLE
PERFECTO ESTADO

VOLKSWAGEN NEW
BETTLE 1.9 TDI 100 CV ESP

AIRE ACONDICIONADO,
DIRECCIÓN ASIST.

ELEVALUNAS ELÉCTRICO,
CIERRE CENTRALIZADO

75.000 KM IVA DEDUCIBLE
PVP: 14.950 €

IBIZA 1.9TDI 100CV 5p
STELLA AIRE

ACONDICIONADO,
DIRECCIÓN ASISTIDA,

ELEVALUNAS ELÉCTRICO,
CIERRE CENTRAL.,

DIRECCIÓN ASISTIDA

CLIO DCI 3p AIRE
ACONDICIONADO,

DIRECCIÓN ASISTIDA,
ELEVALUNAS

ELÉCTRICO, CIERRE
CENTRALIZADO, RADIO

CD PVP: 6.000 €

PEUGEOT 307 1.6 16V
AÑO 2002 POCOS KM,

CLIMATIZADOR
AUTOMATICO,

DIRECCIÓN ASISTIDA,
ELEVAL. ELÉCTR., C.C.
RADIO CD ORDENADOR
DE ABORDO PVP: 6.900 €

407 2.0 HDI 136CV PIEL
NAVEGADOR TELEFONO XENON

ASIENTOS ELECTR. Y
CALEFACTABLES CARGADOR

CD, CONTROL PRESION
PNEUMATICOS, SENSOR LUZ Y

LLUVIA, PARKTRONIC,
REGULADOR LIMITADOR DE

VELOCIDAD PVP: 16.950€
AÑO 2005

ESPACE 2.2 DCI 150CV IVA
DEDUCIBLE AIRE
ACONDICIONADO,

DIRECCIÓN ASISTIDA,
ELEVALUNAS ELÉCTRICO,
CIERRE CENTRALIZADO.
RADIO CARGADOR CD

PVP:16.900 €

SEAT LEON 1.6 105 CV
SPORT POCOS KM AÑO

2003 PVP: 9.500 €

BMW 320D 150 CV
PACK BUSSINES, AÑO

2004 PVP: 20.500 €
IVA DEDUCIBLE

C3 1.4 HDI SX PLUS
TECHO PANORAMICO
ABS RADIO CD AIRE

ACONDICIONADO AÑO
2004 PVP: 8.750 €

MICROCAR NUEVOS A ESTRENAR
TODOS LOS MODELOS LOS

MEJORE PRECIOS DEL VALLES NO
LO DUDE INFORMESE Y NO SE

ARREPENTIRA SERVICIO
COMPLETO, POST VENTA,

FINANCIACION Y SEGUROS
A TODO RIESGO

www.auto2000mollet.es

PRESENTANT AQUEST ANUNCI, CANVI DE NOM I 100 LITRES DE COMBUSTIBLE GRATIS

La Unió no perdona
i guanya 1-2 a la
pista de l’FS Dosrius
● La UFS Mollet va resoldre
sense mals de cap la complicada
visita a la pista del Dosrius, que va
aprofitar el camp petit per plantar
una defensa molt tancada. David
de córner instal·lava el 0-1 al
minut 10 però els locals empata-
rien 5 minuts més tard. A la sego-
na part, Ole va fer el gol de la vic-
tòria de falta indirecta. Amb 47
punts, el conjunt d’Elías té poques
possibilitats de pujar de la cinque-
na posicó. La Unió juga aquesta
setmana fora contra el Touring.

El Barri guanya 2-3 
a Polinyà, el segon
equip més golejador
● L’FS Barri Can Calet continua
abonat a la ratxa de bons resultats
i suma 3 punts més després de la
victòria a la pista del Polinyà. Amb
un gran desplegament ofensiu i
endreçats al darrere, el Can Calet
va neutralitzar el segon equip més
golejador de la Lliga. Els gols sant-
fostencs van ser obra de David,
Ivan i Tabo. L’equip ha sumat 9
dels darrers 12 punts. Diumenge
reben la visita del Riunord (11h),
una oportunitat per certificar
matemàticament la permanència.

DESNIVELLS. Imatge d’una de les proves >> CLUB MUNTANYENC

El Club Muntanyenc ha quedat
sisè classificat a la Copa Catalana
d’Esquí de Muntanya que ha inclòs
cinc curses per Andorra, la Vall
Fosca, Núria i la Vall d’Aran. En
individual, Nathalie Fernández ha
aconseguit l’11a posició d’un total

de 50 noies. En la general masculi-
na, Capi ha ocupat la 57a posició,
Albert Fanés va acabar 58è, Enric
Rodrigo 95è, Sergi Real el 96è i
Joan Juncosa ha acabat en la posi-
ció 110 i 11è a Veterans. En aquest
campionat organitzat per la
Federació d’Entitats Excursionistes
de Catalunya han participat 114
clubs i 382 corredors. ■■

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT 

■■ MMUUNNTTAANNYYAA | NATHALIE FERNÁNDEZ VA ACABAR ONZENA■■ AATTLLEETTIISSMMEE

L’Agrupació Escolar Anselm Clavé
celebra  diumenge la 22a edició de
la seva Cursa Popular. L’acte
inclou nou categories, el primer
tret de sortida es donarà a les 10h.
amb els cadets masculins i la cursa
popular, programada a les 12.30h,
posarà punt final a la jornada.
L’organització estima una partici-
pació semblant a la dels darrers
anys i espera uns 600 corredors. La
línia de sortida i arribada es dibui-
xarà al carrer Berenguer III, al cos-
tat del Casal Cultural. El traçat
passarà per l’avingda Llibertat,
Lluís Duran, l’avinguda Calderó i
Àngel Guimerà. La distància de la
cursa va en funció de les edats dels
atletes: la més curta és la de 200
metres, pensada per als nens i
nenes de P-3, i la més llarga és la
cursa popular amb 3.200 metres.
Diumenge a les 9.30h es tanca  el
termini d’inscripció. ■■

L’Escola Anselm
Clavé organitza
diumenge la seva
cursa popular
● MOLLET DEL VALLÈS

P. NAVARRO

El Muntanyenc fa sisè 
a la Catalana d’Esquí

■■ FFUUTTBBOOLL  SSAALLAA  | Territorial 3-3 A LA PISTA DEL SANTPEDOR

L’FS Parets es deixa empatar un
partit propici per sumar els 3 punts

■■ Preferent |  VICTÒRIA DELS EQUIPS BAIXVALLESANS DEL GRUP 1

● PARETS DEL VALLÈS. El primer equip de l’FS Parets va empatar 3-3 a la
pista del Santpedor en el compromís de la darrera jornada de Lliga.
L’equip que entrena Perales va començar guanyant 0-2 amb gols de Javi i
Joan. Abans d’arribar el descans, el Santpedor va forçar l’empat que poste-
riorment trencaria Pitu per decantar la balança a favor dels paretans (2-3).
Els locals, però, van aconseguir empatar a 5 minuts pel final. 
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JOHNNY SHEPHERD HA ESTAT
SELECCIONAT PER A L’ASCENCIÓ

■■   MÚSICA | CONCURS DE ROCK A GRANOLLERS

● MOLLET DEL VALLÈS. Johnny Shepherd and the Hurricanes
ha estat una de les vuit bandes seleccionades per al procés
selectiu del concurs de rock de l’Ascenció. Així, el 2 de maig
actuarà a la plaça Barangé de Granollers amb tres grups més. CULTURA

CENTRE D’ESTUDIS

Av. Calderó, 1, 1r 1a · Mollet
(Sobre Farmàcia Rovirosa)

✆ 93 593 47 93

MATRÍCULA OBERTA
Cursos per a totes les edats.

