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GASSÓ DIU ADÉU A 
L’ALCALDIA I DEIXA PAS
A UN NOU GOVERN 1122

L’AV DE GALLECS DENUNCIA 
L’ABANDÓ DE CAN CRUZ 88

contrapunt

El tren passarà
soterrat

El projecte aprovat del desdoblament de la via
de Santa Rosa tindrà un cost de 114400  mmiilliioonnss

El planejament inclou 11,,77  qquuiillòòmmeettrreess  de línia
sota terra i el trasllat de l’estació a la rambla

● L’obra del pàrquing,
amb 522 places, té un
cost d’11,5 milions / 55

● Al polígon industrial
hi treballen unes 600
persones / 66

■■ UURRBBAANNIISSMMEE | ACORD ENTRE L’AJUNTAMENT, LA GENERALITAT I EL MINISTERI DE FOMENT

A TOCAR DELS HABITATGES. El paisatge urbà actual amb la línia ferroviària en superfície desapareixerà en un futur mitjà >> MARC GARCIA

L’aparcament a 
les Pruneres valdrà
108 euros al mes

■■   SERVEIS

Els propietaris de
Mas Bagà volen un
pla d’emergències

■■   SEGURETAT

● El Vicenç Plantada és
l’únic que oferia fins
ara aquesta opció / 66

Els IES protesten
per la supressió de
l’horari nocturn

■■   EDUCACIÓ



DV, 2 MAIG 20082PUBLICITAT contrapunt



DV, 2 MAIG 2008 3EN PORTADA contrapunt

Av. Calderó, 1, 2º 1ª MOLLET DEL VALLÈS

HORARIO DE ATENCIÓN
AL PÚBLICO

De 9h a 13h y de 15h a 20h.
Sábado de 9h a 14h

mail: info@centremollet.com

www.centremollet.es/cursos

¡RESERVA TU PLAZA YA!

93 570 78 70

CURSOS

· Curso de Peluquería

· Curso de Perfeccionamiento Peluqueria

· Curso de Estética

· Curso Monográficos Estética

· Curso de Maquillaje 1er nivel

· Curso de Maquillaje 2º nivel

· Curso de Maquillaje Remake

· Curso de Uñas de Gel

· Curso de Automaquillaje

· Flores de Bach

CURSO DE
QUIROMASAJE

OCTUBRE 2008

TALLER DE
VERANO

JULIO 2008 (14 a 18 años)

La línia de tren del Nord, que histò-
ricament ha dividit Mollet en dos,
en un futur serà soterrada. Aquest és
el compromís al qual han arribat el
Departament de Política Territorial
i Obres Públiques (DPTOP) de la
Generalitat, l’Ajuntament i el
Ministeri de Foment, que han sig-
nat el protocol per a la integració de
la línia Barcelona-Puigcerdà al seu
pas pel nucli urbà de Mollet. 

L’actuació preveu el soterrament
d’un tram d’1,7 quilòmetres que es
faria paral·lelament a les obres de
desdoblament de la l’actual via úni-
ca entre Montcada i Vic, un pro-
jecte que, a hores d’ara, el Ministe-
ri de Foment està redactant i que
pretén incrementar la capacitat de
la línia i la freqüència de pas de
combois. Segons Joaquim Nadal,
conseller del PTOP, la proposta so-
luciona dos conflictes històrics:

“Desfer un dels colls d’ampolla
de la línia del Nord i eliminar
una barrera física al municipi, fet
que facilitarà la permeabilitat de
la ciutat”, deia el conseller.

El projecte de soterrament, que
també preveu el trasllat de l’actual
estació de Santa Rosa a un punt
més cèntric, permetrà recuperar
l’espai ocupat actualment pel ferro-
carril i ubicar-hi nous espais pú-
blics, equipaments, serveis i habitat-
ges. En total, del sòl alliberat hi
haurà un aprofitament d’uns 35.000
metres quadrats, concentrats en
dues o tres zones al llarg del tram
soterrat. La Generalitat i l’Ajunta-
ment s’encarregaran dels projectes
per a la urbanització de l’espai, que
es finançarà amb els aprofitaments
urbanístics que s’atorguin dels sòls
alliberats. Segons anunciava l’alcal-
de, Josep Monràs, de la part destina-
da a sòl residencial, un 30% serà per
a la construcció d’habitatge protegit. 

La proposta de soterrament i el

trasllat de l’estació compta amb un
pressupost aproximat de 140 milions
d’euros, un cost molt allunyat dels
25 milions que preveia Foment per
al desdoblament de la línia abans
d’incloure-hi el soterrament. Del to-
tal, el Ministeri n’assumirà el 40%,
mentre que la Generalitat i l’Ajun-
tament en finançaran el 60%.

Per vetllar pel compliment del
protocol es crearà una comissió de
seguiment formada per les tres ad-
ministracions. ■■

La línia de tren del Nord se 
soterrarà al seu pas per Mollet

Foment, Ajuntament i Generalitat acorden
un projecte per soterrar la via i traslladar
l’estació que costarà uns 140 milions

■■   INFRAESTRUCTURES | PROTOCOL D’INTEGRACIÓ DE LA LÍNIA BARCELONA-PUIGCERDÀ

● MOLLET DEL VALLÈS
LAURA ORTIZ

A VISTA D’OCELL. Imatge aèria del tram afectat pel soterrament >> DPTOP

MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT

L’ESTACIÓ SE SITUARÀ SOTA    
TERRA A UN PUNT MÉS CÈNTRIC

� L’estació de Santa Rosa es construirà uns
700 metres més al nord, dins el tram de via
soterrat, entre Rambla de la Unió i avinguda
Caldes, un punt més cèntric amb què es pretén
millorar l’accessibilitat per als usuaris del tren.

VIA AL SUBSÒL

EL TRAM QUE SE SOTERRARÀ 
SERÀ D’1,7 QUILÒMETRES

� Se soterrarà un tram d’1,7 quilòmetres de
la via, que anirà del carrer Onze de Setembre
fins al pas inferior a l’avinguda Rivoli. El tram
és lleugerament inferior als 2,1 quilòmetres del
projecte presentat per l’Ajuntament fa un any.

RECUPERACIÓ DE LA SUPERFÍCIE

EL PLA ALLIBERARÀ 35.000 
METRES QUADRATS DE SÒL

� El pla permetrà  recuperar l’espai ocupat
actualment pel ferrocarril. Als 35.000 metres
quadrats de sòl que s’alliberaran es crearan
nous espais públics i zona residencial, de la
qual un 30% serà d’habitatge protegit.
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“El soterrament significarà la gran
transformació del segle XXI a la
ciutat”. Amb aquesta sentència,
l’alcalde Josep Monràs obria la roda
de premsa en què s’anunciava la
signatura del protocol d’integració
de la línia fèrria al seu pas pel nucli
urbà de Mollet. A la sala de govern
de l’Ajuntament compareixien
també el conseller del Depar-
tament de Política Territorial i
Obres Públiques, Joaquim Nadal, i
el director general de Ferrocarrils
del Ministeri de Foment, Luís de
Santiago, representants, tots ells, de
les tres administracions implicades
en un acord que l’alcalde titllava

d’“històric” i que significarà la des-
aparició d’una barrera que durant
dècades ha mantingut Mollet partit
en dues zones sense continuïtat en
el teixit urbà.

ACORDS ENTRE GOVERNS

El soterrament de la línia del Nord
ha estat una de les grans aspiracions
del govern molletà en els darrers 20
anys. Un cop es va anunciar la
voluntat de Foment de desdoblar la
línia, el goven local va “incremen-
tar els esforços” per aconseguir que
el projecte inclogués el soterra-
ment, que es va convertir en condi-
ció municipal sine qua non durant
les negociacions. Fins i tot fa poc
més d’un any, l’Ajuntament presen-

tava un possible projecte al
Ministeri. “L’alcalde ha estat un
autèntic corcó amb aquest tema,
no ens deixava viure”, bromejava
el conseller Nadal. Amb tot,
Monràs reconeixia “l’especial sen-
sibilitat de Foment durant els
mesos de negociació” i “el suport

incondicional de la Generalitat”.   
De Santiago apuntava que Fo-

ment preveu treure a exposició pú-
blica l’estudi informatiu del projec-
te, el primer pas per encetar un
procés que, en uns anys, canviarà la
fesomia d’una part de la ciutat ac-
tualment hipotecada per la via. ■■

L’any 1862, s’inaugurava la lí-
nia del Nord. El baixador a Mollet
va fer que a l’entorn s’hi desen-
volupessin indústries històri-
ques, com la Farinera Morató.
Més tard, la immigració vinguda
els anys 60 i 70 va provocar el
creixement de dos barris que ja
van néixer amb una frontera que
els separava físicament: Estació
del Nord i Plana Lledó. Altras bar-
ris que queden a l’altra banda
són Can Borrell, de nova cons-
trucció els 80, i Santa Rosa, que
va créixer residencialment els 90.

MUR ENTRE BARRIS

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

�

*

“El soterrament suposa
la gran transformació 
del segle XXI a Mollet”

● MOLLET DEL VALLÈS
LAURA ORTIZ

L’alcalde, Josep Monràs, destaca la coordinació entre les tres administracions

■■   INFRAESTRUCTURES | PROTOCOL D’INTEGRACIÓ DE LA LÍNIA BARCELONA-PUIGCERDÀ

ENCAIXADA. Nadal, Monràs i De Santiago en la presentació >> AJUNTAMENT
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ELS ARBRES DE LA RAMBLA TINDRAN 
ELS NOUS EMBORNALS DE SIFONS

■■   UURRBBAANNIISSMMEE | Com els de Jaume I 

● MOLLET. Els embornals dels arbres que queden al mateix nivell 
de la vorera, que es van començar a instal·lar a Jaume I i Gaietà Vínzia, 
s’estendran a les rambles Nova, Fiveller i Balmes. El govern ha aprovat
aquesta formació de sifons amb un pressupost total de 14.262 euros.

EL JUTGE SENTENCIAVA DIVENDRES L’ABSOLUCIÓ DE L’ACUSAT DE MATAR A TRETS UN JOVE A PLANA LLEDÓ*

L’empresa Estacionamientos y Ser-
vicios S.A. ha estat la guanyadora
del concurs públic per a la conces-
sió del servei municipal d’aparca-
ment subterrani que s’ha de cons-
truir al Pla de Les Pruneres i al
qual es van presentar dues firmes.
Finalment, el pressupost de l’obra
serà d’uns 11,5 milions d’euros i
l’execució, segons el plec de clàu-
sules, es realitzarà en 21 mesos.

El pàrquing subterrani tindrà
522 places (actualment hi caben al
pla uns 700 vehicles), una capaci-
tat “suficient tenint en compte
que és de pagament i hi haurà ro-
tació”, apuntava el membre de l’e-
quip de govern Feliu Guillaumes
(CiU). La superfície construïda se-
rà de 13.979 metres quadrats i esta-
rà repartida en tres plantes, amb
possibilitat d’ampliació, i no en dos
com indicava el projecte inicial.
Segons Guillaumes, el fet que hi
hagi menys espai en superfície que
coincideixi amb l’obra del subsòl

afavorirà que la zona verda de la fu-
tura plaça pugui ser més àmplia.

L’aparcament tindrà una única
entrada i sortida d’accés rodat que
se situarà al carrer Ramon Casas i

tindrà tres sortides de vianants que
donaran a la mateixa via.

El servei serà de 24 hores durant
tots els dies de l’any. La tarifa per
hora serà de 3,05 euros i el preu en

fraccions de minuts serà de 5 cèn-
tims d’euro. Els usuaris també po-
dran disposar d’abonaments: el
mensual de 24 hores tindrà un
preu de 108 euros. ■■

● MOLLET DEL VALLÈS
LAURA ORTIZ

■■ SSEERRVVEEIISS | ADJUDICACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ DEL FUTUR PÀRQUING SOTERRAT

Una plaça a l’aparcament de les
Pruneres valdrà 108 euros al mes

L’empresa Estacionamientos y Servicios S.A.
executarà l’obra per 11,5 milions d’euros

El pàrquing disposarà de 522 places, en 
tres soterranis, que es podran ampliar

Des d’aquesta setmana els lectors
de CONTRAPUNT poden rebre
gratuïtament els titulars de l’actua-
litat diària a la seva bústia de cor-
reu electrònic. Per accedir a
aquest nou servei només cal clicar
un enllaç que es troba a la part
dreta del web www.contrapunt.cat
i deixar-hi el nom i adreça de cor-
reu electrònic.

El nou servei s’ha posat en fun-
cionament coincidint amb el setè
aniversari de CONTRAPUNT, que
naixia el 27 d’abril de 2001, i amb
el primer any de funcionament del
web contrapunt.cat, que des de ge-
ner s’actualitza diàriament. El
2008, doncs, CONTRAPUNT,
guanyador del premi Tasis-Torrent
al millor mitjà de comunicació lo-
cal de Catalunya, fa un pas més en
l’objectiu de facilitar l’accés a la in-
formació de qualitat a tota la ciuta-
dania de Mollet, Parets, Sant Fost,
Martorelles i Santa Maria.

Enguany, també és el primer
aniversari de la incorporació de
CONTRAPUNT al grup Cultura
03, dins el qual s’està gestant una
nova capçalera d’informació local
a Badalona, que es posarà en fun-
cionament en els propers mesos. ■■

CONTRAPUNT
estrena el servei
d’enviament de
titulars del web

COMUNICACIÓ

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

Parking
TARIFA PER ROTACIÓ

ABONAMENTS

FRACCIONS PER MINUT (IVA INCLÒS) 0,0508

3,0500

16,3700

TARIFA PER HORA

MÀXIM DIARI

PÈRDUA DE TICKET I DIA COMPLET (IVA INCLÒS)

ABONAMENT 24 HORES, MENSUAL (IVA EXCLÒS)

ABONAMENT MENSUAL DIÜRN 12 HORES (IVA EXCLÒS)

ABONAMENT MENSUAL NOCTURN + CAPS DE SETMANA + FESTIUS (IVA EXCLÒS)

ABONAMENTS DE CAP DE SETMANA (IVA EXCLÒS)

ABONAMENTS NOCTURN DE 10 HORES (IVA EXCLÒS)

108,01

66,81

61,24

33,40

44,54

IVA inclòs

IVA inclòs
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Amstetten és un poblet austríac on
no passa mai res. O si més no això
és el que en pensava la santfostenca
Esther Costa fins aquest cap de set-
mana, quan va descobrir que a 200
metres de casa seva hi vivia Josef
Fritzl, un home que havia tancat
durant 24 anys en un soterrani la
seva filla, a qui va violar durant tot

aquest temps i amb qui va tenir set
fills, tres dels quals també estaven
tancats al zulo.

“Quan he vist la foto, em sona-
va la cara”, explica l’Esther, que sí
que té companys de feina que el
coneixien i el descriuen com “un
home seriós, però que semblava
normal”. Una amiga seva havia vis-
cut cinc anys de lloguer al pis de
sobre de la casa que amagava
aquesta història macabra i, en cap

moment, hi va veure res estrany. 
L’Esther va anar a treballar a

Amstetten el juliol de l’any passat a
una empresa d’enginyeria. Allà els
seus companys no paren de donar-
li voltes a l’aspecte constructiu del
soterrani. “Les cases com les de
Fritzl no en tenen. Per això l’en-
trada havia d’estar molt ben ama-
gada. Es veu que encara hi feia
obres”, explica. ■■

■■ CCIIUUTTAADDAANNSS | LA SANTFOSTENCA ESTHER COSTA VIU A 200 METRES DE LA CASA

La veïna del
monstre austríac

VEÏNA. Costa viu a Amstetten  

Josef Fritzl va tancar la filla 24 anys en un
soterrani, la va violar i hi va tenir sseett  nnééttss

● MOLLET DEL VALLÈS
MONTSE ERAS

■■ EEDDUUCCAACCIIÓÓ | SENSE DIÀLEG AMB ELS AGENTS AFECTATS

Els directors dels IES
consideren excloent la
supressió del nocturn

Els tres directors dels instituts d’es-
tudis secundaris (IES) públics de
Mollet s’han manifestat contraris a
la decisió del Departament
d’Educació de la Generalitat d’eli-
minar l’horari nocturn de tots els
centres de Catalunya. La resolució
no es va donar a conèixer fins la
setmana passada, tot i que en les
previsions de grups s’hi comptava
el nocturn.

