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El Calderí SA reclamarà 
danys i perjudicis a l’empresa 
explotadora del negoci

� MARTORELLES | INDÚSTRIA � PARETS DEL VALLÈS | DADES DELS COSSOS DE SEGURETAT

DOMAR POSA A LA VENDA LES
NAUS DEL POLÍGON ROCA PER UN
PREU DE 28,5 MILIONS D’EUROS 14

ELS DELICTES A PARETS BAIXEN 
UN 21% EN EL PRIMER SEMESTRE   5

� Pep Salsetes obrirà
el divendres amb el
pregó / Pàg. 31 a 36

La festa major a
Parets desplega
uns 70 actes del
25 al 28 de juliol

� SUPLEMENT ESPECIAL 

L’Ajuntament retallarà
despesa davant la crisi

El restaurant
del Calderí,
tancat per
falta d’higiene

� ARQUES PÚBLIQUES | EL CONSISTORI MOLLETÀ TANCA EL 2007 AMB UN DÈFICIT DE DOS MILIONS D’EUROS  / 3

� INSPECCIÓ SANITÀRIA / 4

El govern local planteja un pla de contenció per reduir un 5% la despesa i estalviar uns tres milions d’euros

SENSE BAR. Fa dos mesos que la instal·lació
no disposa del servei de restauració �M.GARCIA

� La taxa a Mollet va
batre rècords i es va
situar en l’11,4% / 16

El Baix Vallès va
superar els 6.000
aturats al juny

� ECONOMIA
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La crisi econòmica ha afectat les ar-
ques de l’Ajuntament, fet que ha
evidenciat el tancament de l’exerci-
ci de 2007, amb un dèficit de dos
milions d’euros. És per això que el
consistori proposarà al ple de dilluns
l’aprovació de la demanda d’un crè-
dit de 2,5 milions d’euros que caldrà
tornar durant aquest mandat (33
mesos) i que també servirà per qua-
drar el pressupost d’enguany.

A més, l’Ajuntament molletà ha
elaborat un pla de contenció intern
que té com a principal objectiu
l’estalvi d’uns tres milions d’euros
del pressupost previst per a 2008.
“No deixarem de fer cap activitat,
però en reduirem un 5% els recur-
sos destinats i algunes seran més
curtes”, explicava el regidor d’Eco-
nomia, Josep Garzón. L’edil posava
l’exemple de la festa major: “el cap
de cartell musical d’enguany és
més barat que el de l’any passat”. 

Dilluns, l’alcalde preveu donar

més detalls d’aquest pla de conten-
ció que ha de pal·liar els efectes de
la crisi. D’altra banda, Garzón ha
tret ferro als 12,5 milions d’euros
que l’Ajuntament té pendents de
cobrament, dels quals 5.236.491

euros són de subvencions endarre-
rides i 4.530.300 impostos impa-
gats. “Els ajuts d’altres adminis-
tracions arribaran, el fet que
triguin és molt freqüent, especial-
ment els que arriben de la Gene-

ralitat”, assegura Garzón. Pel que
fa als tributs impagats que s’acomu-
len dels darrers cinc anys, el res-
ponsable d’Economia assegura que
la Diputació segueix els tràmits per
fer pagar als ciutadans morosos. �
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�La caiguda del mercat de l’habitatge 
va fer que l’Ajuntament deixés d’ingressar
1.070.000 euros en concepte de plusvàlues,
que han baixat un 28%, i de cobraments
de llicències d’obres (24%).

TRIBUTS IMPAGATS SECTOR IMMOBILIARI

El consistori estalviarà tres milions
de la despesa pressupostada enguany 

� ARQUES MUNICIPALS | L’AJUNTAMENT APLICARÀ UN PLA DE CONTENCIÓ

� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS / G. REPISO

LA DIPUTACIÓ REQUEREIX 
EL COBRAMENT D’IMPOSTOS

�En els darrers cinc anys, l’Ajuntament ha
deixat de cobrar 4,5 milions d’euros de 
tributs que havia de recaptar. La Diputació
s’encarrega de fer els requeriments oportuns
i, si cal, d’iniciar el procés d’embargaments.

LA CRISI DEL TOTXO REDUEIX  
EN UN MILIÓ ELS INGRESSOS

EL PREU DE LA VIDA

MOLLET APUJAVA ELS TRIBUTS
UN 0,5% PER SOTA L’IPC REAL

�Una de les causes del tancament negatiu
del balanç de 2007 és que l’increment dels
tributs municipals va ser un 0,5% inferior
a la pujada real de l’índex de preus de
consum (IPC). 

Esquerra considera que el dèficit
amb què s’ha tancat el 2007 es deu
als 12,5 milions d’ingressos pen-
dents de cobrament, que, segons
els republicans, s’arrosseguen des
de 1992. El regidor Xavier Fenosa
creu que “s’ha fet una mala gestió
pel que fa a la demanda de les
ajudes”, a jutjar per l’endarreri-
ment del cobrament de subven-
cions atorgades fa tant temps. ERC
titlla el cas de “negligència” i
anuncia que demanarà responsa-
bles i, fins i tot, dimissions. “L’al-
calde no pot ignorar una situació
tan greu”.

Pel que fa al crèdit, Fenosa con-
sidera que està forçat per la inefi-
càcia dels cobraments. Segons
ERC, cal un nou criteri de pru-
dència i proposa una reserva de
5,6 milions. A més, vol saber per
què s’ha trigat tant a aplicar una
política de reserva de morosos. “El
dèficit actual és conseqüència
d’una manera de fer basada a ti-
rar recte, es creen vicis que des-
prés queden reflectits a les xi-
fres”, explicava el president del
partit, Dídac Pérez. Esquerra està
disposada a exigir els expedients
afectats per fer-ne un seguiment. �

Esquerra acusa
el govern de
“negligència”

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / GEMMA REPISO

DINERS PÚBLICS. L’Ajuntament ha tancat el pressupost de 2007 amb un dèficit de dos milions �ARXIU

L’Ajuntament tanca l’exercici de l’any passat
amb un dèficit de dos milions d’euros

La reducció del 5% implica menys recursos
i durada per a algunes activitats 



El restaurant del Club Tennis Mo-
llet ha hagut de tancar portes per
motius sanitaris. L’empresa Jois Res-
taurador S.C.P., regentada per José
Montiel, s’encarregava de la seva ex-
plotació fins al dia 30 d’abril, mo-
ment en què l’Àrea de Serveis Perso-
nals de l’Ajuntament va obligar al
tancament preventiu del local fins
que l’arrendatari no corregís les defi-
ciències sanitàries i d’higiene. L’in-
forme indica que la cuina del bar
restaurant estava bruta, amb serra-
dures al terra, i greixosa. També
apunta que hi havia fongs al ventila-
dor, la nevera no estava neta i els
productes estaven guardats sense
protecció. 

Segons el president del Club,
Luis Martínez, sembla que Montiel
“no té intencions de reobrir el bar

ja que el contracte finalitza a l’oc-
tubre i ja se li havia anunciat que
no podria renovar per les condi-
cions en què tenia l’establiment i

el tracte que oferia als socis”. A
més, Martínez explica a CONTRA-
PUNT que “és un home intracta-
ble que segueix fent molt mal al
club, a nivell moral, econòmic i
d’imatge” perquè encara no ha tor-
nat les claus del local i tampoc “té
intenció de fer-ho”. Segons Martí-
nez aquesta situació provoca que el
Club no pugui buscar una solució.
D’altra banda, l’entitat ha presentat
una demanda de desnonament per
l’impagament del lloguer i reclama-
rà danys i perjudicis.

Per agreujar més la situació, la

Federació Catalana de Tennis, a
causa de l’incident, va decidir
anul·lar el Campionat de Catalun-
ya sub-11,  previst del 7 al 13 de ju-
liol a les instal·lacions de Mollet. �

� MOLLET DEL VALLÈS

REDACCIÓ / A.PALOMO

� EQUIPAMENTS | EL CLUB RECLAMARÀ DANYS I PERJUDICIS A L’EMPRESA EXPLOTADORA DEL LOCAL

Una inspecció tanca el restaurant
del Calderí per manca d’higiene

SOCIETAT
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IxM CRITICA LA POCA PREVISIÓ EN LES
OBRES DE LA RAMBLA POMPEU FABRA

� URBANISME | TREBALLS A LA VIA PÚBLICA

� MOLLET. La formació Independents per Mollet (IxM) torna a
denunciar els errors de la remodelació de la rambla Pompeu Fabra.
IxM assegura que la manca de seguiment de les obres ha provocat
que, “només uns mesos després, s’ha hagut de refer una part”.