El  29 d’abril se celebra el Dia In-
ternacional de la Dansa. Per com-
memorar-lo, tot i que amb certa
antelació, Can Gomà rebrà nova-
ment la companyia de l’Institut del
Teatre IT Dansa, amb l’espectacle
Tres coreografies. 

La companyia presentarà les co-
reografies Jardí tancat, de Nacho
Duato; Naked thoughts, de Rafael
Bonachela, i WHIM. Fractured
fairytale, d’Alex Ekman. La primera

part està format per cants populars
de treball de Mallorca, amb música
de Maria del Mar Bonet. Naked
thoughts és la primera creació de
Bonachela en una companyia cata-
lana i està inspirada en els les ciber-
poesies de l’artista Ainize Txopitea,
amb una composició original del
músic català Ramon Balagué. Fi-
nalment, IT Dansa interpretarà una
coreografia d’un altre jove creador,
Alex Ekman, que mostra varietat de
situacions, inspirades en la vida.

IT Dansa és un projecte creat el
1996 per l’Institut del Teatre de la

Diputació de Barcelona, la directo-
ra artística del qual és Catherine
Allard, formada al Nederlands Dans
Theater i a la Compañía Nacional
de Danza, i guanyadora del Premi
Nacional de Dansa de la Generali-
tat el 2001. La companyia s’emmar-
ca en el curs de postgrau en dansa
de l'Institut del Teatre i té com a ob-
jectiu proporcionar als graduats
oportunitats de pràctica professio-
nal. La majoria dels seus compo-
nents, un cop finalitzat el període
de formació, han estat contractats
per destacades companyies.  ■■

IT regressa a Can Gomà
amb tres coreografies

■■ DDAANNSSAA | COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL

● MOLLET DEL VALLÈS
MONTSE ERAS

DISSABTE, 19 d’abril · 21 h

Can Gomà · 12 / 10 / 6 euros

La companyia està formada pels alumnes del curs de postgrau de l’Institut

EL RETORN. IT s’ha convertit en un clàssic del Dia de la Dansa a Mollet >> ARXIU

■■ PRIMER CERTAMEN DE DISCJÒQUEIS A MOLLET

El jove de Palautordera
DJ Marvin guanya 
el concurs del Bubu’s
● MOLLET DEL VALLÈS. DJ Marvin,
nascut el 1987 a Santa Maria de
Palautordera, ha estat el guanyador
del primer premi (dotat amb un
viatge a Londres per a dues pero-
nes) del concurs de DJ que ha orga-
nitzat el pub Bubu’s. DJ Marvin,
l’alter ego de Bernat Llop i el disjò-
quei de la discoteca 4 de Sant
Celoni, es proclamava guanyador
divendres passat a la final del certa-
men, que va omplir el local de gom
a gom. L’èxit de convocatòria asse-

gura una segona edició del concurs
l’any vinent.

En segon lloc quedava el marto-
rellesenc DJ Balius; els molletans
germans Garcia eran tercers, i els
també veïns de Mollet Adrià Lo-
rente i Xavi Alarcón es classifica-
ven en quarta possició. Tots ells re-
vien de premi un iPod.

D’altra banda, La Bombeta aco-
llirà divendres una nova sessió del
cicle Urban Tempo, amb DJ Ruso,
(ragga jungle i drum bass). ■■

Amb motiu del Dia 
Internacional de la Dansa,
CONTRAPUNT, amb col·laboració
amb la Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Mollet, et
convida a aquest espectacle.
Presentant el cupó de la pàgina
39 d’aquesta edició a les 
taquilles, pel preu d’una entrada
se n’obtindran dues.

A MEITAT DE PREU

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Rialles Parets celebrava diumenge els seus 14 anys de promoció
d’espectacles infantils i juvenils al municipi, amb un pastís per al
públic que va assistir a l’obra del Musical més Petit. >> FOTO: M.G.

Amb 14 anys de Rialles
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Assegura el teu futur aprenent una bona professió, fent

Cicle mitjà de Mecanització
(MECÀNICA INDUSTRIAL)

Que faràs? Aprendràs a:
- Programar torns i freses amb
  l’ordinador (CNC)
- Dibuixar amb Autocad
- Treballar amb torns i freses convencionals
- Esmolar eines
- Circuits de pneumàtica
- Inici a la soldadura
- Preparar treballs de mecanització
- Control i verificació de la qualitat de la mecànica industrial
- Construcció i muntatge de mecanismes mecànics

I a l’acabar el cicle de Mecanització, què?
Podràs accedir a una borsa de treball, farcida d’empreses de Mollet
i comarca de MECÀNICA INDUSTRIAL i afins. Conveni especial amb
ALSTOM TRANSPORTE, SA.
T’assegurem una inserció laboral de més del 90%

Preinscripcions: del 13 al 23 de maig
IES-SEP MOLLET DEL VALLÈS
DEPARTAMENT DE FABRICACIÓ MECÀNICA

c. Burgos 96 · Mollet del Vallès
Tel. 93 570 53 54
http://www.iesmollet.net
a8021594@centres.xtec.es

I quan acabis l’ESO què?

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
Institut d’Educació Secundària i Superior
d’Ensenyaments Professionals
IES-SEP Mollet del Vallès

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

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

QUADRES I LÀMINES · MARCS I MOTLLURES
FORN DE CERÀMICA

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

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

MATRÍCULA OBERTA
PER AL CURSET D’ESTIU

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

■■  MMÚÚSSIICCAA | UNIVERSAL ROCKERS REPASSARÀ DISSABTE ELS MESTRES JAMAICANS

● MOLLET DEL VALLÈS. La Bombeta va acollir dis-
sabte el directe de Pau Picornell Quintet, que
omplia el cartell després de la baixa de Carles
Bech i Carla Gracia, previst inicialment. El jazz,
doncs, va anar a càrrec de Pol Padrós (trompeta),
Gorka Garay (saxo), Albert Marquès (piano),
Aleix Forts (contrabaix) i Pau Picornell (bateria).

El següent concert de La Bombeta serà aquest
dissabte (19.30 h) de la mà d’Universal Rockers,
una formació de roots reggae que recupera temes
dels 70. El seu repertori abraça peces de Dennis
Brown, Delroy Wilson, Gladiators, Cornell
Campell, Jacob Miller, Bob Marley and the
Wailers, entre altres. ■■

FFOOTTOOGGRRAAFFIIAAMMÚÚSSIICCAA

Coshida s’ha presentat
al premi convocat a la
xarxa Remix Radiohead
● La formació molletana Coshida ha
participat a la proposta del grup
Radiohead, que, per mitjà de la xarxa,
obre la possibilitat de mesclar el seu
nou single. Els resultats es poden votar
a www.radioheadremix.com. D’entre
els 10 més votats, es triarà el guanya-
dor, que veurà la seva versió editada.
Les votacions acabaran l’1 de maig.

Amadeu Rovira guanya
el concurs Instants 
d’Hivern de Sant Fost
● La imatge Fredor, una instantània del
turó de Sant Fost, realitzada per
Amadeu Rovira, ha estat la guanyadora
del primer premi (200 euros) del con-
curs de fotografia dedicat als instants
d’hivern i convocat per l’Ajuntament.
El segon guardó, dotat amb 100 euros,
ha estat per Antonio Sánchez Tomás.
S’hi han presentat 12 fotografies. ■■

PPUUBBLLIICCAACCIIÓÓ

Jordi Azagra presenta
un llibre adreçat a
alumnes de piano
● El director de l’Escola Municipal
de Música de Parets, Jordi Azagra, pre-
sentarà dissabte el llibre Visca!
Quadern d’esbarjo musical per a
piano. L’acte es farà en el marc de la
tercera Trobada de Professors de
piano, al Conservatori de Vila-Seca.
És un llibre de dificultat progressiva i
que passa per diferents estils.Fragment de ‘Fredor’, l’obra guanyadora d’Amadeu Rovira >> AJUNT.