Tot i que a Mollet aquest horari

només s’imparteix a l’IES Vicenç
Plantada, les direccions dels insti-
tuts Mollet i Gallecs també s’han
sumat a la protesta, ja que conside-
ren que la supressió dels estudis de
nocturn suposa “el tancament
d’una porta als estudis postobli-
gatoris que afecta el conjunt de
la població”. A més, les direccions
dels centres estan molestes amb la
manera com s’ha pres la decisió,
“adoptada sense cap diàleg previ
amb els centres afectats, les orga-
nitzacions d’estudiants i de pro-
fessors”. ■■

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / M. ERAS

■■ SSEEGGUURREETTAATT | DEMANEN UN PLA D’EMERGÈNCIA

Els propietaris de Mas
Bagà denuncien manca
de seguretat al polígon

La comunitat de propietaris del
polígon de Mas Bagà de Mollet
(Can Prat) ha demanat a l’Ajunta-
ment que elabori un pla d’emer-
gència per al sector, que compta
amb unes 40 naus, en les quals tre-
ballen unes 600 persones. Els pro-
pietaris consideren perillós l’accés
al polígon, que té un únic vial, ta-
llat per un extrem. “També ens
trobem que la part de la carretera
que dóna a la via del tren està
plena de canyes que envaeixen
part del vial”, alerta Agustin Mar-
tínez Maestro, president de la co-
munitat de propietaris. Així, l’enti-
tat també es queixa de la manca de
neteja del sector i de la poca pre-
sència policial. “Si passa alguna

cosa, ningú s’assabenta de res”,
lamenta Martínez. A més, els pro-
pietaris asseguren que no disposen
de contenidors i que el clavague-
ram està en mal estat i provoca in-
nundacions a les naus. ■■

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / M. ERAS

● MOLLET DEL VALLÈS. A partir d’a-
quest cap de setmana, l’activitat Pati
Obert de l’escola Joan Salvat
Papasseit modificarà l’horari d’ober-
tura al públic per tal d’adaptar-se a
les necessitats dels usuaris amb l’ar-
ribada del bon temps. El pati s’obri-
rà mitja hora més tard al matí i s’a-
llargarà el tancament fins a les vuit

del vespre de dissabte. Així, l’horari
serà d’11.30 h a 14 h i de 16.30 h a
20 h, els dissabtes, i d’11.30 h a
14.30 h, diumenges.

El Pati Obert s’emmarca en el
Pla educatiu d’entorn i compta
amb personal dinamitzador. Des de
la seva posada en marxa al febrer,
hi han passat 2.200 persones. ■■

■■   MITJA HORA MÉS TARD

El Pati Obert del Papasseit
adapta l’horari al bon temps

La Federació d’AV de Mollet ha
proposat preparar un simulacre
d’emergència a un barri que tingui
a prop una indústria, com ara la
Kao, a Mas Bagà. De fet, aquesta
empresa ja en fa un, però la Federa-
ció considera que caldria fer-ne un
altre extensiu als veïns. “Ens per-
metrà saber el grau d’eficiència de
tots els agents implicats i la res-
posta de la ciutadania”, considera
Carles Pérez, president de l’entitat.

>

SIMULACRES
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La rehabilitació de la masia de Can
Cruz resta pendent, després que el
juliol de 2005 fos desallotjada per-
què, segons els tècnics municipals,
necessitava una actuació urgent.
Aquest dissabte l’AV de Gallecs
denunciava “la poca sensibilitat
de les administracions responsa-
bles del manteniment del patri-
moni de l’espai rural”, indicava el
representant veïnal, Lluís Ansó.

Un dels antics inquilins de la ca-
sa, Jerónimo Sánchez, indicava
que encara no sap si podrà tornar a
la casa, en la qual estava empadro-
nat des de 1983 i en la qual havia
invertit en reformes 23 milions de
pessetes (uns 140.000 euros). “En
aquests tres anys, ningú s’ha posat
en contacte amb mi”, es queixava.

L’AV denunciava l’incompliment
del compromís de les administra-
cions, que havien de rehabilitar,
com a mínim, el cos central de Can
Cruz. Ansó hi veia “interessos polí-

tics amagats i un complot d’un
cert clan de Gallecs, l’Ajuntament
i el Consorci”. Segons Ansó, el pe-
ritatge que va concloure el desnona-
ment va ser visual i no estava signat
pels tècnics, sinó per la secretària.
“Es van riure dels habitants i la
masia cada cop està pitjor perquè
no està habitada”, concloïa. 

El juliol de 2005, el llavors arqui-

tecte municipal, Xavier Ludevid,
sentenciava: “Can Cruz està en pe-
rill imminent d’enrunar-se”. Lla-
vors l’Ajuntament instava l’Incasol a
fer la reforma, que ara hauria d’a-
frontar el Consorci de Gallecs. De
fet, segons el president de l’ens i al-
calde de Mollet, Josep Monràs, “el
manteniment del patrimoni de
l’espai és una prioritat”. ■■

■■ PPAATTRRIIMMOONNII | L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE GALLECS FEIA UN ACTE DE PROTESTA DISSABTE

L’AV denuncia
l’estat d’abandó
de Can Cruz

DENÚNCIA. Ni l’Incasol ni el Consorci han fet cap acció a la casa >> O.CHICOT

La masia va ser ddeessaalllloottjjaaddaa  el juliol de
2005 per “perill imminent d’enrunar-se”

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / M. ERAS

■■ MMEEDDII  AAMMBBIIEENNTT | EL TREN D’ALTA VELOCITAT AL BAIX VALLÈS

L’Ajuntament de Mollet nega que
l’actual projecte de traçat de l’AVE
suposi un perill d’inundacions al
municipi, contràriament al que in-
dica un estudi encarregat per in-
dustrials de Martorelles. Segons
aquest document, el projecte apro-
vat per Foment en el tram entre el
pont de l’Aiguabarreig i el pont de
la B-500 preveu un estretament de

la llera del Besòs pel pas del tren
d’alta velocitat, que discorreria en-
tre l’autopista C-33 i el riu. L’infor-
me apunta que la zona inundable i
la mota que s’han previst no evita-
rien el desbordament del riu, en
cas de pluges abundants, que po-
dria afectar Martorelles, Sant Fost i
Mollet. Per contra, el regidor de
Planificació Urbanística de l’Ajun-
tament de Mollet, Josep Garzón,
assegura que “Mollet no tindrà
cap afectació” i afegeix que “fa

molts anys que està construïda
l’autopista i no ens ha causat cap
perjudici”, diu Garzon.

Per la seva part, l’alcalde de Mar-
torelles, Miquel Àngel Sòria, asse-
gura que l’Ajuntament no ha signat
l’expropiació d’un terreny munici-
pal al tram en qüestió, a l’espera
d’un informe de Foment sobre el
projecte. “Aporten molt poca in-
formació i jo tinc els meus dubtes
sobre l’actual traçat perquè crec
que pot ser perillós”, diu Sòria. ■■

L’Ajuntament nega el perill
d’inundacions pel pas de l’AVE
● ● MOLLET / MARTORELLES

LAURA ORTIZ

■■ DDEECCRREETT  DDEE  SSEEQQUUEERRAA

● Ja han començat els treballs per
recuperar el pou IV de la Riera
Seca de Parets. L’actuació consis-
teix en la realització d’una caseta
nova del pou, l’automatització de
la cloració del dipòsit, l’automatis-
me via ràdio i la instal·lació d’un
comptador. El pou pot subminis-
trar 600 metres cúbics diaris.

Un pou a Riera Seca
subministrarà 600
metres cúbics al dia

● L’Ajuntament ha demanat a les
indústries del polígon que prepa-
rin un pla de contingència, en què
s’ha de planificar l’adaptació de
l’activitat productiva a la situació
de sequera. Una altra mesura ha
estat demanar subvenció a l’ACA
per recuperar l’aigua del pou de la
masia de Can Carrancà.

Martorelles demana
a les indústries 
que estalvïin aigua 

■■ MMEEMMÒÒRRIIAA  HHIISSTTÒÒRRIICCAA

Acte en record de 
les víctimes al camp
de Mauthausen
● Dilluns (18 h) l’entitat Amical
Mauthausen i l’Ajuntament de
Mollet organitzen l’ofrena floral al
Monument a les persones assassi-
nades als camps nazis per comme-
morar el 63è aniversari de l’allibe-
rament del camp de concentració
de Mauthausen. L’acte es fa en
record de totes les víctimes dels
camps de concentració, amb una
especial menció als quatre molle-
tans morts al camp: Vicenç Bach,
Pere Cuyàs, Joan Molins i Joan
Tura. L’ofrena serà al parc Amical
Mauthausen de Can Pantiquet.

Mollet, a la xarxa de
rutes per la memòria
democràtica
● Mollet és una de les ciutats de la
nova xarxa de rutes i espais de
memòria democràtica que ha creat
la Generalitat amb l’objectiu de
recuperar vestigis i patrimoni i fer
un treball pedagògic per proclamar
la vigència dels valors democràtics.
En concret, el Centre d’Estudis per
la Democràcia de Mollet s’inclou-
rà en un dels cinc grans territoris
de la xarxa: l’espai de la lluita anti-
franquista, que aplega aquells
espais simbòlics de la lluita per la
democràcia, tant els espais de
repressió com de resistència.
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■■ 7700ÈÈ  AANNIIVVEERRSSAARRII  DDEELLSS  BBOOMMBBAARRDDEEIIGGSS  ((VVII)) | La productora molletana El Kinògraf va idear els audiovisuals de l’exposició ‘Quan plovien bombes’

Fa un any i mig, els molletans Neus
Ballús i Pau Subirós, de la producto-
ra audiovisual El Kinògraf, entraven
per primer cop a un refugi antiaeri
de la Guerra Civil. L’oportunitat de
descobrir el passat del subsòl barce-
loní els arribava de la mà del Museu
d’Història de Catalunya, que els en-
carregava els audiovisuals de l’expo-
sició Quan plovien bombes, que es
va poder visitar del 13 de febrer al
13 de març de 2007 i que actual-
ment es mostra a Itàlia.

El Kinògraf va fer cinc muntat-
ges: un primer, més artístic, que
mostrava els diferents túnels i refu-
gis, i els altres quatre amb testimo-
nis. No es tractava, però, d’entrevis-

tes convencionals, sinó que es re-
creaven situacions en les quals les
persones que havien viscut els
bombardeigs explicaven la seva ex-
periència. “El que ens interessava
era veure com ells transmetien la
memòria a altres generacions”,
comenta Ballús. Per això van
acompanyar les Dones del 36 a
una de les seves xerrades als insti-
tuts, van visitar un refugi amb una
àvia i els seus néts i van reproduir
les converses als comerços de la
plaça Valentí Almirall de Barcelo-
na, quan unes obres van destapar
un recer. “Va despertar molta ex-
pectació. Vam filmar en una far-
màcia on els testimonis explica-
ven la seva experiència. Va
haver-hi un moment que una
companya va haver de contenir

fora la gent que volia entrar a dir-
hi la seva”, narren els molletans. 

Amb tot, els refugis han estat
molts anys oblidats i encara estan
poc estudiats. Per als muntatges, El
Kinògraf va visitar quatre refugis,
sempre acompanyats d’un tècnic
de Barcelona Subsòl, que s’hi havia
interessat. “Era ell, i no un histo-
riador, qui més en sabia i qui en
podia tenir una catalogació apro-
ximada”, comenta Subirós. Els

productorrs molletans reconeixen
que ells mateixos en sabien ben
poc abans de l’encàrrec de l’exposi-
ció, que els va permetre conèixer
l’experiència de la gent que va viu-
re la guerra. “Molts cops pensaves:
Gràcies per haver-me explicat ai-
xò”, assegura Ballús. Així els molle-
tans també es van convertir en
transmissors de la memòria, alhora
que ells mateixos en van ser recep-
tors. Ara analitzen les reaccions de

les generacions més joves davant la
història oral. “A vegades tenien ac-
tituds apàtiques”, apunta Subirós. 

Els joves productors molletans,
en canvi, es recorden impressionats;
descriuen els passadissos llargs, les
entrades en ziga-zaga per evitar
l’entrada de metralla, els objectes
encara abandonats a les estances i
la “sensació de silenci i de segure-
tat, tot i que a l’època molta gent
no se sentia segur en un refugi”. ■■

Revisitar recers i transmetre memòria

● CONTRAPUNT
MONTSE ERAS

Els refugis antiaeris han quedat oblidats al
subsòl i els tteessttiimmoonniiss  oorraallss  és van perdent

NOVES MIRADES. Fotogrames dels audiovisuals, que mostren la visió actual de qui descobreix els refugis >> EL KINÒGRAF

Molts dels ciutadans que van viure els bombardejos, però, no
van entrar mai a un refugi. La molletana Teresa Casado narra
com “les sirenes sonaven massa sovint i sortia de casa, perquè
davant hi havia un tros d’hort i m’anava a amagar a sota un
figuera. Havia sentit a dir que hi havia refugis, però jo no hi
vaig ser mai. Potser algú en tenia de particular… però no 
havia sentit cap espai on pogués anar-hi qualsevol”.
Altres buscaven alternatives. La Maria Tugas s’havia amagat
amb la seva família sota la via del tren del Calderí. “Era un cla-
vegueram molt estret, només hi cabia una persona estirada.
Un dia hi vam dormir tota la família en filera”.

LES VEUS DE LA MEMÒRIA

L’amagatall sota la figuera
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PULIDO I CARRIÓ SERAN ELS DELEGATS
PARETANS AL CONGRÉS DE CONVERGÈNCIA

■■   AASSSSEEMMBBLLEEAA | Elecció entre els militants

● PARETS DEL VALLÈS. L’assemblea de militants de Convergència 
Democràtica de Catalunya de Parets, celebrada el passat 17 d’abril, ha triat
els seus delegats per al 15è Congrés del partit nacionalista. Els militants 
paretans designats van ser Francesc Pulido i Jaume Carrió. POLÍTICA

DV, 2 MAIG 2008 12 contrapunt

Joan Gassó, líder de la formació In-
dependents Units per Sant Fost, ha
dit adéu a la política activa. Des-
prés de 15 anys com a alcalde, amb
breus etapes d’alternança, dimecres
es formalitzava la dimissió de Gas-
só, que torna a l’empresa privada,
que va deixar el 2002, quan es va
convertir en el primer alcalde amb
dedicació exclusiva a la població.
Gassó apunta que ha arribat “la fi”
de la seva etapa i assegura que mar-
xa “sense traumes”. “Deixo la vida
política emportant-me de tot els
millors records”, diu Gassó.

VEU DELS OPOSITORS

Les diferents etapes de Gassó com
a alcalde, però, no han estat
exemptes de crítiques i polèmiques.
La relació tibant entre el grup inde-
pendent i els socialistes ha estat
una constant sobretot en els darrers
deu anys. Per a l’actual portaveu
del PSC, Josefina Caro, Gassó “no
ha fet d’alcalde de Sant Fost sinó
d’alcalde del seu grup”. Caro fa
una valoració negativa de la trajec-
tòria de l’exalcalde. “Ha portat a
terme una pràctica de divisió del
poble amb temes com el POUM
i, abans, la B-500 i l’Ecoparc”.
Caro afegeix que “no ha permès la
participació ciutadana” i opina

que “deixa el poble hipotecat amb
grans projectes i amb els barris
abandonats”. 

La resta de grups amb represen-
tació municipal diferencien entre
les diferents etapes de Gassó com a
alcalde. Per a Montserrat Armen-
gol, de Gent per Sant Fost, durant
l’etapa de majoria absoluta fins al
2005 “es va treballar amb il·lusió i
amb dedicació per al poble”, co-
menta Armengol, que havia fomat

part del govern de Gassó. Amb tot,
la regidora de GSF creu que aques-
ta època va venir seguida d’un “dis-
tanciament entre el govern i els
ciutadans, com a conseqüència de
la majoria absoluta”. 