� SUCCESSOS

CADA MOLLETÀ CONSUMIA 212,84 LITRES D’AIGUA AL DIA EL 2005, SEGONS DADES DE L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA*

TANCAT. El bar restaurant no podrà obrir fins que no es prenguin mesures correctores�MARC GARCIA

Els Mossos d’Esquadra estan in-
vestigant les causes de l’incendi
que es va declarar dijous passat al
voltant de les 16.30 h a l’empresa
Klüber Lubrication, ubicada al
polígon industrial Can Volart, i
que va quedar extingit en poc més
d’una hora i mitja. L’incendi va
afectar una part de la nau de la
factoria, que pertany al grup Freu-
denberg. Treballadors de la planta
van avisar el cos de seguretat local
i es va desplegar l’operatiu del pla
d’emergència. Policia Local, Pro-
tecció Civil de Parets del Vallès,
Mossos d’Esquadra, vuit dotacions
de Bombers de la Generalitat de
Catalunya i diverses ambulàncies
van intervenir en l’operació.   

TREBALLADORS EVACUATS

En primer lloc van ser evacuats
una vuitantena de treballadors, de-
dicada a la fabricació de lubri-
cants. L’indret on es va declarar el
foc ha patit danys materials nota-
bles provocats per l’explosió d’un
dipòsit de benzina, entre els quals
destaca l’obertura d’un forat en el
sostre de la nau d’uns 20 metres
de diàmetre. A nivell personal no
es va registrar cap incident. �

Els Mossos
investiguen el
foc a l’empresa
Klüber de Parets

La cuina està greixosa,
els productes estaven
sense protecció i hi 
havia fongs al ventilador

� PARETS DEL VALLÈS

REDACCIÓ / A.P.
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Els fets delictius a Parets del Vallès
durant el primer semestre de 2008
han baixat un 21% respecte el
mateix període de l’any passat,
segons es desprèn de les dades dels
Mossos d’Esquadra. El descens més
notable s’ha registrat en els delictes
contra el patrimoni.

La mesa de seguiment de la Jun-
ta Local de Seguretat de Parets, in-
tegrada pels Mossos d’Esquadra,
Policia Local, Protecció Civil i re-
presentants polítics del consistori
ha donat a conèixer les dades sobre
delinqüència registrada a Parets en
el primer semestre de l’any.

Segons l’informe, i respecte els
mesos de gener a juny de 2007,
destaca el descens del 20,87% dels

delictes en general, una disminució
del 15,40% en delictes de faltes i
un descens del 30,06% en delictes
contra el patrimoni.

Segons fonts municipals, la proli-
feració de robatoris a interior de ve-
hicles per endur-se els GPS o apa-

rells tecnològics, que havia aug-
mentat notablement, es redueix
d’una manera considerable.

Els Mossos d’Esquadra han in-
tervingut en 662 delictes comesos a
Parets del Vallès, dels quals 210
han estat de trànsit. En aquest sen-
tit, els cossos de seguretat destaca-
ven que, per primera vegada i a
causa de la nova normativa, la con-
ducció sense carnet està considera-
da delicte. A Parets s’han registrat
vuit casos en aquest semestre. 

D’altra banda, els Mossos d’Es-
quadra, la Policia Local de Parets,
la Protecció Civil i els represen-
tants de l’Ajuntament han acordat
celebrar una reunió per establir un
protocol d’actuació de Seguretat
Ciutadana per a la festa major
d’enguany, que se celebrarà entre
els dies 25 i 28 de juliol. �

� SEGURETAT | BAIXEN ELS ROBATORIS A INTERIOR DE VEHICLES

� VIA PÚBLICA | L’AJUNTAMENT ESTUDIARÀ MILLORAR-NE LA SEGURETAT

� PARETS DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

Els fets delictius a Parets
han disminuït un 21%

L’Ajuntament de Santa Maria ins-
tal·larà una marquesina a la parada
de l’autobús de l’empresa Sagalés
que fa l’itinerari fins a Mollet. El
darrer ple municipal aprovava una
modificació del pressupost de des-
peses per adquirir aquesta coberta

que ha de millorar el confort dels
passatgers. “La marquesina serà
adient a l’espai: lleugera i estreta,
perquè no ocupi tota la vorera”,
explicava l’alcaldessa, Conxita
Collado. La presidenta de la corpo-
ració indicava també que s’estudia-
rà la viabilitat d’un vehicle més
petit que pugui parar al mig de la
plaça i faci la volta al carrer

Salvador Costa. “D’aquesta mane-
ra milloraríem la seguretat.
També mirarem d’instal·lar nova
senyalització”, indicava.

De fet, al ple, govern i oposició
(ICV i PSC) van obrir un debat so-
bre la perillositat de la parada i el
millor emplaçament possible. L’al-
caldessa es comprometia a buscar
solucions consensuades. �

Santa Maria instal·larà una
coberta a la parada del bus
� SANTA MARIA DE MARTORELLES

CONTRAPUNT / M. ERAS

� EQUIPAMENTS | PREVISIÓ DEL GOVERN CATALÀ

El nou Pla de Lectura Pública que
dimarts aprovava la Generalitat
ratifica la necessitat de la construc-
ció d’una nova biblioteca a Mollet,
ja que considera que Can Mulà ha
quedat petita. El projecte, que s’in-
clou en les previsions del govern
local d’aquest mandat, preveu una
biblioteca central al barri de Can
Pantiquet, a la plaça Tarradellas,
davant del carrer Pau Picasso. El

regidor de Cultura, Dani Novo, ha
explicat que la Diputació de
Barcelona està elaborant el projec-
te de la nova biblioteca.

El nou Pla de Lectura preveu
una inversió de prop de 41,5 mi-
lions d’euros en la millora, adequa-
ció i construcció de 111 bibliote-
ques d’arreu del territori, en el
període 2008-2012. Així, el Depar-
tament de Cultura preveu adaptar
la distribució d’aquests equipa-
ments a l’augment de població de
municipis com Mollet. �

El Pla de Lectura
ratifica la necessitat
de la nova biblioteca
� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

El descens més destacat 
en el primer semestre de 
2008 s’ha registrat en els
delictes contra el patrimoni
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IxM recull 3.000
firmes per la gratuïtat
de Les Pruneres

� El grup Independents per Mollet
ha superat les 3.000 signatures en
contra del pàrquing de pagament
que l’Ajuntament projecta a Les
Pruneres. IxM reivindica la dignifi-
cació i arranjament d’aquest
terreny per mantenir el seu actual
ús d’acollida del mercat ambulant,
activitats festives i la preservació de
les places d’aparcament gratuïtes.
Segons el grup polític, Les
Pruneres és una peça clau en la
mobilitat de la ciutat.

Pere Martínez és el
nou president
d’Òmnium Cultural

� El molletà Pere Martínez, de 57
anys, és el president de la nova
junta de la delegació comarcal
d’Òmnium Cultural. Martínez
agafa el relleu de Ramon
Casanovas que feia 15 anys que era
al capdavant de l’entitat.
Casanovas, de 90 anys, és ara presi-
dent honorífic. Un dels objectius
de la nova junta és ampliar la seva
presència al territori amb la crea-
ció de grups locals al Baix Vallès i
el Baix Montseny. 

Parets començarà el
curs amb una nova
escola bressol privada

� Els Petits Gegants és el nom de
la nova llar d’infants privada que
s’obrirà a Parets el proper curs. El
nou centre s’emplaçarà a prop de
l’actual ludoteca que ha adquirit
un local al carrer Torres i Bages.
L’equipament disposarà d’un pati
de 200 metres quadrats i sis aules.
Amb aquesta nova escola bressol,
Parets guanya unes 50 places de
llar d’infants. En l’adjudicació de
places públiques van quedar fora
unes 70 famílies. 

El molletà Florencio Venteo i el veí
de Parets Sergio Ortiz es van conèi-
xer per casualitat a Attic, la Fira
Internacional d’Idees i Invents que
es va celebrar a finals de juny a
Vilanova i la Geltrú. Tots dos van
coincidir en aquest certamen per la
mateixa raó: presentaven un proto-
tip per intentar fer la vida quotidia-
na més fàcil.

En el cas de Venteo, fa anys que
va idear l’Aprodent, un sistema ma-
nual per aprofitar tot el producte
del tub de dentífric. L’Aprodent és
una mena de pinça metàl·lica
(també pot ser de plàstic) que
oprimeix el contenidor tubular
de manera que no calgui de-
formar l’envàs.

A part, l’artefacte permet
que l’usuari no hagi d’utilitzar
les dues mans per fer força.
“Vaig creure que havia d’exis-
tir un mecanisme fàcil per aprofi-
tar el 100% del dentífric sense do-
blegar el tub”, argumenta Venteo,

que, com la majoria d’inventors,
engega la maquinària inventiva
quan cal solucionar un problema.

Venteo és frigorista de professió i va
estar dos anys utilitzant l’Aprodent
de manera particular fins que va de-

cidir tramitar el registre a l’Oficina
Espanyola de Patents i Marques per
estudiar-ne la comercialització. “És

complicat perquè no existeixen
ajudes, tot són despeses”, afirma.  