Éfren Álvarez, a la terrassa del Museu, amb Pantanito >> M.GARCIA

Jazz i reggae a La Bombeta 
■■ AARRTT | ‘SMALLTALK’, NOU APARADOR

Efrén Álvarez penja 
diàlegs a l’estil barroer

● MOLLET DEL VALLÈS. Un grapat
de fulls DIN A4 enganxats amb
cinta adhesiva directament al vidre
de l’Aparador del Museu Abelló.
“He instal·lat el material de
manera barroera. Amb tot, en un
primer moment sembla una pro-
posta amable, però quan comen-
ces a llegir pot ser molt dura”,
descriu Efrén Álvarez, autor de la
darrera intervenció del cicle de

l’Aparador comissariat per David
Armengol. Així, el text dels petits
diàlegs que recull Smalltalk (el
títol de la instal·lació) pot ser des-
agradable i mostra certes pautes de
comportament repetitives.

Per inaugurar l’Aparador, diven-
dres la terrassa del Museu Abelló
acollia una actuació acústica de la
formació barcelonina de rumba i
flamenc Pantanito. ■■

Una actuació de Pantanito va inaugurar la mostra

QUINTET. Pau Picornell actuava dissabte passat >> M.GARCIA
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Com cada any el centre neuràlgic
del Sant Jordi a Mollet serà la ram-
bla, on s’instal·laran les tradicionals
parades de roses i llibres. En aquesta
ocasió, però, la taula de la plaça
Catalunya que comparteixen la
Biblioteca de Can Mulà, la Sala de
lectura L’Era i el Servei Local de
Català, acollirà l’Espai de les Lletres
Molletanes. Per aquesta parada,
doncs, a la tarda hi passaran a signar
els seu llibres l’autora de Contes de
Bagdad, Glòria Arimon (17h); els
poetes Josep Serra i Josep Masats,
que acaba de publicar Fragments de
vidre (18h); Llum Ibarz, que
enguany ha publicat Una larga
y negra noche (19h), i el membre
de 7 Plomes, José Martínez (20h). 

La rambla acollirà també altres
activitats paral·leles. Una de les més-
habituals és l’hora del conte
(10.30h), que anirà a càrrec de Mon
Mas. Els actes a l’entorn de Sant
Jordi s’allargaran també durant tota

la setmana. Així, divendres l’església
acollirà el Magnificat de Vivaldi, a
càrrec de l’Escola de Música i el cor
Sant Vicenç; així com 7 Plomes
atorgarà dissabte els guardons del
seu 27è premi literrari. Tancarà els
actes l’escriptora Maria Barbal, que
serà a la biblioteca dimarts vinent.
PARETS, AMB CONTES. La plaça

de la Vila de Parets també acollirà
diferents parades i tallers per cele-
brar la Diada de Sant Jordi. Des de
primera hora, però, els escolars del
municipi podran escoltar les histò-
ries del patró de Catalunya per mit-
jà d’un contacontes. Per als més
grans, s’han organitzat festes a Ca
n’Oms i Asoveen i a les 4 de la tar-
da el Club Sant Jordi acollirà una
tarda poètico musica, amb actua-
cions dels grups de country, guita-
rra i coral dels tallers del club.

SANT FOST, D’ESTRENA. Per pri-
mera vegada, si més no oficial-
ment, Sant Fost ha organitzat una
fira de roses i llibres a la plaça de la
Vila. A més, tot plegat s’amenitzarà
amb un taller de pintura (17.30h) i
una hora del conte (18h), a càrrec
de Neus Juvilà.

MARTORELLES I EL DRAC. El po-
ble torna a centrar els actes en la
llegenda de Sant Jordi, de manera
que la Biblioteca Montserrat Roig
acollirà l’espectacle Sant Jordi i la

princesa,
de la mà
de la com-
panyia Pen-
gim-Penjam
(18h). D’altra
banda, Santa
Maria ha convo-
cat un concurs de
dibuix i un altre de
poesia per a infants. L’o-
bra guanyadora serà la
portda del programa de
la festa major. ■■

■■   SANT JORDI ‘08 | FESTA DEL LLIBRE I LA ROSA

Els escriptors locals
signaran a la rambla
Sant Fost organitza per primera vegada una fira a la plaça de la Vila

● CONTRAPUNT 
MONTSE ERAS

Mostra
L’Associació de Col·leccionistes
de Mollet i Comarca exposarà a
la rambla molletana una mostra
de punts de llibre de diferents
municipis del Vallès.

Sardanes
Com cada 23 d’abril, l’entitat
Tradicions i Costums aproparà
les sardanes a la plaça
Catalunya de Mollet, amb la
Cobla Mediterrània (18.30h).

Concurs
La plaça Catalunya de Mollet acollirà
el lliurament de premis del cinquè
concurs de punts de llibre (18h).
D’altra banda, Parets ha convocat el
12è certamen d’aquest gènene.

Els municipis 
baixvallesans
faran activitats
diverses a 

l’entorn dels 
llibres i les roses

● PARETS DEL VALLÈS. La Biblioteca Infantil i Juvenil de Can Butjosa dissabte
instal·lava un pastís gegant de lletres amb les aportacions dels seus usuaris,
amb motiu de la celebració del seu 25è aniversari. A més, mostrava els escrits i
dibuixos que els hi han fet arribar aquest any per commemorar l’efemèride.
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■■ NAJAT EL HACHMI PRESENTAVA DIMECRES ‘L’ÚLTIM PATRIARCA’ 

Gràcies a la gesta que va salvar
la princesa del drac, Sant Jordi
és el patró dels enamorats cata-
lans i per reivindicar-ho, el
Casal Cultural ha organitzat
un concurs de petons. De 7 a
9 del vespre, s’instal·larà a la
rambla de Balmes un plató
fotogràfic, en el qual es retrata-
ran els petons de tothom que
hi vulgui participar. Els petons
poden ser de tota mena i tots
els participants rebran una
fotografia que els immortalit-
zarà el petó. També es triarà el
petó guanyador, que obtindrà
com a premi un  sopar  romàn-
tic al restaurant Can Prat. A
més, la coral del Casal actuarà
durant el concurs.

Premi per al
millor petó

La llegenda
Sant Jordi era un soldat romà. Diu
la llegenda que va clavar una 
llança al drac que atemoria tot un
poble. La primera narració data del
segle XII, de Iacopo da Varazze.

Vinyoli
Diumenge, La Bombeta (19h) ha
organitzat un recital poètic en
homenatge a Joan Vinyoli
(Barcelona, 1914-1984), en el
qual participarà Josep Masats.

Emprar la tinta per ser lliure
● MOLLET DEL VALLÈS. Com la pro-
tagonista de L’últim patriarca,
Najat el Hachmi fa servir l’escriptu-
ra per desfogar-se. “És el meu
espai de llibertat”, deia dimecres
durant la presentació de la seva

primera novel·la, guanyadora del
Premi Ramon Llull, al Casal

Cultural. L’últim patriarca,
però, no és un llibre autobio-
gràfic, tot i que “recull ele-

ments de les pròpies vivèn-
cies i d’allò que t’han expli-

cat, com ho fan tots els autors”,
apuntava El Hachmi.