En aquest sentit, Joaquim Pérez
(CiU) es mostra del mateix parer:
“Després de tot el rebombori d’al-
caldes durant el 95 ell va donar
estabilitat, però la majoria absolu-
ta dels darrers quatre anys no ha

estat positiva”. El convergent tam-
bé destaca el tarannà de Gassó:
“Ha tingut clar el seu projecte i
l’ha tirat endavant, sense comptar
amb la resta”, indica Pérez.

Per al regidor d’ERC, Antoni Pi-
ñero, Gassó ha estat un polític
“poc transigent i poc obert al dià-
leg”. El republicà li reconeix una
primera etapa “constructiva”, però
creu que en els darrers temps va
“equivocar les prioritats”. “Ha

volgut fer un poble d’envergadura
i ha deixat de banda les petites co-
ses del dia a dia com la neteja i el
manteniment de carrers, entre al-
tres”, diu Piñero. ■■

■■ DDIIMMIISSSSIIÓÓ  | ELS GRUPS MUNICIPALS VALOREN LA TRAJECTÒRIA DE L’EXALCALDE D’IUSF

Gassó s’acomiada de l’alcaldia
de Sant Fost després de 15 anys
● SANT FOST DE CAMPSENTELLES

LAURA ORTIZ

L’ADÉU. Joan Gassó feia oficial la seva dimissió en un ple celebrat dimecres al vespre >> MARC GARCIA

Visions de 15 anys

Poso fi a una etapa i ho faig
sense traumes. Deixo la
vida política emportant-me
de tot el millor

JOAN GASSÓ (IUSF)

▲

“

Ha fet d’alcalde per al seu
grup i ha posat en pràctica
una política de divisió del
poble en grans temes

JOSEFINA CARO (PSC)

▲

“

En la darrera època hi va
haver un distanciament
entre  govern i ciutadans
per la majoria absoluta  

MONTSE ARMENGOL (GSF)

▲

“

Ha estat un alcalde que ha
tingut clar el seu projecte i
l’ha tirat endavant sense
comptar amb la resta

QUIM PÉREZ (CIU)

▲

“

Ha estat poc transigent i
poc dialogant i en la seva
darrera etapa va equivocar
les prioritats del poble

ANTONI PIÑERO (ERC)

▲

“
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Ofrena
floral al

monument

de l’allibera-
ment del camp
deconcentració
de Mauthausen

63è
aniversari

5 de maig

de 2008
a les 18 h

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

El consistori crearà una comissió
per estudiar quin és el tractament
que l’Ajuntament, com a institu-
ció, ha de fer de l’acte de comme-
moració de la proclamació de la
Segona República. La proposta va
sorgir de l’equip de govern després
que ICV-EUiA presentés en junta
de portaveus una moció d’urgència
en què es demanava que s’institu-
cionalitzés l’homenatge apel·lant
“al cor republicà d’alguns dels re-
gidors socialistes”, deia el regidor
d’ICV-EUiA, Antonio López. El
portaveu del PSC, Josep Garzón,
va titllar la moció d’“oportunista”.
“Fa quinze dies que es va fer la
celebració i ara presenta una mo-
ció per ser protagonista del ple”.

López va assegurar que la proposta
es presentava “per principis” i va
criticar el fet que “l’equip de go-
vern demostra una voluntat de
coartar totes les propostes que
arribin de l’oposició”. 

Per la seva part, Feliu Guillau-
mes (CiU) apuntava que el seu
grup no és partidari d’instituciona-
litzar l’acte ja que “hi ha moltes
causes nobles i l’Ajuntament no
les pot assumir totes”. Susana
Calvo (PP) també es mostrava con-
trària, però no s’oposava a la crea-
ció d’una comissió d’estudi. Xavier
Fenosa (ERC) va apuntar que
s’abstindria a l’hora de votar la ur-
gència de la moció per “obligar a
crear aquesta comissió i dialogar
sobre un tema prou sensible polí-
ticament”. La urgència de la mo-
ció va quedar desestimada. ■■

■■ PPLLEE  MMUUNNIICCIIPPAALL  | SESSIÓ ORDINÀRIA DEL MES D’ABRIL

● MOLLET DEL VALLÈS
LAURA ORTIZ

Mollet estudiarà la
institucionalització
de l’acte per la
Segona República

El consistori va aprovar una moció
presentada per l’equip de govern
per “continuar potenciant la in-
formació pública a l’entorn de les
sessions plenàries municipals”.
La proposta, però, era una alterna-

tiva a una altra moció presentada
per ERC, i que “va ser rebutjada”
en la junta de portaveus, en la qual
es demanava, entre altres, que els
plens puguin ser retransmesos per
Canal Mollet TV perquè “els
veïns puguin tenir la informació
de primera mà sense el tamís que
pateix ara”. ■■

● MOLLET DEL VALLÈS
LAURA ORTIZ

ERC demana que els
plens es puguin veure 
per Canal Mollet TV

● L’Ajuntament ha aprovat la cre-
ació d’una comissió d’estudi per
modificar el Reglament del servei
d’abastament d’aigua potable.
Arran del decret d’excepcionalitat
per la sequera, el govern es plante-
ja la imposició de sancions per
malbaratament d’aigua, en el cas
que la comissió ho cregui oportú.

El consistori estudia
posar sancions per
malbaratar aigua

● El ple aprovava per unanimitat
la cessió gratuïta al Departament
d’Educació de la Generalitat
d’uns terrenys contigus al nou
parc de Ca l’Estrada a la Vinyota.
Aquesta cessió complementa una
primera ja feta per poder ubicar-hi
el quart IES, l’Escola Oficial
d’Idiomes i els serveis educatius.

Mollet cedeix solars
de la Vinyota per a
usos educatius

● Els grups municipals aprovaven
la creació d’una comissió per
modificar les bases reguladores per
a l’atorgament de les beques soli-
dàries que concedeix l’Ajuntament
a persones que participen en pro-
jectes de cooperació. La comissió
haurà d’estudiar si s’amplia l’edat
per poder accedir-hi.

El govern es planteja
ampliar l’edat per a
les beques solidàries
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· CASA EN MONTORNÉS. ZONA CAN
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, lavadero, trastero, amueblado,
chim. Plaza parking. Armarios empotra-
dos. Soleado. Precio: 410.000 euros (68.2
Ml). Tel. 93 568 35 45.

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

· MARTORELLES. PUEBLO. Ref. 1638. Exte-
rior. 75 m2, 2 hab. dobles, cocina, comedor
con chim., suelo terrazo, ventanas de ma-

· 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.

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 530D 218 CV. 5 puertas, año 2004,
asientos de piel, sensores de lluvia, GPS,
DVD. Muchos extras. Precio: 32.600
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: 8.600
euros. Tel. 93 562 15 65.

· SE VENDE FORD FIESTA 1.4 TDCI 68 CV. 5
puertas, año 2002, aire acond., cierre cen-
tral., direc. asist., CD, a/g, color plateado.
Precio: 6.900 euros. Tel. 93 573 94 91.

· SE VENDE FORD FOCUS 1.8 TDCI, 90 CV.
5 puertas, año 1999. A/G, aire acond.,
llantas, dirección asistida, cierre centrali-
zado. Color negro. Precio: 6.600 euros.
Tel. 93 573 94 91.

· SEAT CÓRDOBA STELLA 1.9 SDI 65 CV. 5
puertas, año 2003, aire acond., CD, alar-
ma, color plata. Precio: 8.900 euros. Tel.
93 573 94 91.

· SEAT IBIZA 1.6 75 CV. 3 p., año 99, A/G,
clima., direc. asist., e. e., c. c. Gran ocasión.
Precio: 4.900 euros. Tel. 93 562 15 65.

· SE VENDE SEAT TOLEDO 1.9 TDI, 110 CV. 5
puertas, año 2003, climalit, llantas, orde-
nador de abordo, sensores de lluvia.
Precio: 9.900 euros. Tel. 93 573 94 91.

· SMART FORTWO PULSE 0.6, 61 CV. 2 pla-
zas, aire acond., dirección asist., llantas,
CD, techo solar, eleval. eléctrio. Precio:
7.500 euros. Tel. 93 562 15 65.

· KIA PICANTO 1.1 LX (65 CV), año 2005.
Sólo 5.500 km. Aire acond., eleva. eléctri-
co, c. c., direc. asist., CD. Precio: 7.500
euros. Tel. 935 445 556.

· VOLKSWAGEN GOLF 1.9 TDI 90 CV. 3
puertas, año 2001, ABS, climalit, direc.
asist., ordenador de abordo. Precio:
10.900 euros. Tel. 93 573 94 91.

· SE VENDE FURGONETA PEUGEOT
EXPERT 2.0 90 CV. 6 plazas, año 2002,
a/g, aire acondicionado, dirección asisti-
da. En perfecto estado. Precio: 10.300
euros. Tel. 93 562 15 65.

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

· Ref. 04007. MOLLET. CERCA RAMBLA
NOVA. Apartamento amueblado. Sup. 45
m2, salón 15 m2, 2 hab., baño, coc. abierta
americ., calefac., asc., suelos parket y tzo.,
p/sapelly, vent. alum., lavad. tipo balc.
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 m2, 3 hab., 2 cuartos de
baño, jardín, park. con puerta automáti-
ca. 1.200 euros/mes. Tel. 610 40 00 26.

· Ref. 04049. MOLLET. PLANA LLEDÓ. Piso
70 m2, salón 14 m2, 3 hab., baño, lavade-
ro, calefac., asc. Precio: 700 euros/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 ajardi-
nadas. Precio: 750 euros/mes. Tel. 93 570
51 59.

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

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

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

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

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)

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

dera. Soleado. Precio: 174.290 euros. Tel.
93 570 51 59.

· 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, trastero, aire acondicionado, calefac-
ción. Ascensor. Todo exterior. Dos terra-
zas de 30 m2. Precio: 295.000 euros (49
mill). Tel. 93 579 33 33.

· 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 comunitária, plaza de
parking incluido. En el centro del pueblo.
Precio: 246.415 euros (41 Ml). Negocia-
bles. 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, balcón con toldos, suelos de
gres, ventanas de aluminio, puertas de
cedro, puerta blindada, calefacción, plaza
park. Asc. Para entrar a vivir. Precio:
210.354 euros (35 Ml). Tel. 93 544 43 17.

· MOLLET. PISO EN JAIME I. Ref. 11009.
Sup. 65 m2, salón 20 m2, 3 hab., baño, co-
cina conservada, lavadero. Suelos gres,
balcón cerrado. Soleado, ascensor. Para
reformar a su gusto. Precio: 216.364 euros
(36 Ml). Tel. 93 579 33 33.

· SE VENDE PISO EN MOLLET. ZONA CAN
PANTIQUET. 4 hab., calefacción, terraza
de 60 m2, ascensor, aluminio, reformado.
Precio: 270.455 euros. Tel. 669 88 27 74.

· MOLLET. JAUME I. Piso para reformar a
su gusto. Ref. 01654. Superfície 96 m2, sa-
lón 22 m2, baño, cocina office, lavadero,
amueblado, calefac., ascensor, ventanas
de aluminio. Amplio. Precio: 237.400 eu-
ros (39.5 Ml). Tel. 93 579 33 33.

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

· SE BUSCA SEÑORA RESPONSABLE PARA
LIMPIEZA. Restaurante en Sant Fost. Con-
trato para jornada completa. Tel. 677 68
15 26.

· 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

Les persones interessades heu d’enviar el currículum a: EMFO,
c/ Riera, 7, 1a planta  08100 Mollet del Vallès o a sace@emfo.com.

Període de recepció de currículums: fins a una setmana a partir de la
publicació de l’anunci. REF.: AGENT DE VIATGES.

Agència de Viatges emplaçada a la vora de la ciutat de Mollet del
Vallès necessita incorporar un/a

AGENT DE VIATGES
La persona que s’incorpori s’encarregarà de la gestió de 

l’agència i reserves hoteleres. Demanen persones 
responsables, amb capacitat per treballar en equip i amb 

un any d’experiència en el sector. Horari: 10 h-13.30 h i de 
16.30 h-20 h, de dilluns a divendres, i de 10h-13h dissabtes. 
Tipus de contracte: temporal amb possibilitats d’indefinit. 

Sou: segons conveni.

residencias de la zona del Vallès Oriental.
Incorporación inmediata. Interesados lla-
mar al tel. 635 53 82 12.

· TRASPASO LOCAL CON NEGOCIO DE
LENCERIA MONTADO EN MOLLET. Zona
centro. Cerca del casco antiguo. Ref.
03034. Tienda provista de alarma, peque-
ño trastero y baño. Con todo el género.
Sup. 60 m2. Escaparate. El precio del tras-
paso variará según el genero que quede
en ese momento en la tienda. Precio:
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. Interesados llamar al
tel. 663 04 22 38.



L’assemblea de treballadors de
Merck ha aprovat l’acord sobre les
condicions dels acomiadaments,
que afectaran un centenar d’em-
pleats de la planta de la farmacèu-
tica a Mollet, i que es farien efec-
tius el proper 31 de juliol. En
l’acord al qual han arribat els re-
presentants sindicals i la direcció es
preveuen prejubilacions a partir
dels 57 anys. A més, els acomiadats
cobraran una indemnització de 45
dies per any treballat, amb un mà-
xim de 42 mensualitats, amb la fis-
calitat a càrrec de l’empresa.

Durant les negociacions, que es
van iniciar al febrer, la multinacio-
nal alemanya va arribar a plantejar
la possibilitat de tancar el centre
productiu molletà si no s’arribava
als nivells de competitivitat que re-

quereix la firma, ja que, segons un
informe de l’empresa, la planta ha-
via d’elevar els nivells de producti-
vitat per continuar sent competiti-
va en àmbit europeu. A més, la
firma assegurava que els acomiada-
ments eren necessaris per assegu-
rar-ne la viabilitat. 

PLA INDUSTRIAL

Durant aquesta setmana, els sindi-
cats i la direcció negociaran el pla
industrial per a la fàbrica molleta-
na, en què s’acordaran les mesures
per incrementar la productivitat.
“Fins ara hem prioritzat el tanca-
ment de les indemnitzacions i ara
iniciarem les reunions sobre el
pla industrial”, diu Teresa del
Burgo, delegada a Merck i respon-
sable del sector químic de la UGT
a Catalunya.

Els acomiadaments pactats, que

suposen un 17% de la plantilla,
afecten tots els departaments rela-
cionats amb el procés de fabricació
de la planta de Mollet. ■

■■   LLAABBOORRAALL    | FUTUR DE LA FARMACÈUTICA A MOLLET

Els sindicats acorden els
acomiadaments a Merck
Els treballadors estan pendents de l’acord d’un pla industrial per a la planta

La Cambra organitza
un taller sobre 
creixement de pimes
● L’Antena Local Mollet, delega-
ció de la Cambra de Comerç,
organitza dilluns a la seu de Can
Lledó (de 9 a 14 h) un taller sobre
el creixement de les pime.
L’objectiu és estimular en l’empre-
sa la necessitat de la reflexió estra-
tègica del futur del negoci i ajudar-
lo a elaborar un projecte empresa-
rial. El ponent serà l’especialista
Josep Maria Moré. ■■

Ficosa instal·larà les
antenes fractals a
vehicles Volkswagen
● El grup automobilític Volks-
wagen ha seleccionat Ficosa per
equipar dos dels seus futurs models
amb els sistemes d’antenes basats
en la tecnologia fractal, desenvolu-
pada per la multinacional amb seu
tecnològica a Mollet. Amb aquest
nou contracte, Ficosa consolida la
seva posició global com a proveïdor
tecnològic de sistemes d’antenes
per a automòbils.

■■   RECERCA ■■   FORMACIÓ

■■   CCOOMMEERRÇÇ | Toyota reconeix amb un guardó la tasca  comercial i gerencial d’Auto Pujadas VallèsECONOMIA 15DV, 2 MAIG 2007contrapunt

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / L.O.
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VOLIA AGRAIR A LA MEVA MARE L’E-
XEMPLE QUE DÓNA dia a dia per
passar tots els problemes que li arri-
ben amb la força que ens transmet,
tot amagant al patiment que segur
que porta dins del cor. M’imagino
que com qualsevol mare. 