Per la seva part, Sergio Ortiz ha
ideat l’anomenat Caçamitjons.
Aquest invent és un objecte de for-
ma esfèrica o cúbica que, per mitjà
de talls radials, subjecta la parella de
mitjons perquè no es perdin en el
centrifugat de la rentadora. El pro-
totip inicial permet el rentat de vuit
parelles de mitges o mitjons alhora.
A més, el Caçamitjons  té unes inci-
sions per penjar els mitjons empare-
llats en qualsevol estenedor. És una
idea molt versàtil perquè pot adop-
tar formes i colors diversos. Ortiz,
però, encara no té clar quin mate-

rial escollirà per a la fabrica-
ció.“Ho vaig inventar fa qua-
tre anys. El primer intent va
ser lligar les parelles amb
cordes però no era eficient”,
comenta. Per facilitar la buga-
da, recomana que cada usuari
tingui un caçamitjons de co-
lor diferent. Ortiz es dedica a

l’hostaleria i també té el prototip re-
gistrat. Quan surti el model defini-
tiu en començarà la difusió. �

� � MOLLET / PARETS

PEDRO NAVARRO

� TECNOLOGIA | FLORENCIO VENTEO I SERGIO ORTIZ SÓN DOS INVENTORS QUE VAN COINCIDIR A LA FIRA ATTIC DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Enginys per facilitar el dia a dia

INVENTORS. Venteo (esquerra) i Ortiz (dreta)�P. N.

APRODENT
CAÇAMITJONS
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L’Associació de Familiars de
Malalts Mentals La Llum i el Club
Social La Llum celebren dissabte a

l’Era la festa d’estiu que servirà per
tancar el curs. La cita començarà a
les 6 de la tarda i es preveu l’actua-
ció de Roberto Sierras, J. M. Díaz i
Antonio Rodríguez. A part, la jorna-
da festiva del Club Social La Llum

a l’Era també comptarà amb l’es-
pectacle de màgia realitzat per
l’il·lusionista J. Urquia. Poc després
se servirà un pica-pica amenitzat
amb un concert de música blues. 

La Llum va engegar al març un
projecte d’assessorament amb fami-
liars de malalts mentals de Mont-
cada, on dos cops per setmana rea-
litzen tallers i xerrades. 

L’Associació de Familiars comp-
ta amb 80 socis i el Club Social
amb 50 integrants. �

� SALUT | L’ENTITAT ASSESSORA FAMILIARS DE MALALTS MENTALS DE MONTCADA

La Llum tanca el curs
amb una festa a l’Era
� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT 

El diumenge 27 de juliol, Mollet
del Vallès rebrà 10 convidats vin-
guts de Palestina. Es tracta d’in-
fants que fan una estada de tres set-
manes a Catalunya, organitzada
pel Moviment de Solidaritat
Internacional (ISM) i el sindicat
Catac, i que passaran un dia a la
ciutat baixvallesana. 

Per rebre’ls, la plataforma Atu-
rem la Guerra de la ciutat ha orga-
nitzat un dinar popular obert a tota
la ciutadania al Jardinet del Casal
Cultural (14 h), al carrer Can Fà-
bregas. Per assistir-hi es poden fer
les reserves aquest cap de setmana
al telèfon 93 593 72 99 o bé al mò-
bil 626 63 72 95. Després del di-
nar, al voltant de les 17 h, hi haurà
música i dansa tradicional de Pales-
tina. �

L’Ajuntament de Mollet feia dijous
una recepció als infants sahrauís
que passen l’estiu amb famílies de
la ciutat i altres municipis de l’en-
torn. L’Associació Acció Solidària
amb el Sàhara coordina les vacan-
ces d’aquests 19 infants sahrauís.

El compromís del consistori mo-
lletà amb l’associació Acció Solidà-
ria amb el Sàhara i la delegació del
Front Polisario a Catalunya és el de
donar suport a les seves activitats i
fer-se càrrec dels bitllets d’avió i au-
tocar.

Dels 19 infants que vénen coor-
dinats per Acció Solidària amb el
Sàhara, sis s’estan amb famílies mo-

lletanes i la resta en altres munici-
pis de la comarca. Com cada any
els nens vinguts dels camps de refu-
giats de Tindouf passaran una revi-
sió mèdica completa.

A la recepció hi van assistir l’al-
calde, Josep Monràs; el regidor de
Cooperació, Antonio Felices, i la
presidenta d’Acció Solidària amb el
Sàhara, Maria Dolors Soriano. �

� ACCIÓ SOLIDÀRIA PORTA 19 INFANTS DE VACANCES

Del Sàhara a Mollet

Aturem la Guerra
rebrà amb un dinar
deu infants palestins

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M.E.

EL GRUP. Els 19 infants van ser rebuts a la sala de plens de l’Ajuntament� AJUNTAMENT

� COOPERACIÓ | MÚSICA I DANSA TRADICIONAL

Passen tres setmanes a Catalunya de la mà d’ISM
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El cofundador de Contrapunt Diari
de Mollet, Ramon Torrents, ha pas-
sat el relleu de la direcció de la
publicació a la periodista Laura
Ortiz, que assumeix les funcions del
càrrec després de més de cinc anys a
la redacció de la publicació. El
relleu permetrà Torrents assumir la
gerència de l’editora, integrada en el
grup cooperatiu català Cultura 03, i
afrontar els reptes de creixement que
preveu el seu pla estratègic.

INCORPORACIÓ DIRECTIVA

En aquest procés d’enfortiment de
l’estructura, Contrapunt ha in-cor-
porat com a director comercial
Xavier Juez, professional amb estudis
de periodisme i màster en Direcció

de Màrqueting per EADA i amb un
ampli bagatge en el món editorial.

Laura Ortiz és llicenciada en Pe-

riodisme per la Facultat de Cièn-
cies de la Comunicació de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona

(UAB) i titulada en Periodisme so-
cial i de proximitat per l’Escola de
Postgrau de la UAB. El Consell
Rector de l’empresa editora, la coo-
perativa Contrapunt, oficialitzarà la
decisió en la propera reunió de l’òr-
gan que se celebrarà abans de les
vacances. Ortiz assegura que vol
“ser fidel als principis que han fet
de Contrapunt el diari de referèn-
cia de Mollet i el seu àmbit d’in-
fluència” i entre els seus objectius
destaca potenciar l’edició digital. 

Ramon Torrents planteja com a
principals eixos de la seva gestió ge-
rencial la “consolidació del model
comunicactiu de Mollet, com un
projecte repetible i en permanent
procés de millora” i “l’estreta-
ment de relacions amb les empre-
ses d’economia social que operen
en el territori, en especial les ave-
sades a l’àmbit de la cultura i
l’ensenyament”. �

� COMUNICACIÓ | L’EMPRESA EDITORA ES PREPARA PER AFRONTAR EL CREIXEMENT QUE PREVEU EL SEU PLA ESTRATÈGIC 

CONTRAPUNT reforça l’estructura
i situa Laura Ortiz a la direcció

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

� MOLLET DEL VALLÈS. Ramon
Torrents, gerent de Contrapunt,
és el nou vicepresident de
l’Associació Catalana de Premsa
Gratuïta (ACPG)i reforça la seva
presència a la junta de l’entitat,
on fins ara actuava com a secre-
tari. L’elecció, a proposta del
president de l’Associació, Josep
Ritort, tenia lloc a la Universitat
Rovira i Virgili de Tarragona en
l’onzena assemblea anual de
l’ACPG, entitat que representa
unes 150 capçaleres d’arreu de
Catalunya, les Illes Balears i
Andorra. Així, la nova junta de
l’ACPG compta amb Josep Ritort
(Hiperbòlic, Secundèria) com a
president, amb Ramon Torrents
(Contrapunt) i Alfons Udina (La
Fura), de vicepresidents, amb
Albano Dante (Cafè amb llet) de
secretari, i Marcel·lí Pascual
(Viure als Pirineus), de tresorer.

GERÈNCIA

Ramon Torrents i Panés
(Barcelona, 1972) és llicenciat en
Història i membre de la Junta
Directiva de l’ACPG i del Consell
Directiu del Grup Cultura 03

DIRECCIÓ

Laura Ortiz Mateo
(Badalona, 1977) és llicenciada 
en Periodisme, presidenta de
Contrapunt i membre del Consell
Rector del Grup Cultura 03

DIRECCIÓ COMERCIAL

Xavier Juez Capdevila
(Barcelona, 1958) és llicenciat en
Periodisme i Màster en Direcció
de Màrqueting per l’Escola d’Alta
Direcció i Administració (EADA)

Ramon Torrents
és nomenat
vicepresident
de l’ACPG

Ramon Torrents assumeix la gerència del periòdic, que incorpora Xavier Juez com a director comercial 
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Les respostes locals a l’avantprojec-
te del Pla Territorial Metropolità
elaborat per la Generalitat es conti-
nuen succeint. Aquest dijous estava
prevista una roda de premsa de l’A-
juntament de Mollet, que havia de
detallar quins seran els suggeri-
ments que farà arribar a Política
Territorial. Les propostes molleta-
nes se sustenten en l’oposició a tres
de les idees que s’exposen al pla.
D’una banda, Mollet s’oposa fron-
talment a un possible tren que pas-
saria per Gallecs. També en relació
amb l’espai rural, el consistori pre-
sentarà alternatives a l’enllaç de la

carretera C-155 a l’altura de Parets,
malgrat celebrar que el nou Pla
Territorial ignori la Interpolar Sud,
traçada a l’anterior pla de carrete-
res. D’altra banda, Mollet veu amb
recels la transformació de l’actual
C-17 en una via més urbana i la
construcció d’una nova variant.