A l’acte, organitzat per la llibreria
L’Illa, l’escriptora, d’origen amazic i
arribada a Vic amb vuit anys, expli-
cava la importància que va tenir la
literatura oral en la seva infantesa,
una influència que un dels assis-
tents destacava en l’estil de la seva
narració. El Hachmi, alhora, es rei-
vindicava hereva de la tradició lite-
rària europea i criticava  que es parli
més dels seus orígens que de la no-
vel·la. “Les preguntes dels perio-
distes tenen poc a veure amb la li-
teratura i són les mateixes ara que
les que feien abans de tenir el lli-
bre”, lamentava. En aquest sentit,
El Hachmi agraïa les paraules de la
periodista del CONTRAPUNT
Montse Eras, que conduïa l’acte i
considerava que el fet que “se se-
gueixi parlant de Najat com d’un
exemple d’integració, no li fa justí-
cia a una escriptora que és una re-
alitat de la literatura catalana”. ■■

NAJAT. L’autora explicava el seu procés creatiu al Casal Cultural >> MARC GARCIA

Aquesta és la imatge que acompanyava
un dels escrits. La biblioteca de Can
Butjosa continuarà els actes d’aniversari
aquest mes. >> CONTRAPUNT



Parets celebra la vuitena edició de
la Festa de les Entitats amb l’objec-
tiu que les associacions del munici-
pi surtin al carrer per mostrar la se-
va tasca i projectes als assistents.

Diumenge des de les 11 del matí
fins a les 8 del vespre, 46 entitats
muntaran la paradeta al Sot d’en
Barriques. A més, 27 de les associa-
cions que participaran en la diada

faran activitats i tallers d’àmbit cul-
tural, esportiu, solidari, tradicional
i lúdic per amenitzar la diada. En
total s’han programat una trentena
d’activitats i 17 jocs i tallers, entre
els quals hi haurà una exposició
africana on, a més, s’aprendrà a
confeccionar trenes. 

La novetat d’enguany és la incor-
poració d’un grand prix d’atletisme,
organitzat pel Club d’Atletisme Pa-
rets; un futbolí humà, a càrrec del

Futbol Sala Parets, i el Tennis Tau-
la Parets conduirà una exhibició i
un torneig de tennis taula.

Com ja és tradicional, al migdia
(14 h) tindrà lloc l’arrossada popu-
lar, servida en vaixella biodegrada-
ble i compostable. El preu dels ti-
quets és de 5 euros.

Després del dinar, entre les acti-
vitats hi haurà un karaoke (18.25 h)
en què podran participar tots els as-
sistents que es dirigeixin a l’estand
de la Comissió de Festes per apun-
tar-s’hi. Més tard (19.25 h), serà el

moment dels imitadors i humoris-
tes que vulguin portar el seu espec-
tacle dalt de l’escenari, ja sigui in-
terpretant algun personatge po-

pular o explicant acudits.
El punt final de la Festa de les

Entitats el posarà Diables Parets
amb un espectacle pirotècnic. ■■

■■ FFIIRRAA  AASSSSOOCCIIAATTIIVVAA | UN ‘GRAND PRIX’ D’ATLETISME, UN FUTBOLÍ HUMÀ I UN TENNIS TAULA SÓN LES NOVETATS D’ENGUANY

● PARETS DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

Les associacions paretanes sortiran diumenge al Sot d’en Barriques per difondre els seus projectes

■■ COMUNICACIÓ

La vuitena Festa de les Entitats
preveu una trentena d’activitats

El procés participatiu engegat a Pa-
rets Festamajor.com la vols que te-
nia per objecte la tria dels grups
musicals i els espais de la festa d’es-
tiu ha rebut la resposta de 133 per-
sones. Pel que fa als emplaçaments
els participants han triat com a mi-
llor opció per als balls i espectacles
per a la gent de major edat mante-
nir l’escenari a la plaça de la Vila,
per sobre de la resta d’opcions (en-
velat gratuït, pavelló d’esports i pis-
ta exterior de l’escola Lluís Piquer,
per ordre de preferència). Pel que
fa als grups que actuaran les nits de
dissabte i diumenge de festa major,
les formacions escollides han estat
Zodiacs i Sol Lagarto per a dissabte
i Roe Delgado i ZPU per a la nit
de diumenge. Els participants tam-
bé han mostrat la seva preferència
per fer dues franges horàries en els
concerts al Parc de la Linera: fins a
les 2 de la matinada per a públic
jove i adult i a partir de les 2, ex-
clusivament per a joves. ■■

Més de 130
paretans trien
els grups i espais
de la festa major

● PARETS DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

DINAR POPULAR. El tiquet de l’arrossada de la festa d’entitats valdrà 5 euros >> ARXIU

Diumenge les entitats
paretanes mostraran
els seus projectes i 
les seves activitats

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

· Toldos · Persianas
· Carpintería de aluminio
· Mallorquinas · Mosquiteras
· Rejas y puertas de ballesta
· Mamparas de baño
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LA UNIÓ DE GERMANDATS RECULL  
LA SEVA HISTÒRIA AMB IMATGES

■■   MMOOSSTTRRAA | Diumenge se celebrava la festa anual

● PARETS. Diumenge la Cooperativa La Progressiva acollia una 
mostra, coincidint amb la festa de la Unió de Germandats de
Presivió Social, amb imatges de les entitats Montepío de San
Isidro Labrador, Montepío de San Sebastián i Montepío El Jardín. GARBUIX
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L’Associació de Col·leccionistes de
Mollet i comarca diumenge orga-
nitza la quarta edició de la Trobada
d’Intercanvi de Plaques de Cava,
que tindrà lloc al Mercat Vell de
10 a 14 h. En les parades es podran
trobar també taps de corona i ma-
terial cerveser. Com a novetat, en-
guany es presentarà l’ampolla de
cava Grau Dòria, que s’elabora a
Canyelles (el Garraf), i es farà el
sorteig d’un lot d’aquest producte,
que es realitzarà a la 13 h.

PUNTS DE LLIBRE

L’entitat també ha preparat per a la
jornada d’intercanvi la venda d’un

joc de punts de llibre commemo-
ratiu del cava Gomà, amb què es
regalarà la placa de l’Associació de
Col·leccionistes de Mollet. ■■

■■ TTRROOBBAADDAA  AANNUUAALL | LA CITA SERÀ AL MERCAT VELL

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

■■ FFOOLLKKLLOORREE | 30a TROBADA DE COLLES DEL VALLÈS

Els col·leccionistes
porten l’intercanvi 
de plaques de cava

U ENRIC BARTEL / AJ.PARETS

● MOLLET DEL VALLÈS. Els colors
llampants de les faldilles al vol, els
mocadors i la música tradicional van
inundar diumenge al matí la rambla
molletana amb la celebració de la
popular festa de Les Gitanes a la
Rambla, que enguany, en la seva
trentena edició, aplegava un bon
grapat de colles vingudes de 

diversos municipis del Vallès,
comarca on està més arrelat el ball
de gitanes. La tradició, recuperada de
la mà de l’Esbart Dansaire de Mollet,
diu que aquest espectacle deriva
d’una dansa que grups de gitanos
van introduir a la comarca i que,
amb els anys, el poble va fer seu i va
derivar en l’actual ball. >> CONTRAPUNT

LES GITANES FAN
VIBRAR LA RAMBLA
MOLLETANA

Dissabte a Parets també se
celebrarà una trobada 
d’intercanvi de plaques de cava
organitzat per l’establiment
paretà Servall Motor, amb 
col·laboració de l’Ajuntament, la
Comissió de Festes, RAP 107 i 
Celler Vell. La trobada es farà de 9
a 14 h al carrer Ramon y Cajal, on
hi haurà una botifarrada popular.