La meva ha tingut una operació
difícil, que ha implicat que estigués
molt de temps tancada en un hos-
pital i aquesta ha sigut la lliçó més
gran que m’ha donat. Veure la va-
lentia que transmetia a tots els que
estavem a prop, el coratge d’en-
frontar-se ella sola a l’operació... i
aquí la tenim encara... Treballant
dia a dia, cuidant dels fills, del ma-
rit, dels néts... Aquesta és la mare.

No voldria quedar-me només

aquí. La meva mare és d’una gene-
ració en la qual l’opinió de la dona
comptava molt poc, els estudis eren
exclusius per als homes de la casa,
mentre que elles es dedicaven a cui-
dar dels germans petits i de la casa.
Aquesta era una societat injusta
amb les dones i ara és quan pot arri-
bar el canvi. Un canvi que entre tots
podem aconseguir. Estic segur que
és possible si escoltéssim més sovint
les dones i penséssim més que no
només saben ser mares i esposes, o
filles, que elles són molt més. Què
tal si entre tots les ajudem i evolu-
cionem, només donant el que elles
es mereixen pels propis merits. Grà-
cies mare, gràcies mares. Sou un
ejemple de com s’ha de viure. ■■

illuns 21 d’abril, vaig
tenir l’honor d’acom-
panyar, juntament
amb molts altres mo-

lletans, el nostre conciutadà Pere
Fortuny en un acte solemne al Sa-
ló Sant Jordi, al Palau. Allà, el pre-
sident de la Generalitat lliurava les
creus de Sant Jordi d’enguany, una
de les quals era la que reconeixia la
important tasca de l’Associació pro
Memòria als Immolats per la lli-
bertat a Catalunya. 

Pere Fortuny és l’ànima d’una
entitat que s’ha dedicat des de fa
molts anys a la missió de recuperar
la memòria de totes les persones
assassinades pel règim franquista
acabada la Guerra Civil. Podríem
dir, en termes d’anàlisi històrica i a
la llum de les descobertes dels
grans genocidis del segle XX, que
Franco i el franquisme van prota-
gonitzar una de les dictadures més
venjatives i cruels de la història
contemporània. Els republicans
van ser perseguits implacablement
pel franquisme; van ser represaliats
i afusellats per ser defensors del go-
vern legítim de la Segona Repúbli-
ca, que representava la democràcia
i la llibertat d’un poble. 

Mollet ha estat un bressol del re-

D

JOSEP MONRÀS

La dignitat de la memòria col·lectiva

Hem de fer justícia
als immolats, cal que
romanguin sempre en
la memòria col·lectiva

APORTACIONS

▲ ▲▲

Alcalde de Mollet del Vallès

DAVID CREUS 

El dia de la mare
Mollet del Vallès

cord històric. Molts molletans,
homes i dones que van patir direc-
tament la repressió i la mort que
va instaurar el règim franquista als
nostres pobles, s’han erigit en la
missió de la denúncia de l’oblit
oficial o de la idea que no era bo
ni recomanable remenar velles fe-
rides. No hi ha nació lliure ni ciu-
tadania sobirana i compromesa
amb el seu món que es pugui per-
metre no saber què ha estat la prò-
pia història, no voler conèixer i re-
conèixer els errors per no
tornar-hi a caure i, sobretot, no fer
justícia als màrtirs. 

Per tot això, cal reconèixer el
coratge i la dignitat de molts mo-
lletans que, quan encara no era de
moda o políticament correcte par-

lar de memòria històrica, ells ja
ho feien. Perquè, tal com ha dit
moltes vegades Pere Fortuny, mai
no han demanat venjança, només
han demanat justícia. Justícia per
la memòria dels morts, pel pati-
ment de les famílies, perquè resti-
tueixin la veritat i se sàpiga qui va
ser realment els que van anar con-
tra el poble, contra la decisió de la
majoria, contra la pau. 

La Creu de Sant Jordi concedi-
da a l’Associació pro Memòria als
Immolats per la Llibertat a Cata-
lunya és un gran reconeixement:
per a la causa que defensen i per a
les víctimes i els familiars de les
diverses repressions franquistes i
dels nazis. Però sobretot ens la
prenem com una lliçó més: hem
de fer justícia als immolats, cal
que romanguin sempre en la me-
mòria col·lectiva de la nació. 

Com a president d’un govern
municipal compromès amb la
memòria de la República i com a
alcalde d’una ciutat que sempre
ha lluitat per la llibertat i la de-
mocràcia, felicito públicament
l’Associació pro Memòria als Im-
molats per la Llibertat a Catalu-
nya per la Creu de Sant Jordi i per
la seva trajectòria. ■■

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

En un futur Mollet es reunificarà. Els barris de Can Borrell, Plana
Lledó i Santa Rosa –amb un cert aïllament– s’integraran millor
en un teixit urbà que veurà com desapareix la via del tren de la
superfície de la ciutat. Aquest serà el resultat final de l’acord al
qual han arribat l’Ajuntament, la Generalitat i el Govern central
per soterrar la línia de tren de Vic al seu pas pel nucli urbà de la
ciutat. Segurament, aquesta serà la transformació urbanística
més important de Mollet en aquest segle. La previsió de 
l’Ajuntament, en avançar-se al planejament de Foment i 
presentar-li el projecte ara fa un any, ha estat la clau en l’èxit de
les negociacions. De fet, de la proposta municipal inicial només
s’han retallat menys de 300 metres de línia soterrada –una 
rebaixa lògica en el procés de consens– i, en canvi, el pressupost
previst per Foment per al desdoblament de la línia s’ha multipicat
per cinc. La planificació sense improvisacions, via de futur. ■■

LA PPRREEVVIISSIIÓÓ  EN AVANÇAR-SE AL PLANEJAMENT DE FOMENT

HA ESTAT LA CLAU EN L’ÈXIT DE LES NEGOCIACIONS

Cau la barrera de vials
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Les relacions familiars
es veuen mediatitzades
per la dominació d’uns
individus davant d’altres

PLATXÈRIA

TRINI 

MILAN

Antropòloga i professora

El mamut

...
n antropologia es deno-
mina família a aquell
agrupament de persones
que tenen lligams de

consanguinitat, visquin o no en el
mateix espai i que es relacionen en
termes de reciprocitat. La creació
de la família es deu a la necessitat
social dels humans prehistòrics de
definir la pertinença a un grup
determinat per garantir la supervi-
vència, les propietats i la defensa de
les persones que en formen part.
Aquesta definició, però, està en
constant renovació i les lleis s’han
modificat per tal d’afegir models
familiars que fins fa un temps no
eren reconegudes socialment. Hi
ha, però, un determinant comú
que es repeteix i és la salvaguarda
dels drets de l’individu en funció de
les seves necessitats i aquí la família
juga un paper determinant. 

Sembla que actualment queda
poc d’aquelles necessitats dels hu-
manoides prehistòrics i la seva for-
ma de relacionar-se, però a vega-

des em pregunto si l’instint depre-
dador que ens va provocar la ne-
cessitat d’agrupar-nos per sobre-
viure no està passant factura en la
nostra civilitzada societat actual. 

Hi ha situacions familiars que
semblen provenir encara de les fos-
ques cavernes de l’antiguitat. Ja
que ara ja no hi ha bèsties salvatges
de les quals protegir-nos, de què
ens defensa la família? Potser d’ella
mateixa. Les relacions es veuen
mediatitzades pel benefici econò-
mic que en puguin generar o per la
dominació d’un individus davant
d’altres. Avis, pares i néts que no es
coneixen, pares que dominen els
altres, que n’abusen dels qui s’hau-
rien d’estimar, famílies que només
creuen paraules d’acusació, respo-
nen més al que s’espera d’un salvat-
ge que d’una persona civilitzada. 

Els depredadors no necessària-
ment són animals irracionals i ma-
lauradament les lleis encara no
arriben a defensar els sentiments
de les persones. ■■

E

CIBERENQUESTA Voteu a www.contrapunt.cat

LA PREGUNTA: La inversió en el soterrament del tren és encertada? 

En quin punt es troben
els drets laborals 
respecte a fa uns anys?

Han millorat
35% 

Empitjora
30% 

S’han estancat
35% 

W

Resultats definitius
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Discapacitats
manuel ceacero. >> Mollet del
Vallès

El dia de Sant Jordi van venir els
alumnes del Col·legi d’Educació
Especial Can Vila i jo vaig estar
amb ells passejant per la rambla
de Mollet. Voldria donar les grà-
cies a l’equip humà i els profes-
sionals del centre pel tracte que
dispensen als nostres fills. A veure
si molts ciutadans tracten amb la
mateixa estima els nostres fills.
Vull mostrar l’agraïment de tota
la meva família. ■■

Manca oposició
francisco jerónimo. >> Mollet
del Vallès

Sóc un ciutadà de Mollet del Va-
llès que voldria expressar la meva
sentida decepció per la poca o
nul·la oposició que hi ha envers
l’Ajuntament i els seus regidors,
que han guanyat les eleccions
dues o tres vegades, amb una par-
ticipació que molt pocs cops arri-
ba al 50%. 

Si deixem que aquest govern no
tingui oposició ens trobarem ca-
sos com la construcció d’una Uni-

versitat del Medi Ambient amb
tres plantes, situada a la rambla
Pompeu Fabra, que ha fracassat.
També tenim un Síndic Personer
que no disposa de cap suport jurí-
dic; ens hem d’enfrontar a una
quantitat enorme de burocràcia
que cal fer per obrir un negoci i,
com a conseqüència, una gran va-

rietat d’impostos que hipotequen
el negoci. Un altre exemple és do-
nar permís a un bar: restaurants
sense sortida de fums i llicències
sense consultar la comunitat de
veïns, tot i que en tenen dret se-
gons la normativa, i d’aquesta ma-
nera generant futurs problemes
socials que arriben als jutjats.

He posat uns quants exemples
que mostren que ningú és perfec-
te i, si no hi ha oposició, el resul-
tat és més negatiu, tenint en
compte que aquests senyors tenen
una idea molt particular del be-
nestar de la ciutat. ■■

Batxillerat nocturn
josep a. clua. >> Barcelona

Divendres els Serveis Territorials
d'Educació ens van fer saber tele-
fònicament que comencen el
procés de tancament del Batxille-
rat Nocturn a tot Catalunya. El
procés comença suprimint el pri-
mer curs el proper curs, i acaba
suprimint el segon curs el curs se-
güent. L’alternativa que els oferei-
xen és que segueixin estudis vir-
tuals, obviant que molts dels
alumnes que tenim als instituts
en estudis de nocturn (compartei-
xen feina i estudi) abandonarien
en uns estudis en règim virtual.

Com bé podeu suposar, la in-
dignació entre el professorat i en-
tre l’alumnat afectat és màxima. 

En aquest moment estem in-
tentant fer-ne ressò. Si teniu algun
contacte que pugui donar un cop
de mà, si pertanyeu a algun
col·lectiu que pugui fer un posi-
cionament públic a favor del
manteniment i promoció dels bat-
xillerats nocturns, feu-li arribar la
informació. Cal tenir present que
el 13 de maig comença la preins-
cripció de Batxillerat, i cal tenir-
ho guanyat abans d’aquesta data,
ja que si no, no es podran preins-
criure per fer primer curs.

Hi ha un fet que agreuja la si-
tuació. En el Batxillerat Nocturn
no es repeteix cap curs, assignatu-
ra aprovada queda aprovada, això
fa que força alumnes estiguin
cursant mig curs des de principi
del curs acadèmic, i ara hauran
d’acabar el primer curs per en-
senyaments virtuals. Jo no m’ima-
gino la majoria d’aquests alum-
nes entregant proves i activitats
en un entorn virtual. 

Per aquest motiu he recomanat
a alguns alumnes que presentin
un escrit al conseller i al Síndic
de Greuges,  ja que els estan vio-
lant el contracte acadèmic que
s’estableix en el moment de la
matrícula.

Cal dir que la Conselleria mai
no ha fet un intent de promoció
del Batxillerat Nocturn. És sor-
prenent que un govern autoano-
mentat progressista i d’esquerres
atempti d’aquesta manera contra
els treballadors que es volen for-
mar, i oblidar la seva dignitat i els
seus drets. ■■

Bústia
redaccio@contrapunt.cat

VOX POPULI

Què n’opina, del
soterrament de
la línia de tren
de Santa Rosa?

Joana
Eslava

Mestressa (55)
MOLLET DEL VALLÈS

És una bona proposta, sobretot
per als nens que van a l’escola
Sant Gervasi ja que ara és 
perillós creuar la via.

Encarna
Conejero

Mestressa (59)
MOLLET DEL VALLÈS

Ho trobo molt bé ja que fa por
travessar la via. Per exemple, la
setmana passada una noia es va
enganxar amb el cotxet.

Benjamí
Fortuny

Enginyer (29)
MOLLET DEL VALLÈS

Sóc dels qui opinen que s’ha
de prioritzar a l’hora de fer
pressupostos i jo, que visc al
costat, no ho veig necessari.

Patricia
Antonio

Caixera (32)
MOLLET DEL VALLÈS

A mi em sembla bé sempre que
no es causi problemes als veïns
i ja se sap què passa amb aquest
tipus d’obres.

Marc
Grivillés

Arts gràfiques
(24) MOLLET

Prefereixo que el tren estigui
soterrat perquè visc al costat de
l’estació i serà la manera de no
escoltar tant el soroll.

Pilar
Soto

Administrativa
(35) MOLLET

Veig que el pas de nivell és un
perill per als nens del barri.
Quan estigui soterrat estaré
més tranquil·la.

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

��

Text i fotos: ANNA PALOMO

U
A la rambla Pompeu Fabra, poc després de finalitzar-ne la
remodelació, es van repintar les línies grogues dels espais
d’aparcament restringit. En algun tram, però, no s’adeia
amb la senyalització vertical. Així, doncs, es van haver de
tapar i tornar a pintar a l’espai correcte.
contrapunt >> Mollet del Vallès

Fer la feina dues vegades

es del sindicat de les CCOO contemplem
amb preocupació com el creixement
econòmic dels darrers anys no està
acompanyat d’un creixement de la 

qualitat de l’ocupació. Veiem com es crea molta
ocupació, però és fonamentalment ocupació de
baixa qualitat. Sembla que, lamentablement, una
part important del nostre empresariat es negui a
mirar cap al futur, i continuï impregnat d’un model
caduc de competitivitat basat en la precarietat i
els baixos salaris.

No podem acceptar aquesta situació. Considerem
com un dels objectius prioritaris la lluita sindical
contra la precarietat, tant contractual com salarial.
Cal concretar, en la negociació col·lectiva, el 
compliment empresarial de l’Acord pel creixement
i la millora de l’ocupació, tot potenciant la 
contractació estable i reduint la temporalitat
irregular i el frau contractual a les empreses.

Altrament, cal lluitar de forma radical contra 
l’altra cara de la precarietat laboral, que és la dels
baixos salaris estructurals existents en alguns 
sectors, especialment els serveis i els més 
feminitzats. Plantegem, en l’horitzó del compliment
de la Carta Social Europea, reivindicar la creació
d’un salari mínim garantit a Catalunya equivalent
al 60% del salari mitjà establert en la negociaicó
col·lectiva. Com a primer pas, en la negociació

col·lectiva de 2007, reivindiquem, en tots els con-
venis, increments, com a mínim, del 5,5% per a tots
aquells salaris inferiors als 1.000 euros mensuals.

El sindicat reafirma l’aposta per l’Acord 
estratègic per a la internacionalització, la qualitat
de l’ocupació i la competitivitat de l’economia 
catalana. L’Acord comporta la necessitat d’avançar
de manera concertada en la consecució d’un nou
model de competitivitat que aposti per una 
ocupació estable, formada i de qualitat, que 
potenciï la innovació tecnològica i organitzativa de
les empreses, que respecti el medi ambient i que
reforci la cohesió social, fent dels drets socials un
instrument d’igualtat i d’eficiència econòmica.