ATENCIÓ AL PARC NATURAL

Esquerra de Sant Fost ha presentat
també aquesta setmana els suggeri-
ments que presentarà a l’avantpro-
jecte. Els republicans volen que la
part santfostenca de la Serralada de
Marina s’inclogui al Pla d’Espais
d’Interès Natural (PEIN) per tal de
preservar la zona i evitar possibles

edificacions futures; també volen
que es creï un Espai de Protecció
Preventiva del Mosaic Agroforestal
per a les zones que encara són d’ex-
plotació vinícola.

ERC rebutja la creació d’un nou
centre urbà a la zona de les conne-
xions viàries supramunicipals, a
l’entorn del barri de Can Calet, i al
consegüent augment de la població
d’entre 12.000 i 15.000 habitants,
“ja que el POUM limita la pobla-
ció a 12.000 habitants i conside-
rem que seria un creixement molt
forçós i perillós”, explica el presi-
dent d’ERC, Antoni Piñero. 

Davant el projecte d’ampliació
de la B-500, ERC demana un fals
túnel a tot el tram exterior de la via
i un estudi d’impacte ambiental de-
tallat. Finalment, els republicans
santfostencs rebutgen el projecte
de l’autovia del marge esquerre del
riu Besòs. �

Les propostes al pla territorial
volen preservar els espais verds

� URBANISME | MOLLET REBUTJA UN TREN PER GALLECS I ERC DE SANT FOST VOL SER AL PEIN DE LA SERRALADA DE MARINA

ELS REPUBLICANS SANTFOSTENCS ESTRENEN
PÀGINA WEB AMB NOTÍCIES, OPINIÓ I AGENDA

� COMUNICACIÓ | WWW.ESQUERRA.CAT/SANTFOST

� SANT FOST. Esquerra de Sant Fost ha estrenat aquesta setmana una pàgina web
que compta, entre altres seccions, amb notícies locals i supramunicipals, història
del municipi, opinions i agenda. Properament s’hi podran enviar suggeriments i
opinions al regidor Antoni Piñero, per mitjà d’un correu electrònic. POLÍTICA
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� � MOLLET / SANT FOST

CONTRAPUNT / M.E.

� MOLLET. Antonio López, regidor
d’ICV-EUiA a l’Ajuntament de
Mollet, és el nou responsable de
Política Municipal al comitè execu-
tiu del PSUC-Viu. López va ser
designat a aquest càrrec en el darrer
Congrés del partit, celebrat al maig
al Prat de Llobregat. Segons el par-
tit, aquest és un reconeixement de
la “dedicació del regidor”.

López, responsable
de política municipal
del PSUC-Viu

� NOMENAMENTS

� PARETS. El cap de setmana, Jordi
Turull va ser revalidat com a presi-
dent de CiU a les comarques de
Barcelona, en el 15è Congrés de la
Federació. Turull va rebre el
suport del 87,6% dels vots per con-
tinuar en aquest càrrec, al qual ja
no optarà d’aquí a quatre anys.

Turull, president de
CiU a les comarques
de Barcelona 

� MOLLET. La regidora, portaveu i
cap de llista a les darreres munici-
pals pel Partit Popular (PP) a
Mollet ha estat triada com a mem-
bre del comitè executiu dels popu-
lars catalans. Així, Calvo forma
part de l’equip de la nova presiden-
ta del PP de Catalunya, Alícia
Sánchez Camacho, sorgit del
darrer congrés del partit.

Susana Calvo entra
al comitè executiu
del PP català

Esquerra vol un fals túnel
que minimitzi l’impacte
ambiental de l’ampliació
de la carretera B-500

� CONFERÈNCIES | CICLE SOBRE CATALANISME

El diputat de CiU, Francesc Homs,
assegura que cal un front comú
dels polítics catalans per defensar
els interessos del país. En aquest
sentit, acusava el president Monti-
lla d’actuar en sentit contrari i posa-

va com a exemple les esmenes dels
socialistes a l’Estatut. El convergent
celebrava la presentació de les ba-
lances fiscals perquè confirma
“que paguem més a l’Estat del
que rebem”. Homs participava al
cicle sobre catalanisme organitzat
per CDC al Casal Cultural, que es
clourà dimarts, amb David Madí. �

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

� PLE MUNICIPAL | PROPOSTES DE MOCIONS

ICV-EUiA vol Mollet 
lliure de bosses de plàstic

Francesc Homs reclama ara
un front comú a Madrid

El ple ordinari de juliol de Mollet
s’avançarà una setmana per les va-
cances estiuenques, de manera que
se celebrarà aquest proper dilluns.
El grup municipal d’ICV-EUiA ha
anunciat que hi presentarà tres mo-

cions, una d’elles relativa a l’adhe-
sió del municipi a la campanya Ca-
talunya lliure de bosses de plàstic.
El regidor Antonio López ha expli-
cat que les altres dues mocions se-
ran per demanar la reforma de la
llei electoral i per manifestar-se en
contra de la directiva europea sobre
el retorn de persones immigrades. �

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT
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Representants d’ajuntaments i
empresaris del Baix Vallès s’han
reunit amb responsables de la
Cambra de Comerç al Vallès
Oriental per analitzar la situació
dels polígons de la zona. En la
reunió es va incidir en la necessi-
tat d’unir esforços per millorar-ne
l’organització, la senyalització i la
mobilitat i es va acordar mantenir
una reunió amb la Unió de Polí-
gons Industrials de Catalunya, el
Consell Comarcal del Vallès
Oriental i representants munici-
pals de l’àrea d’influència de l’An-
tena Local de Mollet per tractar la
problemàtica dels polígons.

També es va plantejar la mane-
ra d’afrontar la Llei Mediambien-
tal, la situació del sòl industrial, la
crisi energètica i l’econòmica. A la
reunió van assistir, entre altres,
l’alcaldessa de Santa Maria de
Martorelles, Concepció Collado;
el regidor de Treball de Mollet,
Rafael Cabanilla, el regidor de
Medi Ambient i Mobilitat de Pa-
rets, Josep Maria Tarrés. També
van participar representants de Sa-
galés, Fills Moretó, Molletauto i
el Gremi d’Instal·ladors i el de
Constructors del Vallès Oriental.
També va assistir la presidenta de
la delegació vallesana de la Cam-
bra de Comerç, Pepita Maymó. �

� INDÚSTRIA | L’ADÉU DEFINITIU DEL FABRICANT DE RENTADORES

Domar posa a la venda les
naus per 28,5 milions d’euros 

ECONOMIA
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ESTEVE INCREMENTA UN 6% LA XIFRA DE      
NEGOCI GRÀCIES A LES VENDES INTERNACIONALS

� INDÚSTRIA | RESULTATS DE LA FARMACÈUTICA

� El 2007, Laboratorios Esteve va augmentar en un 6% la seva xifra de negoci
gràcies a les exportacions. La farmacèutica va aconseguir una facturació de 765
milions d’euros, pels 721 milions de 2006. La major part de l’increment prové
del mercat exterior que va suposar uns ingressos de 296 milions.

� BAIX VALLÈS

CONTRAPUNT

Domar ha posat a la venda les naus
industrials del polígon Roca de
Martorelles, segons han confirmat
fonts de l’empresa. El complex in-
dustrial, situat en una parcel·la
d’uns 56.300 metres quadrats amb
una nau de 35.430 metres qua-
drats, s’ha posat a la venda per 28,5
milions d’euros. 

NEGOCI AMB NUEVA RUMASA

Els actuals propietaris, Ramon Tér-
mens i Jorge Tornini, de Taurus, es-
tan negociant la venda de les naus,
que van acollir la fàbrica de renta-
dores, amb Nueva Rumasa, hol-
ding de la família Ruiz Mateos, in-
tegrat per un centenar d’empreses,
principalment d’alimentació i be-
gudes. Fonts de Domar asseguren,

però, que la negociació, per la qual
es podria instal·lar al complex una
divisió de l’empresa del sector làc-
tic Clesa, no està tancada. �

� MARTORELLES

LAURA ORTIZ

� INDÚSTRIA

Representants
del Baix Vallès
tracten l’estat
dels polígons

Els propietaris negocien la possible transacció amb Nueva Rumasa, ‘holding’ de la família Ruiz Mateos

AL MERCAT. Les naus del polígon Roca estan a la venda per 28,5 milions d’euros�ARXIU

DE LA VIABILITAT AL TANCAMENT
Ara fa un any, el jutjat mercantil aixecava el concurs de creditors (anti-

ga suspensió de pagaments) presentat per Domar al juny de 2006.