INTERCANVI A PARETS

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

�

*

Es presentarà la nova ampolla del celler Grau Dòria
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FRANCISCO CCAAMMPPSS--RRIIBBEERRAA

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

FLAMENCA
Francisco Camps-Ribera (Barcelona, 1895 - 1991)

El pintor Francisco Camps-Ri-
bera (1895-1991) va estudiar art
a l’Acadèmia Lliure i a l’Escola
de Belles Arts a Barcelona. Va
ser aprenent del mestre Isidre
Nonell i va treballar com a ce-
ramista als Estudis Cocurny,
també a la ciutat comtal. Als
anys 20 va marxar a París on va
començar a interessar-se tant
per l’impressionisme com pel
cubisme. Va estar molt influen-
ciat per Cézanne. Camps va
pintar olis sobre tela amb temes
basats en paisatges, naturaleses
mortes i persones. També va
produir ceràmica i collages en
estils figuratius postimpressio-
nistes, així com el moviment

abstracte.
Camps va ser membre dels

grups d’artistes Nou Ambient,
Els Evolucionistes, Grup GAI
(Grup d’Artistes Independents).
El pintor va marxar a Mèxic el
1939, on va ser professor de
l’Escola Nacional d’Arts Plàsti-
ques.

Des de la seva primera expo-
sició a l’Ateneu dels Treballa-
dors (1915) a Barcelona, les se-
ves obres van ser incloses en
nombroses mostres individuals
i col·lectives: a les Galeries
Dalmau, Galeries Layetanes,
Sala Parés, Museu d’Art Con-
temporani, Museu de la Ciuta-
della. ■■

El Parc de la Pau serà el nou punt
de partida del Dia de la Roda de
Sant Fost,  que se celebrarà aquest
diumenge (11h). L’organització ha
previst dos recorreguts amb dife-
rents nivells de dificultat, un per
als petits, i un segon traçat amb un
nivell per a avançats. Les inscrip-

cions es podran fer el mateix dia
abans de començar l’activitat i tots
els participants rebran una samar-
reta commemorativa de la diada.

DE LA BICI AL CAVALL

En acabar la bicicletada, els corre-
dors podran gaudir d’un esmorzar i
una exhibició eqüestre que es farà
a la zona de l’antic institut. ■■

■■ BBIICCIICCLLEETTAADDAA | LA SORTIDA CANVIA AL PARC DE LA PAU ■■ TTRROOBBAADDAA

● SANT FOST DE CAMPSENTELLES
CONTRAPUNT

Sant Fost celebrarà 
un nou Dia de la Roda

VENTALL D’EDATS. Menuts en l’edició de la diada de l’any passat >> ARXIU

El Casal Cultural
celebra el Dia del
Soci amb excursió

● El Casal Cultural de Mollet
celebra aquest dissabte un nou
Dia del Soci, amb una jornada
amb excursió i dinar de
Germanor. Els participants sorti-
ran del Pla de les Pruneres (10 h)
cap a Manresa, on visitaran el
Parc de la Llum. Més tard enfila-
ran cap a Calaf (l’Anoia), on cele-
braran el dinar i el ball a la Sala de
Festes Bogart.

El Mercat Vell acull
l’emissió en directe
de ‘Así es Andalucía’ 

● Diumenge (17 h) el Mercat Vell
es convertirà en un estudi radiofò-
nic amb l’emissió en directe del
programa de Ràdio Mollet Así es
Andalucía, un espai realitzat pel
Centro Cultural Andaluz amb
música i informació sobre
Andalusia i les activitats de l’enti-
tat, que la setmana vinent celebra-
rà el seu aniversari amb una festa a
Can Gomà.

El Club Sant Jordi
organitza una sortida
al Teatre Comtal

● El Club Sant Jordi organitza per
a dijous una sortida al Teatre
Comtal de Barcelona per veure
l’obra Enfermo imaginario, una
comèdia escrita por Pau Miró y
Marc Rosich, i interpretada per
Paco Morán, que narra les vicissi-
tuds d’un hipocondríac extrem. El
preu de l’entrada i l’autocar és de
24 euros i la sortida serà des de la
plaça Can Borrell (17 h).

El brogit dels motors tornarà a en-
sordir un any més el parc de Can
Mulà. Diumenge l’entitat Impe-
riales MC Mollet organitza una
nova edició del Vermut Motero,
una trobada d’amants de les moto-
cicletes que començarà a les 9 del
matí amb un esmorzar per als parti-
cipants. La jornada seguirà amb
una ruta amb moto per diverses po-
blacions de la comarca. A la trona-
da a Can Mulà, la festa continuarà
amb un espectacle sorpresa, un
vermut i un dinar a base de fideuà.

COM PARTICIPAR

Les inscripcions seran el mateix
diumenge de 9 a 11 del matí. El
preu serà de 20 euros amb esmor-
zar i dinar i de 15 euros sense di-
nar. La festa motera, però, comen-
çarà dissabte a la nit amb una ruta
barítima, carn a la brasa, striptease
i música al Club House. ■■

Imperiales MC
torna a aplegar
amants de les
motos a Mollet

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT
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Especial
c a s a m e n t s

i  comun ions  ( i  I I )
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Com en qualsevol
treball de caràcter
creatiu, el pentinat

de la núvia amaga infinitat de pos-
sibilitats que l’autor ha d’escrutar.
Per escollir un pentinat cal fer pro-
ves amb dies d’antelació. En aquest
procés cal estudiar factors impor-
tants com el vestit, les línies que

afavoreixen la fesomia facial,
l’estatura, la personalitat i la
densitat i llargària del cabell. 

LES CINC OPCIONS

En qualsevol cas, les opcions es po-
den endreçar en quatre grans blocs:
el recollit alt, el recollit baix, el se-
mirecollit, el pentinat ondejat i el
pentinat deixat anar. La clau del re-
collit és aconseguir una estructura
ferma que aporti seguretat a la nú-
via per afrontar amb naturalitat tot
el protocol de la cerimònia. El re-
collit pot anar complementat per
llaços, extensions i fins i tot petites

corones que poden fer la funció
d’element de subjecció. A part, el
tint escollit ha d’estar en tonalitat
amb el color de la pell.  

La Factoria Perruqueria (carrer
Joan Maragall de Mollet) presenta
un pack de núvia que inclou prova
de recollits, tractament capil·lar hi-
dratant, manicura i pedicura Spa i

maquillatge. Els professionals de
La Factoria Perruqueria són cons-
cients de que cada núvia és especial
i aposten per afavorir la bellessa
natural de cada dona. En quant a
les tendències, la versatilitat de La
Factoria permet apostar tant per
pentinats clàssics com per imatges
més arriscades i innovadores. Alho-
ra, La Factoria també ofereix asses-
sorament als convidats. 

Per la seva part, Perruquers &
Maquilladors Image (Onze de Se-
tembre de Mollet) s’ajusta a les ne-
cessitats econòmiques i proposa un
20% de descompte en perruqueria i
estètica per a nuvis i núvies. Image
recomana acudir al saló de bellesa
un mes abans de la gran cita. En la
secció d’estètica, Image també ofe-
reix permanents, tint de pestanyes,
neteja de cutis, hidratació, peeling i
pedicura. Per últim, Raffel Pages
(Gaietà Vinzia de Mollet), a part de
tot el servei de perruqueria també
ofereix servei de solàrium. 

L’enginyeria del recollit,
el pentinat de la núvia

■■ CCAASSAAMMEENNTTSS  II  CCOOMMUUNNIIOONNSS | LES PRINCIPALS OPCIONS ES RESUMEIXEN EN EL RECOLLIT, EL RECOLLIT BAIX, EL SEMIRECOLLIT, EL PENTINAT ONDEJAT I EL DEIXAT ANAR

La perruqueria Image
també ofereix tint per a
les pestanyes, ‘peeling’,
pedicura i hidratació

La Factoria potencia
la bellesa natural de 
la núvia amb pentinats
clàssics i moderns
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Els ornaments flo-
rals són un dels
distintius més im-
portants del casa-

ment i comprèn la decoració de la
casa de la núvia, el cotxe, l’esglé-
sia, el ram i els centres per les tau-
les del banquet. El ram de la núvia
és pot considerar l’element central,
“hi ha tants models i formes com
es vulguin imaginar però els més
utilitzats són amb caiguda de cas-
cada, la flor variada i el ram de
cales”, comenta Dídac Pérez, de la
Floristeria l’Orquídia (carrera Gaie-
tà Vínzia de Mollet). Amb tot, el

color predominant en la decoració
floral és el blanc i el cava, per bus-
car l’harmonia amb el vestit de nú-
via. Per això és un cromatisme que
protagonitza el 90% dels enllaços. 