El 1r de Maig és un bon dia per ratificar el nostre
projecte de sindicat nacional i de classe. Projecte,
el de les CCOO, que té la seva autonomia i 
independència organitzativa, tant política com
econòmica, com un element essencial.
Independència del poder econòmic, polític,
institucional o mediàtic i que, en cap cas, aquesta,
la independència, no vol dir neutralitat ni 
indiferència respecte a les problemàtiques 
polítiques o socials que afrontem des de la nostra
perspectiva sindical.

josé cachinero >> secretari general de la unió 
intercomarcal de ccoo vallès oriental-maresme

D

Dues cares de la precarietat:
la contractual i la salarial
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ESPorts
EL PILOT DANI SIMÓN S’ADJUDICA
LA PROVA DE SILS AMB AUTORITAT

■ KÀRTING  |  Campionat de Catalunya

● MOLLET. El molletà Dani Simón (TKS-Recam Láser) es va imposar amb
claredat a la tercera prova del Campionat de Catalunya celebrada a Sils
(Girona). Simón va aconseguir dissabte la pole i a la cursa de diumenge 
no va concedir cap opció. La propera cursa és a Itàlia per la Winning Series.

EL TORNEIG DE RUGBI DE PARETS
CONVOCA 370 NENS 2211

EL CB MOLLET GUANYA I JA ÉS
LÍDER EN SOLITARI DE COPA 2222

■■ FFUUTTBBOOLL |  Primera Territorial  L’EQUIP DE SITO FRADERA VA GUANYAR AMB UN GOL DE PARRA I SE SITUA A 5 PUNTS DEL LIDERAT

Miquel Luque estarà
als Jocs Paralímpics
de Pequín

● El nedador paralímpic paretà
Mique Luque s’ha assegurat la
participació als Jocs Paralímpics
que Pequín acollirà el proper mes
de setembre. Luque ha aconseguit
les marques mínimes classificatò-
ries a les disciplines de 50 metres
braça i 150 estils en el segon Open
de Natació disputat a Tenerife. 

■■ NNAATTAACCIIÓÓ

Important victòria del CF Mollet a
Germans Gonzalvo en el compro-
mís corresponent a la darrera jorna-
da de Lliga contra el Cerdanyola.
Amb un 11 inicial consolidat, l’e-
quip que entrena Sito Fradera va
plantar una línia defensiva molt en-
dreçada que va permetre avortar les
arribades dels visitants i deixar la
porteria de Bellés a zero. A la sego-
na meitat, amb moviment a la ban-
queta molletana, l’equip va estar
molt nervios. “Per primer cop
hem notat la pressió”, reconeix
Fradera. El Cerdanyola va baixar el
ritme a la segona part i el Mollet es
va mostrar més vertical. Al minut
86, la magistral execució d’un lliu-

re directa de Parra va rubricar el
triomf local. Amb quatre victòries
consecutives, el CF Mollet es
col·loca tercer a només 5 punts
dels capdavanters, el Lliçà d’Amunt
i el Sant Feliu Sasserra. El fitxatge
del tècnic Sito Fradera es confirma,

doncs, com una gran decisió de la
junta directiva. El proper partit és
al terreny de les Franqueses. 

La Molletense, per la seva part,
va sumar els tres punts però va patir
més del compte al terreny de joc
del cuer, el Can Rull. El conjunt

de Montoya va desplegar el seu ha-
bitual joc obert amb mobilitat de
l’esfèric. Si més no, la pilota no vo-
lia entrar. Per fi, al minut 69, Òscar
Muñoz rematava una centrada d’I-
saac al segon pal. Diumenge a les
17 h reben el Lliçà d’Amunt. ■■

El CF Mollet creu en l’ascens

● MOLLET DEL VALLÈS
PEDRO NAVARRO

0

1CF MOLLET UE
CERDANYOLA

CF MOLLET: Bellés, Fortuny (Bresco), Pau
(Souto), Toni, Pitu, Parra, Odín (Miguel),
José Manuel, Manolo, Gerard (Rivas) i
Valverde (Ramírez).
CERDANYOLA: Iván, Capdevila (Luis),
Àlex, Casto, Josué (Córdoba), Òscar,
Roque, Carlos, Víctor, Mejía (Morán) i
Manel (Auri).
ÀRBITRE: García Rodríguez. Groga pels
molletans Pau, José Manuel, Parra i Toni i
pels visitants Capdevila, Àlex, Josué,
Roque i Víctor.
GOLS: 1-0, Parra, minut 86.

El CF Parets perd
al camp del líder
i segueix patint
per la categoria

● PARETS DEL VALLÈS. Malgrat des-
plegar un bon futbol als minuts ini-
cials, el CF Parets va perdre 3-0 al
terreny de joc de l’Olesa, la segona
derrota consecutiva dels paretans.
L’Olesa va inaugurar el marcador
al minut 25 amb un gol que va
noquejar un Parets que segueix
sense els punts necessaris per elu-
dir matemàticament el descens.
Diumenge rep la visita del Vic, a
les 12 h al Josep Seguer. ■■

■■ Preferent

0
3OLESA

CF PARETS

U CF MOLLET UE

● MOLLET DEL VALLÈS. Els menuts
del prebenjamí A del CF Mollet UE
han aconseguit una fita històrica en
assolir, per primera vegada, l’ascens
a la categoria Preferent, la màxima
divisió de futbol 7. L’equip va certificar
la promoció després de guanyar 3-0
al Gimnàstic de Manresa a la darrera

jornada de Lliga. Amb una mitjana
de més de tres gols per partit, el 
prebenjamí A ha guanyat 25 dels 28
partits disputats. L’equip que 
entrenen Abel i Jose Àngel està 
integrat pels jugadors Jordi, David,
Nano, Álex, Rubén, Iván, Dani, Kevin,
Albert, Iván Pulido i Aaron.

EL PREBENJAMÍ A
DEL CF MOLLET UE
PUJA A PREFERENT

EL JUVENIL A DE LA UFS MOLLET
ES PROCLAMA CAMPIÓ DE LLIGA  2200
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EL DIVENDRES PASSAT AL
MIGDIA, DES DE LES DIFERENTS
DELEGACIONS TERRITORIALS,
el Departament d’Educació 
comunicava als 46 centres de
Catalunya que imparteixen 
batxillerat en horari nocturn la
decisió d’eliminar aquest règim 
d’estudis. Aquest tancament 
afectaria, el curs 2008-2009, el 1r
curs de batxillerat i es completaria el
curs 2009-2010 amb el tancament
dels grups de 2n. 

Cap d’aquests centres havia rebut
un avís previ d’aquestes intencions.
En les previsions de grups que el
mateix Departament d’Educació
havia fet arribar als IES unes 
setmanes abans, aquests grups hi
continuaven apareixent amb  tota
normalitat. En els esborranys de 
l’ordre que ha de desplegar el nou
currículum del Batxillerat LOE, 
l’última versió del qual és de mitjans
d’abril de 2008, es fa esment explícit
de la propera aparició d’una altra
ordre que concretarà l’aplicació de
la primera als estudis de nocturn.

A la ciutat de Mollet, aquests 
estudis s’imparteixen a l’IES Vicenç

Plantada, però les direccions dels
tres IES de la ciutat volem 
expressar la nostra opinió conjunta,
perquè pensem que, més enllà del
grup de professors i alumnes 
afectats de manera directa, la
supressió dels estudis de nocturn
suposa el tancament d’una porta als
estudis postobligatoris que afecta el
conjunt de la població de Mollet i de
tot Catalunya.

En aquest sentit, entenem que la
decisió de tancar els estudis en
règim nocturn expressa, pel que fa a
les formes, menyspreu als 
procediments democràtics de presa
de decisions, ja que s’ha adoptat
sense cap diàleg previ amb els 
centres afectats, ni amb les 
organitzacions d’estudiants i de 
professors. Pel que fa al contingut,
reflecteix manca de sensibilitat
social respecte a les necessitats
educatives d’una part de la població,
a la qual només s’ofereixen altres
alternatives d’estudis que ja existien
prèviament,  i revela l’economicisme
estret en què s’ha basat la decisió.

CONTRA LA
SUPRESSIÓ DEL

BATXILLERAT 
NOCTURN 

Jordi Janariz 
IES Vicenç Plantada

Josep Cot 
IES Gallecs

Joan Moral 
IES-SEP Mollet Mollet del Vallès, 29 d’abril de 2008

SIGNEN CONJUNTAMENT:
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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

CLUB
MUNTANYENC
             MOLLET

Club Muntanyenc Mollet
c/ Pineda Fosca, 6 · Casal La República · Mollet del Vallès

Diumenge 18 de maig de 2008
XIIa CAMINADA PER MUNTANYAXIIa CAMINADA PER MUNTANYA

INSCRIPCIÓ: La podreu formalitzar els dies 8, 9, 15 i 16 de maig de 20 h a 22 h a la
secretaria del club i el dia 17 de maig a l’estand de la Fira d’Entitats. També mitjançant
l’ingrés . També mitjançant l’ingrés al compte de Caixa Sabadell nº 2059-0310-76-
0000257331, indicant el nom del participant i aportant el comprovant a l’hora de la
sortida.

Recorregut d’aproximadament 21 km
on podreu gaudir de la natura i fer esport a la vegada

VENIU A GAUDIR-LA!

PREU: anticipades 7€ per als socis, 9€ per als no socis i 11€ el mateix dia.El preu inclou
el transport fins el punt de sortida, avituallaments, esmorzar, refrigeri a l’arribada,
i una samarreta commemorativa.

Per a més informació: Al Club, a www.cmmollet.com i al 93 579 12 85

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

■■ BILLAR  |  EL CLUB DESESTIMA LA POSSIBILITAT DE COMPARTIR LOCAL AMB EL DANYELL’S

La darrera assemblea del Club
Billar Mollet ha descartat la possibi-
litat de compartir instal·lacions amb
el Danyell’s, el club de billar de la
zona de Can Fàbregas. La fusió era

una de les possibles solucions que
l’Ajuntament de Mollet proposava
per solucionar els problemes econò-
mics del club. Com a alternativa, la
nova junta rectora del Billar Mollet
presentarà a l’Ajuntament un estudi
que situa la seu del club al soterrani
del pavelló de Riera Seca. Aquesta

nova ubicació és factible perquè,
abans d’acabar l’any, s’hauran de fer
obres al pavelló per pujar el servei
de bar. La petició d’un local públic
és una demanda històrica del Billar
Mollet. En el vessant esportiu, el
Mollet va guanyar 0-8 el Manresa,
el líder del 4 Modalitats. ■■

El juvenil A de la UFS Mollet ha
culminat una temporada impeca-
ble que ha permès a l’equip que
dirigeix Dani Mosteiro aconseguir
el títol de Lliga quan falten tres jor-
nades per al final. Les estadístiques
són espectaculars, l’equip només va
perdre a la primera jornada del
campionat, a casa han comptat els
partits per victòria i acumulen 25
jornades imbatuts. “És un grup
molt equilibrat, amb gent treba-
lladora i de gran qualitat tècnica”,
afirma l’entrenador. Així, l’equip
deixa la Primera Divisió i promo-
ciona a Divisió d’Honor. La meitat
dels jugadors pujaran al sènior però
queda una base que complementa-

ran els efectius del juvenil B.
Formen l’equip Marc Fernàndez,
Luis Eduardo Ripoll, Marc Benet,
Joan Lozano, Vincen Enguix, Àlex
Esteve, Isaac Travé, Casillas, Marc
Fernàndez i Alejandro Urbano. El
delegat és Xavier Travé. ■■

■■ FUTBOL SALA  |  Esport base  JUGARAN A DIVISIÓ D’HONOR

El sènior de la UFS va guanyar 
5-3 el Lluís Millet Fripan, el seu
immediat perseguidor. El conjunt
que entrena Juan Carlos Elias
continua a la cinquena posició de
la classificació amb el Lluís Millet
a 16 punts. En dues setmanes 
toca derbi a la pista del Can Calet.

EL PRIMER EQUIP

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||*
El Billar Mollet descarta la fusió

■■ HOQUEI  |  Primera Nacional Catalana  AQUEST CAP DE SETMANA VA A LA PISTA DEL NOIA

● MOLLET DEL VALLÈS. El Mollet HC
ha tornat a caure en una dinàmica
negativa de resultats que ha enfon-
sat l’equip en posicions de descens.
La darrera jornada, l’equip de Jordi
Morote va perdre a casa contra el
Piera, un dels rivals directes que
també lluita per la permanència.
Malgrat començar el partit molt
forts, el Mollet HC no va saber jugar
amb el marcador en contra. Si el
Mollet HC no vol perdre la catego-
ria no es pot permetre més errades.
Els molletans visiten aquest cap de
setmana la pista del cuer, el Noia
Freixenet, un desplaçament propici
per començar la remuntada. ■■

El Mollet HC punxa a casa 
i torna als llocs de descens

D’ESQUENA. Un jugador del Mollet HC amaga la pilota >> ORIOL CHICOT

L’EQUIP. Imatge dels jugadors, el tècnic i el delegat del planter  >> M.GARCIA

4
2MOLLET HC

PIERA 

El juvenil A de La Unió
es proclama campió 

● MOLLET DEL VALLÈS
PEDRO NAVARRO

● MOLLET DEL VALLÈS
PEDRO NAVARRO



El CB Parets perd 
i depèn d’altres
per no baixar

Males notícies per al primer equip
del CB Parets que, malgrat quallar
un bon partit, va perdre de cinc
punts a la pista del líder, el Ronda
de Badalona. Els paretans van domi-

nar el primer quart, que va acabar
21-12. Si més no, els problemes per
ajustar la defensa, les lesions i les
nombroses faltes personals van jugar
en contra del CB Parets. Jordi Pavón
va ser el màxim anotador amb 15
punts. El conjunt de Toni Martín es
veu ara en una situació comprome-
sa perquè, després de la victòria del
Llívia davant l’Igualada, el Parets
s’ensorra a les places de descens
amb només set victòries acumulades

(dues menys que el Llívia, que ara
ocupa plaça de promoció de
descens). A dues jornades per al
final, el CB Parets hauria de gua-
nyar-ho tot i esperar la punxada d’al-

tres per quedar-se a Segona. Aquest
cap de setmana, el CB Parets visita
la pista de l’Igualada B. El femení A,
per la seva part, va sumar la seva
dinovena victòria de Lliga. ■■

●● PARETS / MOLLET
CONTRAPUNT / P.N.

71
66CB PARETS

RONDA

■■ Segona Catalana |  LA DESCONCENTRACIÓ EN DEFENSA, L’ERRADA DE TIRS LLIURES I LES LESIONS VAN PERJUDICAR L’EQUIP

■■ FFUUTTBBOOLL |  Segona Territorial  EL CF PARETS B, EN PERILL

EN SUSPENSIÓ. Pavón prova un tir més enllà de la línia de 6,25 >> M.GARCIA

■ BÀSQUET  |  Copa Cat.

● MOLLET DEL VALLÈ. El CB Mollet
Recanvis Gaudí segueix la carrera
inapel·lable cap al títol de Lliga
després de guanyar folgadament a
la pista del Sant Cugat. Amb
aquesta nova victòria, el conjunt
d’Àlex Coma aconsegueix el lide-
ratge en solitari i s’allunya del
Grup Ossorio. El proper partit del
CB Mollet és contra el Santa
Coloma, dissabte a les 19.30 h al
pavelló de Plana Lledó. ■■

El CB Mollet venç
a Sant Cugat i se
situa com a líder
en solitari

88
75SANT CUGAT

CB MOLLET 

El Martorelles lliga la
permanència matemàtica
● ● ● MARTORELLES / MOLLET /
PARETS. El Martorelles ha guanyat
1-2 al camp de la Torreta, el segon
classificat del grup 9 que passa per
moments difícils. En dos minuts, el
Martorelles va capgirar un marca-
dor advers amb els gols de  Gerard
(68’) i Ferran (70’). Amb l’1-2 enca-
ra hi va haver temps perquè la
Torreta fallés un penal. La nova
victòria del Martorelles permet
garantir la permanència matemàti-
ca de l’equip. El Parets B, en canvi,
es troba en una situació més com-

plicada perquè, després de perdre
contra el Palautordera 1-2, segueix
amb 26 punts i al llindar de les
posicions de descens directe. El gol
paretà va ser obra de Mario, que va
establir l’1-1 de penal. 