Aquest era un dels compromisos del pla de viabilitat de la planta de

Martorelles, que al setembre de 2006 va patir un expedient de regula-

ció que va comportar més de 200 acomiadaments, no sense la lluita

dels treballadors que van protagonitzar una vaga indefinida amb tan-

cament a la planta inclòs. El fabricant de rentadores va decidir tancar

definitivament la producció l’any passat sense aplicar el pla de viabili-

tat al qual es va comprometre. Segons fonts sindicals, ara només que-

den a la planta alguns jubilats de relleu en tasques de manteniment. 
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La tendència de l’atur al mercat de
treball del Baix Vallès continua a
l’alça. Segons les dades del Depar-
tament de Treball de la Generali-
tat, al juny s’hi va registrar una taxa
de desocupació del 10,75%, més de
tres dècimes per sobre de l’índex
del maig, un percentatge que es tra-
dueix en 183 persones més en situa-
ció d’atur.

El sector serveis, en què s’in-
clouen més de la meitat dels atu-
rats al Baix Vallès, ha estat el més
afectat per l’atur en el darrer mes.
En total, 114 persones vinculades

als serveis van perdre la feina, tot i
que en nombres relatius, l’àmbit
econòmic més castigat va ser el de
la construcció, que va incrementar
l’índex d’atur en un 5,96%.

RÈCORDS A MOLLET

Mollet, que continua batent rè-
cords, és el municipi amb més atu-
rats del Vallès Oriental per sobre
de Granollers. En concret, l’índex
molletà va ser de l’11,44%, dues
dècimes i mitja per sobre de la taxa
del mes de maig. A l’Oficina de
Treball de la Generalitat (OTG) el
mes passat hi havia inscrits 2.901
desocupats, 60 més que al maig i

600 més que ara fa un any.
A la resta de poblacions del Baix

Vallès també s’ha incrementat la ta-
xa d’aturats. En concret, els índexs
han estat: la Llagosta, 12,32%, amb
772 aturats, 34 més que el mes an-
terior; Martorelles, 9,24%, 224 atu-
rats, 14 més que al maig; Montme-
ló, 9,11%, 407 desocupats, 15 més;
Montornès, 11,28%, 782, 32 més;
Parets, 9,10%, 732, 7 més, i Sant
Fost, 8,70%, 298, 24 més que al
maig. Santa Maria ha estat l’única

població on la taxa s’ha rebaixat fins
a l’11,21%, que representa tres per-
sones menys en situació d’atur. �

L’atur puja al Baix
Vallès i depassa els
6.000 desocupats

MÉS A LES LLISTES. L’OTG de Mollet augmentava els inscrits�ARXIU

� OCUPACIÓ | LA PÈRDUA DE LLOCS DE TREBALL � COMERÇ

� BAIX VALLÈS

LAURA ORTIZ

Al juny, Mollet va registrar una taxa de l’11,44%
i 2.901 aturats, 60 més que el mes anterior

� PARETS DEL VALLÈS. Aquest dissabte
l’Associació de Comerciants del
barri Antic-Parets Centre celebra-
ran la primera edició de la Fira
d’Estiu, que substitueix la tradicio-
nal fira de les rebaixes. L’associació
renova el format i el trasllada del
diumenge al matí al dissabte al ves-
pre, en concret de 18 h a 24 h, per
atraure més visitants defugint les
hores de més calor al carrer. A més
de l’oferta comercial, hi haurà una
exhibició d’Elite Dance, l’actuació
de country de Green Chills i repar-
timent de gelats gratuïts. �

Els botiguers
del barri Antic
organitzen 
la Fira d’Estiu
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PISOS SEMINUEVOS

OFERTAS EN CASAS

OBRA NUEVA

MOLLET.
GAIETÀ VÍNZIA.

Casa de 80 m2, 2 hab.,
comedor, baño cpto., coc.,

calefac., tza. 8 m2.
REFORMAS A ESTRENAR.

OPORTUNIDAD.
228.385 €
(38 ML) 

SANT
FOST. Casa de

125 m2, 4 hab., come-
dor de 25 m2, coc. grande,
bañ cpto., tza. de 50 m2,
calefacción, aire acond.
MEJOR QUE NUEVA.

330.560 €
(55 ML) 

MARTORELLES.
Casa de 80 m2, 3 hab.,

comedor de 15 m2, coc.,
baño cpto., estudio de 25

m2, calefacción.
OPORTUNIDAD.

288.485 €
(48 ML) 

BIGUES-ELS MANANTIALS. Casa de
220 m2, terreno de 500 m2, 5 hab.,
comedor 30 m2, cocina amplia, baño
nuevo, aseo, calefacción, aluminio,
trastero de 12 m2, buhardilla de 40
m2, jardín, grandes tzas. OPORTUNI-
DAD. 324.550 € (54 ML)

GRANOLLERS. Loft de OBRA NUEVA
de 45 m2, 1 hab., comedor-office,
cocina completa, baño completo, alu-
minio, calefacción, ascensor. OPOR-
TUNIDAD. 180.000 € (30 ML)

ESPECIAL CASA.
Toda en una planta.

PRECIO MÁS QUE ÚNICO.
237.400 € (39,5 ML)

A 20 MINUTOS DE SABADELL. Casa
de 130 m2, 3 hab., comedor con chi-
menea, cocina amplia, baño con
hidromasaje-jacuzzi, calefacción,
terraza de 12 m2. A ESTRENAR. PVP:
239.205 € (39,8 ML)

MOLLET-RAMBLA NOVA. Piso de 70
m2, 2 habitaciones dobles (antes 3),
comedor 15 m2, baño completo, coci-
na con lavadero, calefacción, ascen-
sor. PVP: 162.275 € (27 ML)

MOLLET-CENTRO. Piso de 70 m2, 3
hab., comedor grande, cocina, baño
completo, calefacción, aluminio,
ascensor, terraza de 50 m2. OPORTU-
NIDAD. PVP: 221.175 € (36,8 ML)

ÚLTIMO PISO DE
OBRA NUEVA DE
55 M2. 2 habitacio-
nes, baño completo,
cocina totalmente
equipada, terraza de
30 m2, parking.
INCREÍBLE. PVP:
204.345 € (34 ML)

CASA VALLEHERMOSO.
ESPECTACULAR CASA DE
220 M2. Con grandes
terrazas y jardín, 3 habita-
ciones, 2 baños completos,
gran comedor, parking.
PRECIOSA. MEJOR QUE
NUEVA. PVP: 384.448 €
(64 ML)

INÉS RRbbllaa..  NNoovvaa,,  3333  bbaajjooss  ·· MMOOLLLLEETT
TT..  662299  3344  1155  1166 ··  9933  559933  3377  9966

wwwwww..ffiinnccaassiinneess..ccoomm
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LA GENERALITAT HA DECIDIT ACCE-
LERAR LA CONSTRUCCIÓ DE LA IN-
TERPOLAR. El poder econòmic de
les grans empreses constructores i la
Cambra de Comerç decideix, i els
governs, les seves titelles, executen. 

Que l’Estat espanyol sigui el que
més quilòmetres d’autovies i auto-
pistes té d’Europa no és impedi-
ment per tirar endavant noves auto-
vies. Els fonamentalistes de les
infraestructures estan disposats a
complaure les grans empreses cons-
tructores –ara que s’ha acabat el ne-
goci immobiliari– dedicant molts
diners públics a obra pública. Mal-
baratem diners públics per fer més
gran la insostenibilitat i el canvi cli-
màtic, just ara que amb la crisi del
petroli el trànsit motoritzat comen-

ça a davallar. Diners i recursos que
haurien de ser destinats a la recon-
versió ecològica de l’economia, que
crearia molts més llocs de treball.

El Tripartit, en la mateixa línia o
pitjor que el govern central, té
pressa a construir autovies, com la
Interpolar. Els mateixos que diuen
que “protegeixen” Gallecs són els
que l’acabaran destrossant. Però la
societat civil té molt a dir i a fer per
evitar-ho. Hem de prendre cons-
ciència de la nostra força i actuar.

Necessitem Gallecs, com tots els
espais agrícoles existents, per obte-
nir els aliments bàsics. Amb els
preus a l’alça continus del petroli
cada vegada més necessitarem ser
més autosuficients. Sense terra no
tenim cap futur. �

ra el futur només depèn
de nosaltres, no de les
condicions que ens tro-
bem, sinó de les nostres
decisions, això resumeix

la intensa feina que els 2.072 dele-
gats han fet en el 15è Congrés de
Convergència Democràtica de Ca-
talunya. Segons Mas “la feina co-
mença a partir d’ara. Hem de fer
que les expectatives que s’han des-
vetllat es tradueixin en suport de
la gent, i no només electoral. Fem
una aposta molt decidida per la
Casa Gran del Catalanisme, per-
què hi ha d’haver una suma d’es-
forços de la gent catalanista, no
podem recular i fer una Catalu-
nya més petita”. Mas diu que “ens
reafirmem en la necessitat de dei-
xar-nos ajudar, i d’escoltar”.

La Casa Gran, en el Congrés dei-
xa clar que treballarà per una opció
per a gent de totes les edats, els orí-
gens, les orientacions sexuals, les fes
religioses i les composicions fami-
liars. Punt d’unió: el catalanisme.