UNA MICA DE COLOR

Tot i així, Dídac Pérez assegura que
“el color s’incorpora cada cop
més als casaments perquè és un
dels dies més feliços per a la pare-
lla i el color dóna alegria”. Les
darreres tendències conjuguen el
vermell amb el blanc i el negre.
L’any passat, per exemple, es va

posar de moda el taronja. Pérez co-
menta que “les innovacions de
l’art floral provenen d’Holanda
perquè és un dels majors produc-
tors del món. En canvi, els nous
dissenys d’estructures i presenta-
cions neixen a Alemanya i Suïs-
sa”. La Floristeria l’Orquídia reco-
mana que la decoració es fagi de
manera coordinada, “els diferents
elements han de respectar una
coherència i una lògica, és impor-
tant que ho fagi un mateix grup
de gent”. El pressupost mínim per
a un casament no baixa de 500 eu-
ros, el màxim tendeix a infinit.  

El vermell trenca el clàssic
blanc de l’art floral

■■ CCAASSAAMMEENNTTSS  II  CCOOMMUUNNIIOONNSS | LES PRINCIPALS TENDÈNCIES EN ORNAMENTACIÓ PROVENEN D’HOLANDA, ALEMANYA I SUÏSSA Un bon matalàs
garanteix un
descans òptim
en parella 
Sens dubte, el llit és un dels espais
on el futur matrimoni compartirà
més hores i, per tant, el matalàs sig-
nifica una elecció clau per garantir
el bon descans. Les característiques
del matalàs influeixen en l’estat
d’ànim i, fins i tot, en el procés
d’envelliment de les persones.
Amb més d’un segle d’experiència
acumulada, els professionals de la
Matalasseria Fornells (carrer Sant
Ramon de Mollet) són experts en
localitzar quin és el tipus de rigide-
sa que requereix cada client. No hi
ha cap matalàs que resolgui el mal
d’esquena, però si que pot ajudar  a
corregir postures incorrectes i
alleugerir molèsties. Informació a
www.matalasseriafornells.com.FLORS. Exemple de rams de núvia
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Els comiats de solter i sol-
tera acostumen a ser una
celebració prou boja. Se

sap on es comença però no on s’acaba i una
de les principals complicacions és la coordi-
nació dels desplaçaments. A més, a aquestes
alçades de la pel·lícula, ja és prou conegut
que l’asfalt i l’alcochol no són gens compa-
tibles. És per això que cal deixar el volant
en mans de professionals. Autocares JFH (al

c/ Pedra Llarga de Palau-Solità i Plega-
mans) ofereix un ampli servei per facilitar el
desplaçaments grupals amb una flota que
permet infinitat d’opcions (des del microbús
Volkswagen de 19 places fins el Mercedes
de 55 seients). A part dels comiats, Autoca-
res Fernández també ofereix serveis per al-
tres activitats com convencions, rutes turís-
tiques i excursions. Més informació al web
www.autocaresjfh.com.

Conductors de la festa
■■ CCAASSAAMMEENNTTSS  II  CCOOMMUUNNIIOONNSS | DESPLAÇAMENTS GRUPALS COORDINATS

EL COMIAT. L’etapa de solter o soltera finalitza amb una gran festa >> ARXIU
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Després d’escollir
el vestit del gran
dia, vénen els com-

plements. Tot s’ha de preparar fins a
l’últim detall i l’elegància ve marca-
da per les joies que s’escullin per dir
el sí, vull. 

Segons explica Mari Ángeles,
responsable de la joieria Isabel Mu-
ñoz, “ara el que es porta són les
aliances en or blanc i amb un bri-
llant, si bé l’or rosa també des-
punta”. Si el que vol és arriscar, la
joieria Venus ofereix anells que
combinen el groc i el blanc o bé el
blanc amb el vermell. També té la
possibilitat d’incloure un diamant
per donar un toc més solemne. Ve-
nus fa anells polits i matisats i, fins
i tot, rugosos. Els trobareu al carrer
Gaietà Vínzia, 45; a l’avinguda
Gaudí, 12; i al carrer Barcelona, 5
de Mollet. Si el preu és un proble-
ma a l’hora d’adquirir les aliances,
la joieria Venus és una bona opció. 

Des de 1992, Flavià Llobet, a

Berenguer III, 10-12 de Mollet, dis-
posa d’una gran varietat d’aliances
que van des dels 30 fins als 20.000
euros, sempre de la millor qualitat.

Si el que a ella més li agrada són
els diamants, que mai passen de
moda, la joieria especialitzada és
Isabel Muñoz (avinguda Llibertat,
14), que disposa d’uns dissenys ex-
clusius que es poden recrear en tres

dimensions amb suport informàtic. 
Es recomana que l’encàrrec de

les aliances es faci com a mínim un
mes abans de la cerimònia. Aquest
mes d’abril els nuvis trobaran l’o-
portunitat amb el joier Alejandro
Pardas (carrer Gaietà Vínzia, 38 de
Mollet, o galeries Sant Carles, de

Granollers) ja que ofereix un 50%
de descompte en la compra de qual-
sevol joia. Per si fos poc, regala un
penjoll d’or de 18 quirats per una
compra superior a 150 euros. A l’-
hora d’escollir l’aliança, aquest
joier li ofereix un ventall de més de
100 models d’aliances.

L’elegància dels nuvis ve marcada
per l’elecció de la millor aliança

■■ CCAASSAAMMEENNTTSS  II  CCOOMMUUNNIIOONNSS  | AQUESTA TEMPORADA, ALIANCES EN OR BLANC I BRILLANTS Els regals    
s’intercanvien
quan arriba 
el compromís
Abans del casament, els nuvis es
comprometen amb un intercanvi de
joies. Ell li acostuma a regalar un
anell i ella, els botons de puny o un
rellotge. Però si ell vol innovar, li
pot regalar una pulsera Pandora
que trobarà en exclusiva a la joieria
Mirall de Parets (avinguda Catalu-
nya, 86).

Una altra alternativa és la joieria
Venus, que s’esforçarà perquè el
nuvi tingui el rellotge o els botons
de puny que es mereix. Per a ella,
joieria Venus té els millors con-
junts d’or o plata, collarets de per-
les i braçalets. 

Tot i que les últimes tendències
puguin portar a l’originalitat i a les
formes estranyes, l’or, ja sigui
groc o blanc, sempre és molt desit-
jat per la majoria de les dones que
els agrada lluir sempre el millor
entre tota la gamma.

Quan es vol quedar bé i fer el
millor regal, les joies sempre són
la millor alternativa. Ja sigui d’or o
plata, ella sempre estarà feliç de
rebre un obsequi de la persona es-
timada.

Els diamants, que 
mai passen de moda, 
faran lluir la núvia de
manera espectacular

La innovació es 
troba en la combinació
dels colors de l’aliança
d’unió dels nuvis PER EXCEL·LÈNCIA. L’aliança, la joia més preuada de l’enllaç >> ARXIU
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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

CONSCIENCIACIÓ DE LA SALUT,

L’ESPORT  I LA VIDA 

SALUDABLE (I)

Aquest dilluns dia 7 d’abril s’ha celebrat el Dia Internacional
de la Salut i des de Ca n’Arimon em volgut dedicar 2 setma-
nes a la conscienciació de la salut, l’esport i sobretot a l’as-
soliment d’un estil de vida saludable. I per això amb aquest
text volem resumir-vos el que per a nosaltres és l’estil de
vida Ca n’Arimon.