L’altre equip de Segona és la UE
Lourdes que va empatar 3-3 al ter-
reny de joc del Santa Eulàlia de
Ronçana. Els gols molletans van
ser de Bonillo, Richi i Recio. El
Santa Eulàlia va forçar l’empat en
temps de descompte amb la trans-
formació d’una pena màxima. ■■

■■ FFUUTTBBOOLL  SSAALLAA  | GUANYA 2-5 A CASA DEL CUER

El Can Calet alimenta la ratxa en 
la vigilia del derbi contra La Unió
● SANT FOST DE CAMPSENTELLES. Victòria del Can Calet per 2-5 a la pista
del Masnou. El conjunt de Xavier Cuní va patir més del compte i va mar-
xar al descans amb un 2-2. Si més no, el Barri va capgirar la situació amb
gols de César, Ivan i Juan Carlos que van complementar el doblet de Tabo
de la primera meitat. L’equip està en ratxa i es prepara pel derbi contra la
UFS que serà el proper diumenge 11, al Pavelló 1 de Sant Fost a les 11 h. 
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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

BMW 320D,
GRANATE,

NACIONAL, AÑO
2004, PIEL TECHO,

PERFECTO ESTADO.
PVP: 16.950 €

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 €

C5 PREMIER HDI 110CV
SENSOR DE PARKING,

LUCES Y LIMPIAS,
CARGADOR CD, POCOS
KM, 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 3 PUERTAS
BLANCO AIRE

ACONDICIONADO ABS
ELEVALUNAS

ELECTRICOS, CIERRE
CENTRALIZADO,

RADIO CD POCOS KM

C 220 CDI SPORTCOUPE AÑO
2003 87.000 KM PIEL BEIGE,

NAVEGADOR COMAND,
CARGADOR CD, SENSOR DE

LUZ Y LLUVIA, TECHO
PANORAMICO PRACTICABLE,

IVA DEDUCIBLE LIBRO
REVISIONES

MB C 200CDI AÑO 2005
86.000 KM LIBRO

REVISIONES
AVANTGARDE IVA

DEDUCIBLE PERFECTO
ESTADO

VOLKSWAGEN NEW
BETTLE 1.9 TDI 100CV

ESP AIRE
ACONDICIONADO,

DIRECCIÓN ASIST. EE
CC 75.000 KM

IVA DEDUCIBLE

IBIZA 1.9TDI 100CV 5p
STELLA AIRE

ACONDICIONADO,
DIRECCIÓN ASISTIDA,

ELEVALUNA
ELÉCTRICO, CIERRE

CENTRALIZADO

CLIO DCI 3p AIRE
ACONDICIONADO,

DIRECCIÓN ASISTIDA,
ELEVALUNAS

ELÉCTRICO, CIERRE
CENTRAL. RADIO CD

407 2.0 HDI 136CV PIEL
NAVEGADOR TEL. XENON

ASIENTOS ELECTR. Y
CALEFACTABLES CARGADOR

CDS CONTROL PRESION
PNEUMATICOS, SENSOR LUZ Y

LLUVIA, PARKTRONIC,
REGULADOR LIMITADOR DE

VELOCIDAD 2005

ESPACE 2.2 DCI 150CV
IVA DEDUCIBLE AIRE

ACONDICIONADO,
DIREC. ASIST.
ELEVALUNAS

ELÉCTRICO, C.C. RADIO
CARGADOR CD

LEON 1.6 105CV
SPORT POCOS
KILÓMETROS

AÑO 2003

BMW 320D 150 CV PACK
BUSSINES, AÑO 2004

IVA DEDUCIBLE

C3 1.4 HDI SX PLUS
TECHO PANORAMICO
ABS RADIO CD AIRE

ACONDICIONADO AÑO
2004

CIVIC 1.6 VTI 110CV 5p GARANTIA
DE FABRICA HASTA 2009,

CUIDADO EXQUISITO,
EQUIPAMIENTO CPTO.,CONSUMO

MIN. (5.5 EXTRAURBANO, 6.5
CONSUMO MIXTO, SIN ENTRADA

SOLO 270,30 €/MES

XSARA 1.6 16V EXCLUSIVE
+PACK EXCLUSIVE

CLIMATIZADOR AUTOMATICO,
SENSOR DE LLUVIA,

CARGADOR CD, ESPEJOS
ELECTR., 4 ELEVALUNAS,

LLANT., ANTINIEBLAS, AÑO
2001 SUPERPRECIO

www.auto2000mollet.es

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

MICROCAR NUEVOS A ESTRENAR.
TODOS LOS MODELOS. LOS

MEJORES PRECIOS DEL VALLÈS.
NO LO DUDE, INFORMESE Y NO

SE ARREPENTIRÁ. SERVICIO
COMPLETO, POST VENTA,

FINANCIACIÓN Y SEGUROS
A TODO RIESGO

Gran resultat de les patinadores
baixvallesanes Sara Castillo
(Cerdanyola CH) i Júlia Marco
(CPA Mollet) a la darrera edició del
Campionat de Catalunya Cadet.
La paretana Sara Castillo va ser la
primera a figures obligatòries i

novena a lliure. A part, la molletana
Júlia Marco va quedar segona a
figures obligatòries i sisena a lliure.
Amb aquests resultats, totes dues
accedeixen al Campionat
d’Espanya. D’altra banda, la segona
fase del Campionat Interclubs va
finalitzar amb les patinadores del
Mollet en molt bona posició. Les
més destacades van ser Judith

Castañeda, que va ser primera a
figures obligatòries en debutants, i
Jèssica Garcia, primera classificada
al lliure de la certificada. També
van fer bon paper Queralt
Figueroa, Emma Pérez, Marina
Alcántara, Sara Iglésias, Andrea
Olivares, Maria Cantarero, Arianna
Garcia, Janet Romero, Andrea de la
Torre i Paula Martín. ■■

■■ PATINATGE ARTÍSTIC |  LES DUES CADETS S’HAN CLASSIFICAT PER AL CAMPIONAT D’ESPANYA  

Tres molletanes fan
podi a la cita estatal
de l’Esport Dansa
● Ainoa Pérez, Isamar Carrero i
Claudia Carrero han estat les balla-
rines molletanes que, cada una en
la seva especialitat, han pujat al
podi de l’Esport Dansa i Hip Hop
celebrat a Badalona. Totes tres van
començar a Ca n’Arimon.

Jiménez i Sáez es
proclamen campions
d’Espanya a Gandia
● Els molletans Fernando Jiménez
(pes mig) i Jaume Sáez (pes lleu-
ger) s’han proclamat Campions
d’Espanya de powerlifting.
Fernández acumula 11 campionats
consecutius. El dos atletes formen
part del Club Powerlifting Mollet. 

Castillo i Marco són or i plata
al Campionat de Catalunya

Nou èxit esportiu del Club Rugbi
Parets en l’organització del
Campionat de Catalunya de Rugbi
base, disputat dissabte al matí a
Parets. Van participar-hi prop de 370
nens de categories aleví, benjamí i
prebenjamí d’una vintena de clubs

de tot Catalunya. En categoria aleví
va guanyar la lligueta el Sant Boi.
La bona notícia per als paretans és
que el club presidit per Rafa
Mengibar estrenarà un equip aleví
amb 12 nens de cara a la propera
temporada. El primer equip, que va
quedar quart a La Lliga, disputarà la
final de la Copa Catalunya el pro-
per 17 de maig a Cornellà. ■■

■■ RUGBI |  LA PROPERA TEMPORADA ESTRENA UN EQUIP ALEVÍ 

■■ HIP HOP ■■ ‘POWERLIFTING’

L’Handbol Sant Fost
perd i ara depèn
d’altres per pujar 
● Malgrat un bon inici de partit,
l’Handbol Sant Fost va perdre 31-
25 a la pista de l’OAR Gràcia en la
darrera jornada del play-off d’as-
cens. Ara, els homes de Julio López
ja no depenen d’ells mateixos per
quedar entre els tres primers.

■■ HANDBOL

PLACATGE. Un dels jugadors intenta escapar amb la pilota protegida  >> O.C.

El Rugbi Parets convoca
370 nens al torneig base

● PARETS DEL VALLÈS
PEDRO NAVARRO

● ● MOLLET / PARETS
PEDRO NAVARRO
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A S S O C I A C I Ó

S A N T
F O S T

Av. Catalunya, 3 · 08105 SANT FOST DE CAMPSENTELLES · ✆ 93 570 63 65

Als comerços de Sant Fost hi trobaràs de tot
ADMON.LOTERIA CAN SOLE PRAT DE LA RIBA, 10 93 570 17 56

ALIMENTACION KATY JOAN XXIII, 13-15 93 593 54 05

ART RIBAS REC DEL MOLI, 9 93 593 26 23

ARIADNA GASSO DIS. GRAFIC SANTIAGO ROSSINYOL, 27 609 33 90 74

BAR LA CUPULA PRAT DE LA RIBA, 4 93 593 31 90

BAR LOS CUESTA JOAQUIN BLUME, 13 93 570 59 76

BYTE IMATGE BALMES, 10 93 579 00 56

CARNISSERIA ANDORRANA BARCELONA, 78 93 593 26 48

CA LA MARIONA CTRA. DE BARCELONA 90 93 593 25 17

CENTRE DE JARDINERIA DALI AVDA. CATALUNYA, 91 93 570 36 74

CINE BANK SANT FOST CTRA. DE BADALONA 261 609 44 45 55

CONSULTING SANT FOST PRAT DE LA RIBA, 4 93 570 90 40

DROGUERIA DIMA JACINTO VERDAGUER, 24 93 593 55 90

DROGUERIA MONTSERRAT CTRA. DE BARCELONA, 72 93 593 26 76

EL RACO DE LA FRUITA PRAT DE LA RIBA,28 93 579 28 61

ESTETICA ANNA MARIA SANT JOAN, 2 93 593 34 40

FORN I PASTISSERIA GABA 1 AVDA, CATALUNYA, 3 93 570 63 65

FORN I PASTISSERIA GABA 2 CTRA. BADALONA, 274 93 570 15 83

FORN I PASTISSERIA GABA 3 CTRA. BARCELONA, 94 93 579 43 50

FARMACIA MARIBEL IGLESIAS PRAT DE LA RIBA, 5 93 570 03 20

FARMACIA IGLESIAS ANGLES, J. CTRA. BARCELONA,84 93 593 24 81

FLECA I PASTISSERIA LES ROSESAVDA.ARAGO, 61 93 579 06 29

FORN I PASTISSERIA CORBALAN CTRA. BADALONA, 231 93 593 12 54

GARDEN QUATRE JOAQUIM BLUME, 9 93 593 58 14

GRAMEPISO PRAT DE LA RIBA, 2 93 593 33 22

HERBODIETÉTICA TOT NATURAL PRAT DE LA RIBA, 10 93 579 42 61

JESAM (ASSEGURANCES) ANTONI GAUDÍ, 11 BIS 93 570 48 21

LA BOMBETA LLUMINOSA CTRA. BARCELONA, 70 93 593 52 50

L’ESTANC SANT ISIDRE, 1 93 593 90 51

S.F. INSTALTÈCNICS PENEDÈS, 12 605 28 60 79

LLEDÓ FERRETERS CTRA. BARCELONA, 30 93 579 07 93

MÁRMOLES SANT FOST SANT ANTONI, 22 93 579 02 67

MATALASSERIA FORNELLS CTRA. BARCELONA, 60 93 593 25 93

PERRUQUERIA ESTÈTICA VIVAS SANT ISIDRE, 22 93 570 18 68

PINTURAS SANT FOST PLAZA ESBERT, 12 647 83 62 58

RESIDÈNCIA EL RACÓ MONTSENY, 6 93 570 17 67

EL CELLER DE CAN TORRENTS GLÒRIES CATALANES, 3 93 570 76 66

RESTAURANT CATALUNYA AVDA. CATALUNYA, 13 93 570 55 48

RESTAURANT L’APLEC CTRA. DE BADALONA, 185 93 570 66 20

ROSTISSERIA SANT FOST CTRA. DE BADALONA, 253 93 570 88 41

SANT FOST OBRES I SERVEIS MESTRE JOAQUIN ABRIL, 35 93 570 38 12

TALLERES MONGAR AVDA. CATALUNYA, 43 93 593 90 10

TRANSPORTES SOPENA MONTSENY, 4 93 570 21 60

XARCUT. I CARNIS. JOSEFINA SANT EDUARD, 15 93 593 27 78

CELLER IBÈRIC JUANI MIQUEL BIADA, 14-B 93 570 73 81

CENTRE DENTAL SANT FOST, S.L. PRAT DE LA RIBA, 4, PORTA 2 93 579 30 54

CONST. LETÁLICAS GARCÍA ESQUIROLS, 12 MAS LLOMBART 609 80 50 89

ECOGAMA JOAQUÍN BLUME, 17 93 544 56 87

TRANSCALET, S.A. BARCELONA, 54 93 593 27 75

BUGADERIA TINT. MONTASELL M. DEU PERPETU SOCORRS, 36 93 593 96 91

LA XURRERIA SAN ISIDRE, 8 93 570 73 99

RESTAURANT EL MAS PRAT DE LA RIBA, S/N 93 579 47 47

A. PEDROSA C. DE LA MUNTANYA, 393 579 21 02 - 647 91 57 60

GUISADO MATENCIO S.L. C. MONTSENY, 19 93 570 27 83

PELUQUERÍA AZABACHE NAVARRA, 9 93 593 00 89

JARDÍ NOSTRUN SANT FOST AVDA. CATALUNYA, 23 93 593 25 69

IN&JO PERRUQUERS SANT JERONI, 10-12 675 69 33 17

ZAFIRO TOURS S. JERONI, 14-16, L.493 570 56 61 - 93 570 23 16

INSTALACIONES VILLARRASO PRAT DE LA RIBA, 21 610 56 38 62

PIZZERIA EL PAS JOAQUIM ABRIL, 13 93 579 63 24



CENTRE D’ESTUDIS

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

✆ 93 593 47 93

MATRÍCULA OBERTA
Cursos per a totes les edats.

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
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RAMON PIN, DE CERDANYOLA,
EXPOSA AL JOANA BARCALA

■■   ART | FINS AL 25 DE MAIG

● MOLLET DEL VALLÈS. L’artista va inaugurar dijous passat la
mostra, que recull les darreres obres realitzades per Pin en 
consonància amb la seva línia conceptual i simbòlica i en la qual
els materials quotidians i de rebuig determinen la peça. CULTURA

Amb la garantia d’un premi Max al
millor espectacle revelació 2007,
diumenge (19.30 h) la companyia
del País Valencià El Pont Flotant
portarà al teatre de Can Rajoler el
muntatge Com a pedres. L’obra,
que pretén reflexionar sobre el pas
del temps i com els records barre-
gen realitat i ficció, va merèixer
també el premi Abril a la millor ac-
triu per a Pau Pons, que és també
la directora de l’espectacle. La in-
tèrpret compta com a companys de

repartiment amb Jesús Muñoz i Jo-
an Collado, amb els quals també
ha ideat el text. De fet, el procés de
treball personal és una de les carac-
terístiques de les produccions tea-
trals d’El Pont Flotant, com també
el llenguatge propi i l’estètica parti-
cular. A Com a pedres indaga sobre
el món de la infantesa; els tres ac-
tors comparteixen el seu àlbum de
foografies per mitjà d’audiovisuals,

la teatralització del passat i la inclu-
sió de persones reals a l’escena,
com els mateixos pares dels actors.
Tot plegat, replè d’humor.

El Pont Flotant funciona com a
companyia estable des de 2000,
formada per cinc joves sortits de
l’Escola Superior d’Art Dramàtic

de València. Els seus muntatges
anteriors van ser What a wonderful
war! i Trànsit, el viatge de Juanillo
Cabeza.  ■■

El grup valencià El Pont Flotant
reflexiona sobre el pas del temps

■■ TTEEAATTRREE | ‘ COM A PEDRES’ VA REBRE EL PREMI MAX AL MILLOR ESPECTACLE REVELACIÓ 2007

● MOLLET DEL VALLÈS
MONTSE ERAS

MARCEL GROS
PUJA A L’ESCENARI
DE RIALLES PARETS

● PARETS. Marcel Gros, un dels 
pallassos amb més experiència i
reputació del país, va pujar diumenge
a l’escenari de Can Rajoler, en un nou
espectacle programat per Rialles,
dins els actes de celebració del seu
14è aniversari. Gros presentava el

seu darrer muntatge, Giralluna, en el
qual, com ja és habitual en els seus
espectacles, parteix de pocs elements
escenogràfics (en aquest cas, un
cubell de brossa, una escala i una
lluna de paper) per crear situacions
còmiques i un món d’il·lusió.