Felip Puig deia: “Deien que farí-
em un congrés d’oposició i l’hem
fet d’alternativa i alternança. Es
deia que seria el del trencament
amb Unió. Doncs no tendirem al
caïnisme que sempre ha patit el

A

FELIU GUILLAUMES

La feina comença a partir d’ara

Convergència lluitarà
contra la desafecció
política i per un partit
obert i de debat

APORTACIONS ��� Ponent al 15è Congrés de Convergència

JOSEP LLUÍS PÉREZ

La Interpolar és aquí

Gallecs. Mollet del Vallès

catalanisme polític. Això sí, treba-
llarem per millorar” les relacions i
el funcionament de la federació,
“més Convergència i Unió que
mai”. Volien que se’ns veiés amb
més radicalitat. Tampoc, tot i que
és normal que aspirem a ser un pa-
ís normal a Europa i al món.

Apostem pel dret a decidir per-
què només amb més autogovern i
més sobirania podrem afrontar els
efectes de la situació econòmica i
es podrà afrontar els nous atacs
que vénen des de l’Estat espanyol.
Ni baralles internes, ni trencament
amb Unió, ni derives radicals.

Convergència ha renovat el seu
compromís amb Catalunya que és
la nostra raó de ser i ha servit tam-
bé per reafirmar la nostra confian-
ça i convicció que Artur Mas és el
President que Catalunya necessita.

Hi ha dues línies que han d’o-
rientar la nova tasca: com a partit
majoritari, amb voluntat de cen-

tralitat, hem de reflectir tot el que
representa aquesta centralitat. I
segon, un partit que clama per la
regeneració política i democràtica
ha de predicar amb l’exemple.

El Congrés ha marcat com im-
primir caràcter a Convergència:
ser el partit de la gent del país, es-
tar al servei de la gent del país,
hem de ser un partit format per la
gent del país en la seva diversitat i
la seva pluralitat; un partit on hi
tingui cabuda tothom. Vam néixer
amb obertura ideològica des de la
socialdemocràcia, el pensament
socialcristià i plantejaments del li-
beralisme i ara ens hem d’obrir a
diferents ideologies i nous pensa-
ments perquè no hem de posar
barreres quan hi ha un comú de-
nominador que és Catalunya,
hem de ser vius, en una societat
viva, dinàmics en una societat di-
nàmica, ambiciosos en una socie-
tat ambiciosa i democràtics en
una societat democràtica.

CDC lluitarà contra la desafec-
ció a la política i per un partit
obert i de debat ja que només pot
posar pegues a la democràcia qui
té por dels criteris de la gent. Con-
vergència està a punt, es nota, re-
tornarà la il·lusió per Catalunya. �

CIBERENQUESTA Voteu a www.contrapunt.cat

LA PREGUNTA: Quina festa major li sembla més atractiva? 

És útil el procés
de pressupostos
participatius?

Sí, molt
40,7%

No, gens
40,7%

Regular
18,5%

�

Resultats definitius

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

Les naus de Domar –per als nostàlgics, de les rentadores New Pol– 

estan a la venda. Aquest és l’últim episodi de la desaparició de la 

fàbrica de Martorelles. Els darrers temps de la crisi van tenyir-se de

tocs de culebrot, quan Merloni, que llavors era propietària de Domar,

la va vendre a Taurus, que li va posar com a condició que li comprés

part de la producció. Merloni, però, va incomplir aquest acord. És 

llavors que Taurus obre un procés concursal i engega un expedient de

regulació d’ocupació (ERO) amb 200 acomiadaments, amb un pla de

viabilitat sobre la taula que els treballadors ja consideraven en el seu

moment un tancament encobert amb la voluntat d’especular amb els

terrenys. De fet, fa just un any s’aixecava el concurs de creditors que

planava sobre la fàbrica i els propietaris expressaven el “ferm 

convenciment” de la viabilitat de l’empresa. Mesos més tard, però, el

pla de viabilitat es convertia en paper mullat. No és estrany que les 

negociacions laborals s’amarin cada cop més de desconfiança. �

DOMAR HA IGNORAT EL PLA DE VIABILITAT QUE PROMETIA

SALVAR LA PLANTA QUAN ELS TREBALLADORS ESTAVEN EN VAGA

Promeses sobre paper mullat

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

S’ha sobrealimentat el 
monstre del civisme a 
ultrança, no hi ha prou
sentit comú per destriar

CAVE CANEM

Politicòleg

Nit de grills

ivendres passat a la nit
estàvem gaudint d’un
concert de jazz al Jardí
del Casal Cultural de

Mollet, quan de sobte es presenten
quatre agents municipals a tres
quarts de dotze per tal d’efectuar
les diligències oportunes. Algú
s’havia queixat del soroll i volien sa-
ber si l’Ajuntament havia emès al-
gun permís, llicència o autoritza-
ció o si se l’havia informat. Si no
fos perquè el baix ventre de la pa-
ciència està curull i el cansament
comença a ser feixuc, diria que ai-
xò és un fet normal i sense impor-
tància. Però no és així. Us en posa-
ré exemples: la revetlla de Sant
Joan del Pla de les Pruneres s’ha-
gué d’acabar, per imperatiu admi-
nistratiu, a quarts de cinc de la ma-
tinada –la foguera fou apagada a
les tres–; un altre cas són les quei-
xes preventives que susciten certes
activitats al Mercat Vell. I tinc en-
tès que les limitacions es van este-
nent i estalonen la festa major. Se-

gur que hi ha més casos similars.
Durant molts anys, m’ha tocat

dormir amb una fàbrica que a les
sis de la matinada ja feia anar tota
la maquinària. Visc a una via on
circulen vehicles acústicament in-
suportables. I algun cop he trigat a
dormir pels grinyols del llit d’uns
veïns que s’ho estaven passant bé i
que em feien pensar que jo m’ha-
via de fer fotre. I no ha passat ab-
solutament res.

Crec que s’ha sobrealimentat el
monstre del civisme a ultrança: ja
no hi ha prou sentit comú per des-
triar les molèsties que no s’han de
patir d’aquelles que es deriven de
la simple convivència en una ciu-
tat. La presumpció sempre benefi-
cia el veí que es queixa i prou. I les
persones que intentem que Mollet
sigui un lloc on no només s’hi dor-
mi, mengi, treballi, cagui i pixi
ens trobem cada cop més entre-
bancs. No hi haurà prou espai per
tothom: el vespre i la nit, pels
grills que vindran del camp. �

D
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El que cal saber...
RAMON MASIP�Parets del Vallès

La tan dita “Unidad Nacional de
España” no es va constituir fins al
segle XVIII, per imposició d’An-
glaterra i França a Felip V, amb la
signatura del Tractat d’Utrecht, el
1713. En aquest tractat Espanya va
cedir a perpetuïtat Gibraltar i Me-
norca a Anglaterra, va perdre totes
les possessions a Europa, va renun-
ciar a la major part del comerç
amb Amèrica a favor d’Anglaterra
i, per exprés desig de la reina An-
na, Felip V va jurar i signar que
mantindria els drets, els furts, les
lleis i les institucions dels catalans.

Felip V no tan sols no va com-
plir el seu jurament, sinó que va
arrasar a sang i foc Catalunya; fins
a culminar l’11 de setembre del

1714 amb la caiguda de Barcelo-
na. Va establir a Espanya el poder
centralista dels borbons, a imatge
del que mantenien a França els
seus parents. A partir d’aquell mo-
ment Espanya, com a conjunt de
pobles, va quedar desarticulat, i la
monarquia federal establerta pels
Reis Catòlics al segle XV va des-
aparèixer i fou substituïda per un
sistema centralista i autoritari, que
va durar dos segles; fins que el
1914, de la mà de Prat de la Riba,
es va recuperar l’esperit federalit-
zant amb la creació de la Manco-
munitat de Catalunya. Era l’inici
del que havia de ser el llarg i difi-
cultós camí del segle XX pel res-
sorgiment de l’Espanya dels po-
bles diversos, passant per la
República, la guerra civil, la dicta-
dura i la recuperació de la demo-
cràcia, i l’actual Constitució que

estableix l’Estat de les autonomies.
Avui, després d’un segle XX de

lluita constant entre la llibertat i
la repressió, hem de tenir el sufi-
cient esperit per fer el pas enda-
vant definitiu i definidor donant
lloc a la nova Espanya Federal.

L’origen de Catalunya com a es-
tat independent el trobem en la
Marca Hispànica, territori que els
francs van establir a la península al
voltant del segle X, i marcant així
la frontera amb el món musulmà.
En aquest territori neix  Catalunya
com a Nació, sota el lideratge de
Barcelona, que era una unitat polí-
tica molt més antiga (amb més de
2.000 anys d’història, d’ençà de la
fundació pels romans de Colonia
Favencia Augusta Pia Barcino).

En el segle XI, el comtes de
Barcelona amb els usatges de Bar-
celona donen origen als drets his-

tòrics de Catalunya, que marquen
el tret de sortida d’un procés que
conduirà a la fundació del Princi-
pat de Catalunya.