Gràcies a l’evolució de la medicina i de la ciència en gene-
ral, cada vegada l’esperança de vida és més elevada. Els
medicaments cada vegada estan més a l’abast de tothom.
Però també hi ha altres maneres d’evitar malestars i mirar de
no ingerir tantes substàncies químiques a les quals el nostre
cos no està habituat. Si seguim les recomanacions següents
podrem mirar d’aconseguir una millora en la nostra salut:

Practiqueu esport un mínim de tres vegades a la setmana
sota supervisió professional. El nostre cos té una estructura
que necessita ser exercitada per tal de no perdre facultats.
El tipus d’exercici que fem cal que sigui controlat i fet a cons-
ciència per tal d’evitar crear desequilibris.

Tingueu una alimentació equilibrada. Si seguiu una dieta
mediterrània, la varietat està garantida. És millor menjar una
mica menys en cada àpat i menjar més sovint, que fer tres
àpats contundents al dia. 

Per Marta Puigdomenech
Llicenciada INEFC (Barcelona)

Coordinadora Activitats Aquàtiques CA N’ARIMON
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- 500 grams de 

macarrons

- 100 grams de carn 

magra de porc

- 100 grams de 

vedella

- 1 pebrot vermell petit

- 1 vas de vi blanc

- 3 grans d'all

- 1 branca de julivert

- 1 fulla de llorer

- 2 cebes

- pebre negre

- 3 tomàquets madurs

- 100 grams de 

formatge ratllat

- 2 cullerades de 

margarina

- oli d'oliva

- sal

$: Mitjà

��: 40 minuts

���������� persones

MACARRONS DE

CASA GRATINATS

Bullirem els macarrons amb aigua, sal i
una fulla de llorer. A part, en una casso-
la hi posarem la carn, prèviament pica-
da, també l'oli i la margarina; tallarem
les cebes i el pebrot molt fins i ho tira-
rem dins, junt amb la carn (aquesta
operació s'ha de realitzar en fred).
Posarem la cassola al foc, el qual ha de
ser una mica fort, ho remenarem bé
perquè es cogui tot per igual; quan esti-
gui a mig coure hi tirarem el vi i després
el tomàquet triturat.

En el morter hi picarem els alls, el juli-
vert i el pebre, l'omplirem d'aigua de
bullir els macarrons i ho afegirem a la
cassola. 

Ho deixarem tot a foc lent uns 10
minuts, i finalment hi tirarem els maca-
rrons; ho remenarem bé i ho posarem
en una safata per anar al forn, ho
empolsarem de formatge ratllat i ho
col.locarem al forn fins que quedin ben
gratinats i a punt per servir-los.  ❑

�

INGREDIENTS

L’APARADOR

LLLLIIBBRREERRIIAA  LLAA  NNOOVVAA  CCLLAAUU
Avinguda Calderó, 7 | T-93 593 17 08 | MOLLET DEL VALLÈS

Kevin Martín va néixer a Barce-
lona el 21 de març de 1996 i amb
només 11 anys ja és autor de dues
obres. La més recent, Brandi y
Brenda, aventura en el mar, la pre-
sentarà dimecres, diada de Sant
Jordi, a la parada que la llibreria La
Nova Clau instal·larà a la rambla de
Mollet. El joveníssim autor, que somia amb ser biòleg marí,
signa una història entre un tauró i un dofí, que pretén apro-

par amb un llenguatge amè i divertit, la seva
passió per la fauna marina als joves de la
seva generació. Un conte didàctic que a la
vegada permet conèixer diverses es-pècies,
distingir entre mamífers i peixos i que projec-
te fantasia i tendresa a dojo. Una obra que
pretén engrescar tothom a la lectura i mos-
trar que l’escriptor no té edat. Podreu conèi-

xer a Kevin Martín, el 23 d’abril a la parada de La Nova Clau,
on signarà llibres de 16.30 h a 18.30 h. ❑ Martín serà l’escriptor convidat per Sant Jordi – NOVA CLAU

A la seva parada de la
rambla signarà llibres el
dia de Sant Jordi el 
joveníssim Kevin Martín

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

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



DV, 18 ABRIL 2008 39PROPOSTES contrapunt

➡➡=

ELS MUNICIPIS DEL BAIX VALLÈS
ORGANITZEN DIFERENTS ACTIVITATS
CULTURALS PER CELEBRAR LA DIADA
DE SANT JORDI Pàg. 26 i 27

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, 10 23ºC 14ºC 22ºC 995 hPa Inap. 44 km/h SW

DIVENDRES, 11 17ºC 10ºC 11ºC 1.007 hPa          3,6 l/m2 45 km/h SE

DISSABTE, 12 18ºC 9ºC 16ºC 1.015 hPa          0,8 l/m2 34 km/h SE

DIUMENGE, 13 20ºC 7ºC 18ºC 1.016 hPa – 39 km/h SSW

DILLUNS, 14 17ºC 10ºC 15ºC 1.019 hPa – 44 km/h SSW

DIMARTS, 15 16ºC 9ºC 14ºC 1.020 hPa – 31 km/h SSE

DIMARTS, 16 17ºC 8ºC 16ºC 1.011 hPa – 35 km/h SE

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

El pas d’un altre front al
migdia reactivarà els ruixats
que seran més probables
quan més al nord. Tempera-
tures sense canvis.

Pausa en les pluges i rui-
xats amb més sol que no
pas altra cosa i vent de
Garbí. Les temperatures
pujaran.

Tornen les pluges amb el pas
d’un altre front a partir de
mig matí. Les pluges es po-
den extendre per tot el terri-
tori. Temperatures cap avall.

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

Previsió per al cap de setmana

DEFUNCIONS

NAIXEMENTS

Mariona Castel (Mollet) 06/04/08
Ainhoa Encuentra Plasencia (Mollet) 06/04/08
Laura Lledó Perea (Mollet) 07/04/08
Joel Alonso Arjona (La Llagosta) 07/04/08
Chenon Brayan M-Holo (Mollet) 09/04/08

Dades facilitades per l’Hospital de Mollet  

MOLLET

18. AMADÓ. Prat de la Riba, 17
19. BARBERO. Gaietà Vínzia, 66
20. CLIMENT. Pompeu Fabra, 81
21. CONCEPCIÓN. Gallecs, 73
22. GARNÉS. Cervantes, 29
23. LAFARGUE. Can Flaquer, 19
24. MARTÍNEZ. Diputació, 9

FARMÀCIES DE TORN

PARETS DEL VALLÈS
17-23. BARJA. Raval, 26

SANT FOST
20. N. IGLESIAS. Barcelona, 84

MARTORELLES
19. C. HOLGUERA. Nou, 4

Amb motiu del 

DIA INTERNACIONAL
DE LA DANSA

la Regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament de Mollet i contrapunt

us conviden a l’espectacle:

TRES COREOGRAFIES
de la Cia. de l’Institut del

Teatre IT Dansa
Dissabte 19 d’abril a les 21h 
al Teatre Can Gomà

Eugenio Romero Méndez (Parets) 63 anys 09/04/08
Rosario López Ureña (Mollet) 75 anys 12/04/08

Dades facilitades per la Funerària Monserdà   

➡➡

DIUMENGE 20DIVENDRES 18 DISSABTE 19

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

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

Les millors receptes es publicaran 
a la nostra secció gastronòmica.

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

contrapunt

El guanyador d’aquest mes 
es publicarà en l’edició número 343

presentant aquest cupó 
divendres a la Marineta o 

dissabte a les taquilles 
de Can Gomà

2x1

MOLLET

Divendres, 18

··  SSAANNTT  JJOORRDDII..  2211  hh.. Contes

per a adults. Centre cívic de

Lourdes.