■■ TAMBÉ A PARETS

HORARI:  Feiners: 18.15h / Dissabte:

17h i 19.30 h / Festiu: 12.15h i 17h

U ORIOL CHICOT

L’obra indaga en el
món de la infantesa
per mitjà d’audiovisuals
i recreacions del passat

El Circ Raluy, el primer del món
que gairebé es pot considerar un
museu, divendres torna a intal·lar
el seu espectacular tendal i les tra-
dicionals caravanes de fusta al Pla
de les Pruneres de Mollet, on serà
fins al 12 de maig. En aquesta
ocasió el Raluy presentarà el seu
nou muntatge Dancing Circus, un
espectacle que fusiona la dansa i
l’art circense i que també es podrà
veure a Parets del 16 al 19 de
maig. A Dancing Circus hi inter-
venen artistes especialistes en ma-
labars amb diàbolos, acròbates, ba-
lladors de claqué acrobàtic,
transformistes, genets de l’escola
de cavalls, pallassos i trapezistes.
Tot plegat, ple de coreografies que
uneixen les dues disciplines artísti-
ques en un tendal de circ, conegut
per les seves decoracions. 

RECONEIXEMENTS

El Circ Raluy va ser Creu de Sant
Jordi de la Generalitat de Catalu-
nya el 2006. També ha estat merei-
xedor del Premi Max, l’any 1996, i
del Premi Nacional de Circ del
Ministeri de Cultura el 1996. ■■

El Circ Raluy
torna a instal·lar
el tendal al Pla
de les Pruneres

● ● MOLLET / PARETS
CONTRAPUNT
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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  | EL SEGON VOLUM DE ‘CORS CATALANS’ ES PRESENTAVA DIUMENGE

El director de l’Escola Municipal de
Música de Mollet, Xavier Esteve,
presenta diumenge (12.30 h) al
Palau de la Música Catalana de
Barcelona Les parles de ponent a lle-
vant, de menestral a migjorn. Aquest
disc és el segon volum de la col·lec-
ció Cors catalans, que té com a
objectiu donar a conèixer les dife-
rents característiques fonètiques del
català a través de les cançons prò-
pies de cada zona geogràfica.

El treball discogràfic és una pro-
ducció del moviment Coral Català
i s’ha realitzat amb la col·laboració
de la Capella Santa Maria de Ri-
poll; la Coral Claudelafaula de Gi-
rona; Nit de Juny de Palafrull, Or-
feó Nova Solsona; i les corals de la
Catalunya Nord Canta-canta, La
Fosella de Perpinyà i Les Camille-
res de Sallagosa. 

Esteve ha realitzat els enregistra-
ments a les ermites i esglésies pro-
peres a les diferents poblacions de
les corals que han participat en la
gravació per tal de “donar varietat
de colors sonors als enregistra-

ments”, segons indica Esteve. Els
estudis Capital Sound de Barcelona
s’han encarregat de l’enregistra-
ment i Mires Comunicació de Mo-
llet ha fet el disseny del CD i del

programa del concert que ha acom-
panyat la presentació del disc.

El treball té el suport del Depar-
tament de Cultura de la Generali-
tat i la Fundació La Caixa. ■■

CCOONNCCEERRTTPPOOEESSIIAA

Nit de recital per
escoltar els versos dels
poetes memorables
● La nit de dissabte, a partir de les
22h, l’escenari de La Bombeta s’om-
plirà dels versos de Charles Baudelaire
(1821-1867), Jean Genet (1910-1986),
Cesare Pavese (1908-1950), Arthur
Rimbaud (1854-1891) i el comte de
Lautréamont (1846-1879). El motiu
de la trobada és recordar aquells poe-
tes representatius des del segle XIX.

Sant Cugat acull amb
èxit la Banda de Joves
Músics de Mollet
● La Banda de Joves Músics de Mollet
oferia dissabte un concert a l’Auditori de
Sant Cugat que va aplegar unes 700
persones. En la celebració dels 20 anys
de l’empresa Hierros Sant Cugat, la
Banda va tocar temes com la Simfonia
núm. 40 de W. S. Mozart, Carmen, de
George Bizet, i El amor brujo de
Manuel de Falla, entre d’altres. 

SSOORRTTIIDDAA

El Museu Joan Abelló
visita el fauvisme de 
la Catalunya Nord
● El Museu Joan Abelló ha organitzat
una sortida a Céret, un municipi de la
Catalunya Nord, el proper 10 de
maig. L’objectiu és visitar l’exposició
de Marc Chagall, artista que tracta el
disseny, el gravat, la pintura i la cerà-
mica. A l’hora de dinar, els assistents es
dirigiran a Cotlliure on, a la tarda,
faran El Camí del Fauvisme.La BJM, dirigits per Xavier Padillo >> HIERROS SANT CUGAT

Barcelona acull un nou
disc coral de Xavier Esteve

■■ LA BANDA ESTRENARÀ CD EL 24 DE MAIG

Johnny Shepherd es
transforma en ‘Canalla’

La banda baixvallesana Johnny
Shepherd and the Hurricanes
segueix endavant en el món del
rock’n’roll amb la gravació del seu
segon disc, Canalla. El nou LP
està format per sis cançons que es
presentaran en concert el proper
24 de maig a la sala La Clave de
Terrassa. El 2006, Johnny
Shepherd and the Hurricanes treia
a la llum el primer disc,
Rockmotera (2006), enregistrat als
estudis Producciones Violentas de
Parets. En aquest segon, “la quali-
tat de so ha millorat”, segons
explica el cantant del grup, Joan
Pastor. La producció ve de la mà
d’Àlex Vivero, molt conegut en el
món del rock’n’roll. Pastor indica
que “Vivero és una eminència i
treballa amb els millors”. La gra-
vació l’han realitzat a Blind Records
de Barcelona. El treball ha comptat
amb la col·laboració d’artistes com
el teclista Julio Lobos, que actual-
ment està de gira amb Manu Chao;
i Gospel Joy, de la Garriga.

El grup molletà està format pel
guitarrista i cantant Joan Pastor,
també anomenat Johnny She-
pherd; Xavi Pastor, o Bass Bulldo-
zer, al baix; Miguel Fernández,
amb el pseudònim de Summer
Storm, toca la guitarra, i, a la bate-
ria, Joan Rovira, conegut com Wo-
ody Word Pecker. ■■

Els rockers han gravat el seu segon treball

Johnny Shepherd and the
Hurricanes ha estat seleccionat
per passar a les semifinals del
Concurs de Rock de l’Ascensió, que
se celebraran entre divendres i dis-
sabte. En concret, el grup molletà
farà la seva actuació divendres
(00.30h) a la plaça Barangé de
Granollers. Si la formació convenç
el jurat, la final serà el 27 de juny al
parc Firal, en el marc del festival
Musik n viu. El guanyador del con-
curs es coneixerà entre el 30 de
juny al 4 de juliol i el premi serà
l’enregistrament i masterització
d’un CD a l’estudi del CUB, amb
una edició de 500 còpies.

>

CONCURS DE ROCK

Concert en directe per Sant Jordi
● MOLLET. L’església de Sant Vicenç acollia divendres un concert amb
motiu de la celebració de la diada de Sant Jordi, amb l’Escola Municipal de
Música de Mollet, l’Estoc de Veus i l’Ampacanta com a protagonistes. El
recital es va cloure amb el Magnificat de Vivaldi, una peça que va fer 
possible un centenar d’intèrprets. U ORIOL CHICOT

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT ● MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / A.PALOMO
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GUILLEM FFRREESSQQUUEETT  BBAARRDDIINNAA

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

PESCADORS
Guillem Fresquet Bardina (Barcelona, 1914 - 1991)

Pedro Navarro guanya el guardó local i el forà Jordi Boladeras, el de poesia

■■   LLIITTEERRAATTUURRAA | LLIURAMENT DE GUARDONS DEL 17È CERTAMEN DE SANT JORDI

La Marineta acollia dissabte el lliu-
rament de premis del 17è certa-
men de prosa i poesia que organit-
za l’associació cultural 7 Plomes i
la biblioteca de Can Mulà. 

L’acte es va iniciar amb el repar-
timent de lots de material escolar i
literari i d’una placa per als guanya-
dors de les categories infantils. 

Seguidament, es van donar a co-
nèixer els noms dels guardonats en
l’apartat dedicat als adults. Així, la
veïna de Mollet, Purificació Pinto,
llicenciada en filologia, va obtenir
el primer premi de prosa en català,
dotat amb 300 euros, pel text Mun-
tanyes gelades. En segon lloc (150
euros), el jurat va situar Jordi Mo-
lins, també molletà. En la categoria
de premi local de prosa (75 euros),
el jurat va triar un text de Pedro Na-

varro, redactor de CONTRA-
PUNT. Pel que fa a la poesia, el pri-
mer premi va ser per a Jordi Bolade-
ras, veí de Sant Vicenç dels Horts,
que va presentar el text Mans que
s’estimen. El segon premi va ser per

al barceloní Sergio Roche i el pre-
mi local per Anna Martínez.

En la categoria en castellà, el
guardó local de prosa va ser per a
Isabel García i el de poesia per a
Ana Isabel Carrasco. ■■

La filòloga molletana 
Puri Pinto s’endú el premi
de prosa de 7 Plomes

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

NOUS LITERATS. Foto de grup dels guanyadors del certamen >> ORIOL CHICOT

● MOLLET. “La lectura es comparteix amb
moltes altres atraccions. Per això, si volem
potenciar-la, cal incular-la més amb altres
activitats, com la imatge”, raonava l’escrip-
tora Maria Barbal en la seva visita de dimarts
a la biblioteca de Can Mulà. L’autora de
Pedra de tartera i la recent Emma explicava
també que li agradava donar “total llibertat
al lector per interpretar els meus llibres”. ■■

Maria Barbal proposa
emprar l’audiovisual
per difondre la lectura

L’ESCRIPTORA. Dimarts, Maria Barbal va visitar la biblioteca >> M.G.

Pintor format a l’Escola de Be-

lles Arts i Oficis de Barcelona,

Guillem Fresquet va ser deixe-

ble de Francisco Labarta. Va

cultivar diferents tècniques, pe-

rò primordialment es va dedicar

a l’aquarel·la i al dibuix. Fres-

quet també va col·laborar en la

realització de pel·lícules de di-

buixos animats.

L’any 1940 va participar en

una important exposició de be-

lles arts a Barcelona on guanyà

la primera medalla en

aquarel·la. Però la seva exposi-

ció més important va ser a Sa-

ragossa l’any 1984. Més tard, a

l’any 1987, va realitzar una

mostra a Barcelona on obtingué

diferents guardons.

Juntament amb Josep Maria

Parramon, va escriure un llibre

didàctic, Cómo pintar a la acua-

rela, que ha estat traduït a dife-

rents idiomes. També va escriu-

re una enciclopèdia en l’àmbit

de l’aquarel·la, que era la seva

especialitat.

Fresquet pintava temes tí-

pics, com el del quadre aquí re-

presentat, els pescadors del

port de Barcelona. ■■

L’autor va conrear
l’aquarel·la i
també va dibuixar
per a pel·lícules

En la darrera edició, aquesta 
fitxa es va il·lustrar per error 
amb una obra de Ramon Calsina.
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ELS ASTURIANS FAN UN HOMENATGE 
A ALONSO AMB SIDRA I MÚSICA

■■   FFÓÓRRMMUULLAA  11 | El camp de rugbi va acollir la festa

● PARETS. El camp de rugbi acollia dissabte la ja tradicional festa
de suport incondicional al pilot Fernando Alonso. Unes 800 
persones de la Penya Fórmula 1 d’Oviedo acudien a la cita, tot
i la mala ratxa del pilot. No hi va faltar la música i la sidra. GARBUIX

■■ DDIIAADDAA | PRIMERA ACTUACIÓ DE LA TEMPORADA

CASTELLS. Els de verd clar no es troben en un bon moment >> ORIOL CHICOT

Els Castellers de Mollet
només fan un pilar de 4

Els Castellers de Mollet estan en
baixa forma. La manca de gent, com
indica el president, Rafael Ferran, fa
que “la prioritat actual se centri en
la captació de socis”. El propòsit del
grup és fer una campanya informativa
perquè s’apuntin més joves. De fet, la
millor figura que van poder realitzar
diumenge va ser un pilar de 4 aixecat
per sota. A més, també van fer 2 pilars
de 4 simultanis i, per acabar, un
darrer pilar de 4. 

En la seva primera actuació de la
temporada, dins el marc de les activi-
tats de Sant Jordi, els Matossers de
Molins de Rei i els Castellers de Sant
Cugat van acompanyar el grup mo-
lletà a la plaça Prat de la Riba. Els
Matossers van assolir un 4 de 6, un 3
de 6 amb agulla, un 3 de 6 i un pilar
de 4. D’altra banda, la colla de Sant
Cugat va fer un 3 de 7, un 3 de 6 ai-
xecat per sota, una torre de 6 i 2 pi-
lars de 4 simultanis.  ■■

La prioritat del grup és fer una campanya informativa per captar nova gent

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / A.P.

L’Ajuntament ha obert la convoca-
tòria per al Concurs de cartells de
la Festa Major 2008 fins al 31 de
maig. El guanyador, que ha de tenir
més de 14 anys i presentar com a
màxim dues propostes, s’emportarà
un premi de 2.000 euros. Els crite-
ris de valoració de la imatge seran
l’originalitat, la creativitat i la inclu-
sió d’elements vinculats a la festa
(colles, elements tradicionals, etc).

El Jurat del concurs estarà format
pel regidor de Cultura, Dani Novo;
un tècnic de Cultura, dos membres
de la Comissió de la Festa Major,
un representant dels mitjans de co-

municació locals, un artista molletà
vinculat al disseny, la fotografia o la
publicitat, la persona o empresa
que va tenir l’autoria de la línia grà-
fica l’any passat i dos membres de
les colles de Morats i Torrats.

Al voltant de les dates de Sant
Joan, un cop es presenti el cartell
guanyador, també es faran públi-
ques les activitats programades. Di-
vendres passat es tancava el procés
participatiu per escollir el grup
que tocarà al concert central de la
festa major. Segons Dani Novo,
485 persones han votat la formació
musical que preferien. Tot i això,
l’Ajuntament s’ha negat a fer pú-
blics els resultats fins a la presenta-
ció del cartell. ■■

Els creatius poden
lliurar els cartells
de festa major

■■ CCOONNCCUURRSS | LA DATA LÍMIT D’ENTREGA ÉS EL 31 DE MAIG

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT 

● PARETS DEL VALLÈS. Els lectors
del periòdic El 9 Nou han triat el
doctor Germà Morlans com a valle-
sà de l’any 2007. El doctor Morlans
és responsable de la Unitat de
Cures Pal·liatives de l’Hospital de
Granollers. Unes 600 persones han

participat en l’elecció de vallesà
2007 a través d’unes butlletes.
Aquesta és la segona vegada que se
celebra aquesta gala que acollia
dijous el teatre de Can Rajoler de
Parets. Enguany hi havia 12 candi-
dats al guardó i cinc finalistes. ■■

■■ GGUUAARRDDÓÓ | L’ACTE VA TENIR LLOC DIJOUS PASSAT

El doctor Germà Morlans
és escollit vallesà de l’any
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■■ CCOOMMMMEEMMOORRAACCIIÓÓ | EL CENTRO ANDALUZ FA 29 ANYS

Charo García presentava dissabte el festival amb motiu dels 29
anys del Centro Cultural Andaluz. Can Gomà va acollir diferents
exhibicions de ball de grups de l’entitat i del cor rociero. També
va pujar a l’escenari el cantant Toni Torres. >> FOTO: MARC GARCIA

Ball tradicional andalús a Can GomàU

■■ FFOOLLKKLLOORREE | EL PUNT FINAL EL VA POSAR EL CANTANT JACK CARMELO

Els Armats de Martorelles
acompanyaven la Processó

● MARTORELLES. La Joventut
Sardanista de Martorelles celebrava
durant el cap de setmana la Festa
de Germanor de l’Entitat.
Dissabte, amb la col·laboració dels
Armats de Martorelles, sortia la
Processó de Nostra Senyora de
Montserrat. Diumenge, a la capella
de Sant Domènec, va tenir lloc una
missa i, en acabar, la societat coral
Escola Orfeònica de Martorelles va
interpretar algunes peces del seu
repertori. Seguidament, hi va haver
una audició de sardanes de set tira-
des. Per acabar, el cantant Jack
Carmelo va fer la seva actuació. ■■

Rialles a dojo
amb l’actuació
dels pallassos
de Green Chilis

■■ AANNIIVVEERRSSAARRII  DDEE  LLAA  PPRROOGGRREESSSSIIVVAA | LA CELEBRACIÓ ACABAVA AMB UNA ACTUACIÓ DE COUNTRY

L’Escola Orfeònica va interpretar les seves peces en acabar la missa solemne

PROCESSÓ. La Mare de Déu va recórrer els carrers del municipi  >> O.CHICOT

● PARETS DEL VALLÈS. En la cele-
bració dels 96 anys de la cooperati-
va La Progressiva, l’avinguda Pedra
del Diable s’omplia dissabte d’un
públic de totes les edats. La festa
començava a les 5 de la tarda. Els
més petits van poder riure amb les
pallassades del grup Green Chilis.
Com a cloenda va tenir lloc una
exhibició de ball country. La
Progressiva començava a funcionar
l’any 1912, després que un grup
d’obrers de la fàbrica La Linera i
uns pagesos de la zona s’unissin per
crear una cooperativa de consum.
A dia d’avui té tres establiments
comercials i uns 1.600 socis. ■■ INFANTIL. Els nens van gaudir de la festa >> ORIOL CHICOT
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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

SEXE, A LA MEVA EDAT?