Al segle XII, Catalunya i Aragó
formen una Unió o Federació
d’Estats, i posteriorment en un
llarg procés, en què Barcelona es
va independitzar dels francs; al se-
gle XIII, Jaume I, comte de Barce-
lona i rei d’Aragó, s’independitza
plenament. Funda els Regnes de
València i de Mallorca, i projecta
el Principat cap al mediterrani.
Catalunya preserva i manté els
seus lligams de llengua i de cultu-
ra amb Occitània (ara sud de Fran-
ça), i també amb tot Europa.

El Principat de Catalunya sor-
geix d’un moviment de nord a sud
(va de França a Espanya). Cata-
lunya és el progenitor del federa-
lisme a la península. En el segle
XII funda la Unió de Catalunya i
Aragó, llavor que donarà el seu
fruit amb la formació d’un Estat-
Confederal amb els nous regnes
de València i Mallorca. Un segle
més tard (s. XIII), Castella i Lleó
s’uniran també en federació. La
corona de Catalunya-Aragó i la de
Castella formaren una unió fede-
ral en el segle XV i es consolidà
amb Carles I en el segle XVI.

Espanya s’estava formant com
“una monarquia federal”, forma-
da per dues corones: “La confede-
ració Catalanoaragonesa i Caste-
lla”. Així va ser fins al 1714.

Catalunya ha estat, des de la se-
va independència política, mem-
bre constituent d’Espanya com a
unió de nacions, aquest és un
concepte fonamental per enten-
dre quins són els valors i els drets
històrics d’una Catalunya Inde-
pendent, dins d’un concepte d’u-
nió amb altres estats també lliures
i independents. �

Bústia
redaccio@contrapunt.cat

Les cartes i fotografies que vulguin aparèixer en aquesta

secció hauran de fer constar el nom i cognoms de l’autor, l’a-

dreça, un telèfon de contacte i el document d’identitat. Els

escrits han de tenir una extensió màxima de 20 línies. En

cas que es depassin, la redacció es reserva el dret d’escurçar-

les. Els escrits i/o imatges també es poden fer arribar per

correu postal (Rambla Pompeu Fabra, 32, baixos, 08100

Mollet del Vallès) o be per fax: 93 579 33 88
�

illuns, 2 de juny. Vaig anar a la Bibliote-
ca de Can Mulà a estudiar, perquè esta-
va d’exàmens. Estava jo capficada en els
meus apunts, llibres i resums, intentant

contenir al meu cap totes les dades possibles. De
cop i volta, comença a sonar un mòbil. Em vaig
girar cap al so, suposo que degut al nostre trosset
de cervell que ens fa ser tafaners. Vaig veure un
noi jove, de color, que estava estudiant igual que
jo. El pobre va apagar el so el més ràpid que va
poder, i penso que amb els nervis i la vergonya
que tothom el mirava no ho va fer bé, perquè va
tornar a sonar. Abans que el pogués tornar a 
apagar, va aparèixer davant seu la directora de la
biblioteca (em sembla que es diu Anna). I pam!!!
Directament es va adreçar al pobre noi, cridant i,
al meu parer, amb molta mala educació. En 
poques i poc adequades paraules, el va fer fora
de la sala de males maneres. Lleig!!!!

Després, tot en silenci. Però jo no em vaig poder
concentrar més. Una rabia estranya se’m va ficar

a l’estómac. Primer,  perquè em va saber greu pel
noi, perquè no ho va fer expressament, i per un
petit error va ser avergonyit davant dels altres
usuaris. Segon, per la mala educació d’una 
directiva de la Diputació, una persona que té un
càrrec important dins dels serveis de la ciutat.

Aprofito per dir-li que em va semblar molt 
maleducada i poc amable. Que la biblioteca de
Can Mulà és dels molletans i que no podem 
tolerar que ens tracti d’aquesta manera. A mi em
va fer ràbia, sí, però també molta vergonya que
es donés una imatge així del centre.

Per tant, espero no oblidar-me mai d’apagar el
mòbil abans d’entrar a la biblio. I si me n’oblido,
perquè no sóc perfecta, no deixaré que em parli
així. I si no em passa a mi, sinó a un altre, tingui
clar que tampoc deixaré que el tracti d’aquesta
manera. I ara vaig a continuar estudiant, que per
això anem a la biblioteca, per estudiar.

CARLA PÉREZ�Mollet del Vallès 

D
Bona educació a la Biblioteca, si us plau

Al segle passat i gairebé fins a la dècada dels vuitanta, va ser molt
coneguda entre els ciutadans d’arreu del país i de l’Estat aquella dita
popular que deia “Que hi ha tres dijous a l’any que brillen més que el
sol: Dijous Sant, l’Ascensió i Corpus Cristi”. Doncs bé, a Santa Maria de
Martorelles, en arribar la festivitat del Corpus, celebraven una lluïda
processó que sortia de dalt del poble i arribava fins a Martorelles de
baix. Es diferenciava de la d’altres municipis perquè anava 
acompanyada per una colla de caçadors que, recuperant una tradició
del poble de principi de segle, no paraven de tirar salves en el 
transcurs d’aquesta. Les escopetejades eren més sorolloses en 
l'arribada a l'església i en els altars que s'instal·laven en el llarg de la
processó. Els cartutxos eren preparats expressament per a aquesta
diada i no portaven perdigons per evitar possibles accidents, i de la
seva preparació i elaboració se n'encarregava en Minguez, que 
menava una petita botiga de tota mena d'estris d'armeria ubicada 
a la zona de baix de Sant Fost de Campsentelles. 

JAUME RIFÀ �Sant Fost de Campsentelles
Colla d’escopeters de Santa Maria a la plaça de l’església, el 1947. D’esquerra

a dreta: Fernando Rovira, Joan Vallbona, Àngel Tuxuera i Joan Tuxuera.

Colla d’escopeters de Santa Maria�

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

VOX POPULI

Creu que la
Policia Local és
suficientment
estricta?

José Antonio
Frías

Transportista (36) 
MOLLET DEL VALLÈS

No he tingut cap problema amb
ells ni m’han posat cap multa.
Tot i això, passo de 
qualsevol tipus de policia.

Iván
Zafra

Comunicador  (37) 
MOLLET DEL VALLÈS

No és gens estricta. Veig 
moltes patrulles però no crec
que siguin eficaces ja que es
fan moltes infraccions.

Ivan
Garcia

Autònom  (33) 
MOLLET DEL VALLÈS

Encara ho haurien de ser més:
s’haurien de controlar els brètols
i els cotxes que superen el límit
de velocitat.

Celia
Martínez

Office manager
(40) MOLLET

Només amb els adolescents
que porten moto. En comptes
de vigilar-los a ells, s’haurien
d’ocupar d’altres assumptes.

Enric
Guibarteau

Comercial  (37) 
MOLLET DEL VALLÈS

Últimament la Policia es 
dedica a posar moltes multes
d’aparcament. En altres àmbits
no tinc experiència.

Glòria 
Mas

Estudiant (40)
MOLLET DEL VALLÈS

Estrictes no, però sí que poc
professionals. Només he hagut
de tractar amb ells una vegada
i van ser molt maleducats.

Text i fotos: ANNA PALOMO



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
Tel. 93 562 51 17

(tarda-nit)
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· MONTORNÉS NORTE. Ref. 270. Piso
de 50 m2 en venta de 3 hab., cocina,
baño, balcón, calefacción, suelo de
moqueta y gres, ventanas de alumi-
nio, puertas sencillas. Conservado, lis-
to para entrar a vivir. ¡Muy buena

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

· LOCAL COMERCIAL EN MONTMELÓ

CLASSIFICATS
LABORAL · IMMOBILIÀRIA · MOTOR · DIVERS

CONTRAPUNT

Rambla Pompeu Fabra, 32, baixos

08100 Mollet del Vallès

Anuncis per teléfon 93 570 52 59

Anuncis per correu electrònic

contrapunt@contrapunt.cat

Anuncis per fax 93 579 33 88

Preu anuncis per paraules:

4,33 euros/setmana

15,15 euros/mes

Preu mòdul: 11,45 euros/setmana

ESQUEMA D’UN MÒDUL (48 X 39 mm) ��

DEMANDES

�
FEINA

EN VENDA

�
IMMOBILIÀRIA

· SE VENDE SUZUKI GRAND VITARA
XL-7 2.0 HDI. Año 2004. 7 plazas, full
equip, climalit, llantas, etc. Precio:
18.500 euros. Interesados llamar al
teléfono de contacto: 935 445 556.

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

· LUNA. TAROT. Mágia blanca.
Atracción pareja, rituales, amarres,
limpiezas. Tel. 806 401 636. Visa: 902
502 038. Móvil: Lt al 5523. Horóscopo:
envia signo + tu signo + amor al 5523.

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

· ALQUILO PISO EN MOLLET. Bien si-
tuado. Tel. 692 629 014.

· Ref. 1650- MARTORELLES. ZONA
CENTRO. Piso de 70 m2, 2 hab., hab.
matrimonio con arm. emp., baño, sa-
lón 22 m2, cocina office de roble, dis-
pone de nevera, microondas, lavavaji-
llas y lavad. Balc. 2 m2, asc. Todo ext.
A. a. y calefac., suelos de gres, carp.
int. roble, carp. ext. alum., acristala-
mientos dobles. Amueblado. Precio:
800 euros/mes. Tel. 93 570 51 59.