··  XXEERRRRAADDAA..  2200  hh. El massat-

ge. Prevenció i beneficis.

Centre cívic Joana Barcala.

··  CCOONNFFEERRÈÈNNCCIIAA..  1199  hh.. Les

transformacions del cos de

la dona. Museu  Abelló.

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

Sessió d’electrònica amb dj

Ruso. La Bombeta.

Dissabte, 19

··  RREEGGGGAAEE..  1199..3300  hh.. Actuació

d’Universal Rockers. La

Bombeta.

--  SSAANNTT  JJOORRDDII..  2211  hh..  Tres co-

reografies, d’IT dansa. Tea-

tre Can Gomà.

··  FFEESSTTAA..  1177  hh.. Festa de Pri-

mavera. Centre Ocupacional

del Bosc.

Diumenge, 20

··  BBAALLLL..  88  hh.. Campionat de

Hip Hop. Pavelló Riera Seca.

··  TTRRAADDIICCIIOONNAALL..  1100  hh.. Mostra

de Colles de Ball de Gitanes.

Plaça Catalunya.

··  MMOOTTOOSS..  1100..3300  hh.. Vermouth

motero. Parc Can Mulà.

··  EEXXHHIIBBIICCIIÓÓ..  1199  hh.. Balls de

saló. Teatre Can Gomà.

··  TTRROOBBAADDAA..  99  hh.. Intercanvi

de cava i taps. Mercat Vell.

PARETS

EXPOSICIONS

MOLLET

··  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ.. Interseccions en

art, tecnologia i finances. Mu-

seu Abelló. Fins al 4 de maig.

--  FFOOTTOOGGRRAAFFIIAA.. L’orgull de

l’absència, de Judith Vizcarra.

Museu Abelló. Fins a l’11 de

maig.

··  AAPPAARRAADDOORR.. Smalltalk, d’E-

frén Álvarez. Museu Abelló.

Fins al 6 de juny.

··  PPIINNTTUURRAA.. Casas Portella. Sa-

la Fiveller. Fins al 27 d’abril.

··  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.  Biblioteca Montse-

rrat Roig. Fins al 30 d’abril.

Divendres, 18

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

conte. Biblioteca Can

Butjosa.

Dissabte, 19

··  TTRROOBBAADDAA..  99  hh.. Intercanvi

de plaques de cava i botifa-

rrada. Carrer Ramon y Cajal,

1-11.

··  DDOONNAACCIIÓÓ..  1100  hh.. Acapte de

sang. Club Sant Jordi.

Diumenge, 20

··  AASSSSOOCCIIAACCIIOONNSS..  1111  aa  2211  hh..

Dimarts, 22

··  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓ..  1199..3300  hh..

¿Cuba hacia dónde? de Cris-

tina Xalma. Biblioteca Can

Mulà.

··  MMÚÚSSIICCAA..  2200  hh.. Concert de

gospel. La Marineta.

··  TTEEAATTRREE..  2211  hh.. Le Bourgeois

à notre compas, de l’IES Vi-

cenç Plantada. Can Gomà.

Dimecres, 23

··  SSAANNTT  JJOORRDDII..  1177  hh..  Concurs

de petons, a la rambla Bal-

mes. 1188  hh.. Lliurament pre-

mis del concurs punts de lli-

bres, a la plaça Catalunya.

1188..3300  hh.. Sardanes, a la pla-

ça Catalunya. 1199  hh.. Poesia,

a La Marineta. 

MARTORELLES

Divendres, 18

··  XXEERRRRAADDAA..  1199  hh.. Reco-

manacions literàries per

Sant Jordi. Biblioteca Mont-

serrat Roig.

Dissabte, 19

··  BBAALLLL  DDEE  GGIITTAANNEESS..  1177  hh..

Trobada de Pobles del Ball

de Gitanes. Envelat. 

Festa de les entitats. Sot

d’en Barriques.

Dimarts, 22

··  GGEENNTT  GGRRAANN.. Sortida a la fa-

geda de Santa Fe.

··  DDOONNAACCIIÓÓ..  1177  hh.. Acapte de

sang. Plaça de la Vila.

··  IINNFFAANNTTIILL..  1166..3300  hh.. L’hora

del conte. Biblioteca Can Ra-

joler.

Dijous, 24

··  PPOOPPUULLAARRIITTAATT..  2200  hh.. El va-

llesà de l’any. Teatre Can Ra-

joler.

SANT FOST

Diumenge, 20

·· DDIIAA  DDEE  LLAA  RROODDAA..  1100  hh..

Recorregut en moto. Parc

de la Pau.

··  EEQQÜÜEESSTTRREE..  1111  hh.. Exhibició

de cavalls. Carrer Priorat,

zona de l’antic IES.
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www.contrapunt.catla contra... i punt40

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

17 d’abril de 2003 (núm.98).
Mollet es preparava per rebre la
visita de 5.000 persones de 130
colles com a Ciutat Gegantera de
Catalunya. L’agenda contempla-
va més de 25 actes festius.

–Esteu tenint moltes vendes?
–Poc a poc. Al principi costa perquè la
gent està acostumada als sex-shops, on fa
més vergonya entrar i està tot tapat. Fins
que la gent s’ha adonat que això no és un
sex-shop ha passat una mica de temps.
–Què és el que més es ven?
–Es ven de tot, des d’un oli de massatge,
un consolador, boles xines o objectes de
broma per a comiats de solter. També
tenim una varietat molt gran de preserva-
tius per a tots els gustos.

–Quins són els preservatius més curio-
sos?
–Els més originals són els fluorescents,
que es veuen amb la foscor i es venen
molt. Els estriats i els de sabors, que ja
es coneixen més, tenen molt èxit.
–Qui entra més a la botiga, ells o
elles? 
–Per norma general, entren més elles.
Ells van més als sex-shops, sense gene-

ralitzar. Però cada vegada més, vénen els
marits a comprar una joguina per a elles,
sobretot consoladors. 
–Quins consoladors recomanaries?
–Els que tenen comandament a distància
són molt divertits perquè poden jugar els
dos membres de la parella. 
–Fas de consellera?
–Sí, molta gent m’explica els seus proble-
mes i jo intento aconsellar el que els pot
anar millor.

>> PER: ANNA PALOMO

Regenta des de fa un any i mig una botiga 
a Mollet on es venen productes eròtics

Laura Orellana

Elles acostumen 
a entrar més 
que els homes

EN ESSÈNCIA

��LA DADA

611
● Aquest és el número de preinscrip-
cions a P-3 formalitzades a Mollet per
al curs 2008-09, de les quals el
61,7% van dirigides a centres
públics. A part, 174 de les sol·licituds
s’han fet per  educació secundària.
L’Oficina Municipal d’Escolarització
ha atès 192 persones. 88

��LA FRASE

● MARC CARRILLO, professor de Dret
Constitucional, en la ponència pel 77è

aniversari de la Segona República. 1133

��LA PARAULA 

Compostable

● Adjectiu que s’atribueix als mate-
rials confeccionats a partir de matèries
orgàniques. L’arrossada de la Festa de
les Entitats de diumenge a Parets se
servirà en una vaixella d’aquestes
característiques per no perjudicar el
medi ambient. 2288

��EL WEB

wwwwww..rraaddiioohheeaaddrreemmiixx..ccoomm

● Web en què els internautes que
segueixen el grup britànic Radiohead
poden proposar un remix del tema
Nude, el darrer single del disc In rain-
bows. L’artista molletana Coshida ja
ha fet la seva versió. 2244

Qui no vol parlar de la 
memòria de la Segona 
República és perquè té
coses a amagar

“