Els factors socials són els que, amb més freqüència, es
vinculen a actituds d'inhibició en la satisfacció d'un interès
i d'unes necessitats sexuals que no desapareixen:
· En la nostra cultura, pel fet que la sexualitat de les perso-
nes grans no pot associar-se amb la procreació, tendeix a
negar-se la seva existència, o almenys és un tema tabú. 
· Les persones grans que manifesten a través del seu com-
portament l’interès sexual reben el qualificatiu pejoratiu de
“vells verds” i el sentiment de culpa resultant els porta a
inhibir qualsevol expressió associada als seus desitjos. 
· Les dones, tradicionalment educades per a la repressió
dels seus desitjos sexuals (encara són moltes les que s’a-
vergonyeixen per sentir desig), no inicien conductes d’a-
proximació sexual, i accepten amb resignació la frustració
resultant. 

· Com a reflex d’això, en les residències
d’ancians no tan sols no es facilita
aquest tipus d’actituds, sinó que es

limita qualsevol possibilitat
d’activitat sexual entre els

residents.

Per Xavier Conesa
Psicòleg

✆✆ 93 570 71 54
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- caps i espines de 

peix

- peixos de sopa 

(lluerna, rap, 

morralla...)

- gambes

- ceba

- tomàquet

- fonoll bord

- arròs

- avellanes

- alls

- julivert

- aigua

- oli 

-sal

$: Mitjà

��: 90 minuts

������������ persones

SOPA DE 

PESCADOR

En una paella amb oli, es fregeix la
ceba, picada ben fina, fins que comen-
ça a agafar color. Llavors, s'hi afegeix
el tomàquet, també picat ben fi, i es
deixa coure. 

Quan el sofregit és cuit, es posa a bullir
en una olla amb aigua, un brotet de
fonoll, els caps i les espines, durant
mitja hora llarga. Es cola i es torna a fer
bullir el brou. Després s'hi afegeix el
peix, net, escatat i fet a talls grossos, i
les gambes, sense cap. 

Es deixa bullir durant un quart d'hora, a
foc baix. Mentre, es fa una picada amb
els alls, una mica de julivert, unes
quantes avellanes i la substància dels
caps de les gambes. Passat el quart
d'hora, es treu el peix. Es tira a l'olla la
sal i un petit grapat d'arròs, que tardarà
uns divuit minuts en coure's. Llavors,
s'hi afegeix la picada, se li dóna un
remenada, s'apaga el foc i s'aboca a la
sopera, a la qual s'hi torna el peix. ❑

�

INGREDIENTS

L’APARADOR

CCLLAACCKK  AARRTT  EEssppaaii  ddee  ddaannssaa  ii  tteeaattrree
Marià Fortuny, 23 | T-93 184 32 86 · 665 84 18 45 | clackart@gmail.com | MOLLET DEL VALLÈS

Diumenge passat s’inaugurava
CLACK ART, un nou espai a Mollet
dedicat a la dansa i el teatre. CLACK
ART disposa d'unes instal-lacions de
180 m2 modernes i adaptades a
totes les necessitats, on podràs gau-
dir d'un ambient d’estudi agradable i
creatiu per aprendre la disciplina que
triïs amb professionals de la dansa i el teatre. A CLACK
ART podràs trobar tot tipus d'activitats: teatre, dansa infan-

til (a partir de 2 anys), hip-hop de tots els
nivells, dansa oriental i fussió, salsa cuba-
na, jazz, breakdance, claqué, flamenc,
dansa clàssica, gospel, clown, ioga, kun-
dalini, tai-txí, dansa i percussió africana,
didgeridoo australià i molt més. A més,
ofereixen les seves instal-lacions a aquells
professionals que les necessitin per assa-

jos, cursos i càstings, entre altres. Un nou camí s'obre per
a tu, visita'ls i t'assessoraran sense compromís. ❑ Exhibició de la dansa del ventre, diumenge en l’estrena – P.OLIVER

Diumenge naixia aquest
centre que aposta per
ser un referent de la
creativitat artística local

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

B
A

R
 -

 R
E

S
T

A
U

R
A

N
T

· 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

�
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➡➡ ➡➡ =

JOHNNY SHEPHERD AND THE HURRICANES
HA ESTAT SELECCIONAT COM UN DELS GRUPS QUE
PASSEN A LES SEMIFINALS DEL CONCURS DE ROCK
L’ASCENSIÓ. ACTUARÀ DIVENDRES Pàg. 25

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, 24 20ºC 10ºC 19ºC 1.027 hPa 4 l/m2 27 km/h SSW

DIVENDRES, 25 25ºC 10ºC 22ºC 1.024 hPa             – 275 km/h SSW

DISSABTE, 26 23ºC 11ºC 20ºC 1.023 hPa             – 31 km/h SE

DIUMENGE, 27 22ºC 11ºC 18ºC 1.020 hPa – 26 km/h SE

DILLUNS, 28 19ºC 12ºC 17ºC 1.010 hPa 1 l/m2 31 km/h WSW

DIMARTS, 29 18ºC 12ºC 18ºC 1.006 hPa – 40 km/h SSW

DIMARTS, 30 20ºC 13ºC 16ºC 1.009 hPa – 45 km/h ESE

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

El cel serè o mig ennuvolat
de nùvols prims predomina-
rà en el dia d’avui. Les tem-
peratures seran més altes
que les dels darrers dies.

El núvols prims continua-
ran amb nosaltres, però el
més destacable serà l’aug-
ment de temperatures, amb
ambient calurós al migdia.

Diumenge continuarà el ma-
teix ambient calurós, amb
nuvolositat més abundant
encara que sense pluja, de
moment.

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

Previsió per al cap de setmana

DEFUNCIONS

NAIXEMENTS

Anna Picazo Sevilla (Parets) 21/04/08
Didac Jiménez Anglada (Lliçà de Vall) 23/04/08

Dades facilitades per l’Hospital de Mollet  

MOLLET

02. BARBERO. Gaietà Vínzia, 66
03. CLIMENT. Pompeu Fabra, 81
04. CONCEPCIÓN. Gallecs, 73
05. GARNÉS. Cervantes, 29
06. LAFARGUE. Can Flaquer, 19
07. MARTÍNEZ. Diputació, 9
08. MORALES. Ferrer i Guardia, 39

FARMÀCIES DE TORN

PARETS DEL VALLÈS
01-07. BARJA. Raval, 26

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

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

Dolores Roca Martínez (Mollet) 92 anys 23/04/08
Juan Gemas Vegas (Mollet) 63 anys 23/04/08
Abundia Corcoles Navarro (Sant Fost) 84 anys 23/04/08
Silvina Sáenz Íñiguez (Mollet) 90 anys 25/04/08
Juan Pinto Mena (Mollet) 59 anys 26/04/08
Matilde Moreno Espinosa (Mollet) 70 anys 27/04/08
Isabel Braza García (Parets) 87 anys 28/04/08

Dades facilitades per la Funerària Monserdà   

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 348

DIUMENGE 4DIVENDRES 2 DISSABTE 3

MOLLET

Dissabte, 3

··  AAUUDDIICCIIOONNSS..  AA  ppaarrttiirr  ddee  lleess

1111  hh.. Audicions musicals a

la Biblioteca: ZZ Top, Degüe-

llo. Biblioteca Can Mulà.

··  VVEERRSSOOSS..  2222  hh.. Performan-

ce poètica: La Revetlla. Reci-

tal dels poemes de Baude-

laire, Jean Genet, Cesare

Pavese, Rimbaud i Lautrea-

mont. “En recordatori d’a-

quells poetes que van deixar

uns estala de llum d’imat-

ges i evocacions meravello-

ses enmig d’un món sovint

sacsejat per guerres, colo-

nialismes, obscurantisme,

el pessimisme de la raó com

a element dominant, i més

lacres socials”. La Bombeta.

Dilluns, 5

··  MMEEMMÒÒRRIIAA  HHIISSTTÒÒRRIICCAA..  1188  hh..

Ofrena floral: 63è aniversari

de l’alliberament del camp

de concentració de Mau-

thausen, organitzat per l’en-

titat Amical Mauthausen.

Plaça Amical Mauthausen.

PARETS

EXPOSICIONS

MOLLET

··  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ.. Interseccions en

art, tecnologia i finances, a

càrrec del col·lectiu Derivart.

Museu Abelló. Fins al 4 de

maig.

··  AAPPAARRAADDOORR.. Smalltalk, un

guió anticipatori de la perfor-

mance d’un mateix, d’Efrén

Álvarez. La mostra consisteix

en un fulls DIN-A4 penjats al

vidre de l’Aparador i expressa

certes pautes de comporta-

ment repetitives. Museu Abe-

lló. Fins al 6 de juny.

··  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ.. Vinc d’una zona

humida, de Mari Chordá. La

mostra reuneix 60 peces de

l’artista de diferents discipli-

nes: pintura, escultura, foto-

grafia i escriptura. L’autora

pretén recuperar la memòria i

l’herència de les dones. Ante-

riorment es va exposar al Cen-

tre de Cultura de Dones Fran-

cesca Bonnemaison. A Mollet

es podrà visitar a La Marineta

fins al 26 de maig. 

PARETS

··  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ.. Planeta Terra.

Mostra cedida per la Diputa-

ció de Barcelona. Biblioteca

Can Rajoler. Fins al 21 de

maig.

Aquesta setmana CONTRAPUNT recomana l’exposició L’orgull

de l’absència, de la fotògrafa molletana Judith Vizcarra. La

mostra reflecteix el canvi en el cos de la dona en patir una

mastectomia. Es pot visitar al Museu Abelló fins al 4 de maig.

Divendres, 2

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

conte. Biblioteca Can

Butjosa.

··  BBAALLLLSS  DDEE  SSAALLÓÓ..  2211  hh.. Balls

de saló, amenitzats per

Dani. Teatre Can Butjosa.

Diumenge, 4

··  TTEEAATTRREE..  1199..3300  hh.. Repre-

sentació de l’obra teatral

Com a pedres. Teatre Can

Rajoler.

Dilluns, 5

··  NNAATTUURRAA..  1188  hh.. Inici del

Mes de la natura. Bilioteca

Can Butjosa.

Dimarts, 6

··  LLIITTEERRAATTUURRAA  AAMMBB  CCAAFFÈÈ..

1155..3300  hh.. Sota la pols de Jor-

di Coca, a càrrec d’Elvira

Compte. Biblioteca de Lour-

des.

Dimecres, 7

··  XXEERRRRAADDAA..  1122  hh..  Conferèn-

cia Per què tantes llengües?

Arguments a favor i en con-

tra. Mercat Vell.

Dijous, 8

··  XXEERRRRAADDAA..  1199..3300  hh.. Confe-

rència Els arbres de Mollet,

amb Olga Alcaide. Centre cí-

vic de Can Pantiquet.

MARTORELLES

Dimarts, 6

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

conte: Juguem amb les

paraules a ser poetes, a

càrrec de Rosa Fité. Activitat

recomanada de P3 fins a 6è

de Primària. Biblioteca

Montserrat Roig.

Dimarts, 6

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

del conte: El coet distret, a

càrrec de Mon Mas. Bibliote-

ca Can Rajoler.

SANT FOST

Dijous, 8

·· BBAALLLL.. 1155..3300  hh..  Taller de

country (nivell 2), a càrrec

de Dolores Cala. Activitat

gratuïta. Mínim 5 persones,

màxim 15. Sala Font Better

del Pavelló 1. 

··  AALLFFAABBEETTIITTZZAACCIIÓÓ..  1155  hh..

Taller d’aprendre a escriure

amb la professora Ester

Prat. Hi ha 8 places.

Activitat gratuïta. Biblioteca

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

2 de maig de 2003 (núm. 100).
La inauguració de la plaça Pau
Casals culminava la transforma-
ció de l’Illa de Can Mulà, disse-
nyada pel despatx d’arquitectes
Serra-Vives-Cartagena.

–Quantes vegades has guanyat la cursa
d’Anselm Clavé? 
–La primera vegada que hi vaig participar
va ser amb cinc anys i vaig quedar primer.
Aquesta és la vuitena vegada que guanyo la
cursa del meu cole. Ja m’hi he acostumat. 
–Quin és el secret? 
–Això és el que em pregunten els amics.
–I què els hi contestes? 
–Doncs corre, no penso res més.
–... 
–Bé, a la línia de sortida has d’empentar

una mica per guanyar un bon lloc. 
–Segueixes una preparació? 
–Practico futbol, ara jugo al Granollers
de Divisió d’Honor. Entrenem tres
cops per setmana.   
–Com ha anat la temporada? 
–Bé, hem salvat la categoria.
–Ets igual de competitiu al futbol
que a la cursa? 

–Sí. 
–Saps que no es guanya sempre, no?
–Ja, ho sé. Quan perdo agafo unes bones
emprenyades. No m’agrada. 
–Entre futbol i atletisme....
–Futbol, futbol. 
–Com veus el futur?
–L’any que ve començo l’ESO i vinc a ju-
gar a l’infantil del CF Mollet. Vull ser fut-
bolista professional.

>> PER: PEDRO NAVARRO

Amb 11 anys ja és 100% competitivitat i ha estat
el més ràpid de la classe vuit cursos seguits. 

Aleix Pol

M’he acostumat
a quedar primer
a la cursa del ‘cole’

EN ESSÈNCIA

��LA DADA

140 milions
● Aquest és el pressupost inicial
corresponent al projecte de soterra-
ment i trasllat de l’estació de tren del
Nord de Mollet. L’actuació preveu
soterrar un tram de via d’1,7 quilòme-
tres que alliberaria un sòl de 35.000
metres quadrats. 33

��LA FRASE

● ESTHER COSTA, una santfostenca que
viu a Amstetten, a 200 metres de la casa
de l’home que va tenir segrestada la filla

durant 24 anys i hi va tenir set néts. 66

��LA PARAULA 

Embornals

● Segons el diccionari de l’Institut
d’Estudis Catalans, és el forat de des-
guàs practicat a cada costat d’una
nau, d’una calçada, etc. Els nous
embornals dels arbres de Mollet, però,
no són forats, queden al mateix nivell
de la vorera, amb l’objectiu d’evitar
caigudes.  44

��EL WEB

www.jshurricanes.com

● És el web de la banda de rock
Johnny Shepherd and the Hurricanes,
que està a punt de treure el seu
segon disc i que ha quedat semifina-
lista al concurs de l’Ascensió. 2255

Diuen que Josef Fritzt
era un home seriós
però que semblava
ben normal 

“