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

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

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

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

· Ref. 33553. PISO EN MONTMELÓ.
Zona STA. ROSA. 85 m2, 2 hab., antes

TRASPÀS

ES TRASPASSA 

AGÈNCIA DE VIATGES
A MOLLET

en ple funcionament 

i molt ben situada.

Interessats/des truqueu 

al tel. 93 570 32 05

SE TRASPASA 
ROSTISERIA EN 

MOLLET
Pleno funcionamiento. Local 
de 90 m2. Consultar precio.

Interesados llamar al tel.

650 70 98 19 o al

93 570 24 05
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�
MOTORM
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�
ALTRESA

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

Se traspasa
CAFETERÍA HELADERÍA

en Mollet. 

Buena zona 
en pleno crecimiento.

Interesados llamar a 
partir de las 20.30 h al tel. 

690 91 55 92

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

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

Acadèmia d’anglès 
necessita incorporar

PROFESSOR/A 
D’ANGLÈS

de nivell avançat. Interessats/des

truqueu al tel. 93 570 71 19
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Constructora busca incorporar
diversos puestos: 

CARPINTERO PARA 
COLOCACIÓN DE PUERTAS
INTERIORES / LACADOR /
OFICIAL 1ª PARA OBRA /

OFICIAL 1ª PARA FABRICACIÓN
DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO

Y PARA BARANDILLAS 
INTERIORES Y EXT. INOX.

Tel. 692 629 014

· EMPRESA EN ZONA DEL VALLÉS
ORIENTAL PRECISA MECANICO DE
AUTOMOCIÓN, se valorarán conoci-
mientos de electricidad e hidráulica.
Se ofrece trabajo estable. Retribución
según aptitudes. Tel: 639 327 714. Pre-
guntar por Sr. Antonio. 

Se precisa

ESTETICISTA
Con experiencia mínima de 2 años.
Jornada 8h de L-V (sábado libre)

Salario + comisiones. 

Centro situado en Mollet.

Interesadas llamar al 
93 544 57 76 (Sra. Mónica) Enviar CV a:

info@corporestetic.com

OFERTES

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

SE TRASPASA
TALLER MECÁNICO FRIGORISTA,

VENTA DE MAQUINARIA DE 
HOSTELERIA, ALIMENTACIÓN,

FRÍO COMERCIAL, AIRE ACOND.

Situado en Av. Rívoli,
frente ambulatorio de Mollet.

PREFERIBLE DE LA PROFESIÓN.
667 446 340

· MEGANE SCENIC 1.6 16V, CONFORT
DINAMIC, TECHO ELÉCTRICO, AÑO 2005,
54.000 KM. PVP: 11.950 euros

· MEGANE GRAND TOUR 120 CV, 6 VELO-
CIDADES, CLIMAT., AUTO, SENSOR DE LUZ
Y LLUVIA, AÑO 2003 PVP: 10.500 euros

· SEAT LEÓN TDI, 110 CV SPORT CLIMA.,
DIRECCIÓN ASISTIDA, EEX4, ESPEJOS PLE-
GABLES ELÉCTRICOS, AÑO 2000  PVP: 7.950
euros

· OPEL ASTRA 1.8, 16V COMFORT, MUY
BUEN ESTADO AIRE ACONDICIONADO,
CONTROL DE TRACCIÓN, RADIO MANDOS
VOLANTE, DIRECCIÓN ASISTIDA, ELEVAL.
ELÉCTRICOS. PVP: 3.300 euros

· SUZUKI GRAN VITARA AÑO 2004, 3 PUER-
TAS, CARGADOR CD, CLIMATIZADOR
AUTOMÁTICO, 128 CV. PVP: 9.950 euros

· OPEL FRONTERA 2.5 3 PUERTAS, AIRE
ACONDICIONADO, HARD TOP, ELEVALU-
NAS ELÉCTRICO, CIERRE CENTRAL.,
MANOS LIBRES, PARROT. PVP: 6.600 euros

· FREELANDER TD4 DIESEL 5 PUERTAS,
MOTOR BMW, AIRE ACOND., ELELVALU-
NAS ELÉCTRICO, RADIO CD, ESPEJOS
ELÉCTR., AÑO 2005. PVP: 17.800 euros

MOLLET DEL VALLÈS
Av. Jaume I, 176

Tel. 93 593 34 90

3, baño, salón de 25 m2, coc. office
ref., balc. 4 m2, lavad., trast., asc. Pre-
cio: 650 euros/mes. Tel. 93 572 30 73.

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

· Ref. 04054. MOLLET, ZONA ILLA. 75
m2, 2 hab., baño, salón de 20 m2, co-
cina office, balcón de 5 m2, lavadero,
ascensor. Suelos gres, carpintería int.
sapelly, amueblado. Precio: 750 eu-
ros/mes. Tel. 93 579 33 33.

SE ALQUILA LOCAL
COMERCIAL EN

MOLLET,
c. Roger de Llúria, 43-45.

De 150 m2.

Precio: 600 euros/mes.

Interesados llamar al
93 674 87 09

ocasión! Precio: 119.601 € (19.899.932
pts.) Tel. 93 544 43 17.

· MOLLET. SANTA ROSA. Ref: 01627.
De 50 m2, para entrar a vivir.  50 m2,
3 hab. (1 doble, 2 individ.), 1 baño,
coc. office conservada, comedor 15
m2, suelos parket, calefacción, carpin-
tería exterior de aluminio color plata,
carpintería interior senzilla, salón ex-
terior, hab. doble. Precio: 162.400 €
(27 Ml). Tel. 93 579 33 33.

· APARTAMENTO DE 60 M2 EN VENTA
EN BLANES. ZONA PINOS. CERCA PLA-
YA. Ref: 33534. A 100 m de la playa. 1
hab., baño, coc. bien conservada, te-
rraza de 40 m2, ascensor, piscin comu-
nitaria, zona ajrdinada. Amueblado y
con electrodomésticos. Terraza con
toldo, ventanas de aluminio, suelos
de gres, puertas sapelly. Aire acondi-
cionado y calefacción. Precio: 168.283
€ (28 Ml). Tel. 93 572 30 73.

EN TRASPASO. Ref: 33761. 110 m2, to-
talmente acondicionado para gimna-
sia pasiva y estética. Con aseo, aire
acondicionado y calefacción. En pleno
funcionamiento. Alquiler de 700 eu-
ros/mes. Tel. 93 572 30 73.
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ESPORTS

� TRIAL | QUART CLASSIFICAT AL CAMPIONAT ESTATAL

� MOLLET. A Ripoll es va disputar l’última prova del Campionat
d’Espanya de Bicitrial on el molletà Ignasi Vidal va quedar en quarta 
posició en la categoria benjamí. Aquesta mateixa prova servia com a 

DERBI ENCAPÇALA EL PODI D’ALEMANYA
AMB UNA NOVA EXHIBICIÓ DE DI MEGLIO 22

L’EQUIP FEMENÍ DEL CB PARETS  
FITXA LA BASE CARLA MAS 23

EL JUGADOR DE BÀSQUET DE L’ACB
BRUNO FERNÁNDEZ VISITA MOLLET 22

� FUTBOL SALA FEMENÍ | L’AJUNTAMENT OBRIA DILLUNS LES SEVES PORTES A L’ASCENS DEL PRIMER EQUIP 

Els èxits esportius acostumen a ge-
nerar un clima propici per engegar
nous projectes o, en el cas de la
UD Miami, recuperar antigues ini-
ciatives que s’han perdut pel camí.
Així, el club presidit per José Mem-
brives, Guru, vol aprofitar l’ascens
del primer equip a Segona A per
iniciar la recuperació de l’equip ba-
se amb nenes de Mollet i pobla-
cions veïnes que vulguin practicar
el futbol sala. “De cara a la prope-

ra temporada tenim pensat crear
un grup  infantil femení base per-
què ara només tenim el primer
equip”, avança el president del
club, que estudia la possibilitat de
contactar amb els diferents centres
escolars de Mollet per reclutar ju-
gadores. 

La plantilla que aquest curs ha
aconseguit l’ascens a Segona A està

integrada per les jugadores Sandra
Lantigua, Lara Lantigua, Meritxell
Garcia, Mireia Garcia, Jèssica Gil,
Arianna Torrecillas, Sandra López,
Mar Álvarez, Susanna Giménez i
Elisabet Garcia. Malgrat que el
president Membrives va començar
la temporada com a tècnic, després
va agafar les regnes de l’equip el
tècnic Alberto Gil. Per reforçar el

grup, el club busca la incorporació
d’una portera i reforçar també la
davantera. “Abans de començar la
Lliga, la Federació ens va propo-
sar una plaça a Segona A però les
noies volien aconseguir l’ascens
pels seus propis mèrits”, recorda
el delegat Evelio Lantigua. 

El club UD Miami va néixer
l’any 1989 però no es va constituir

fins al 1993. En aquest període, el
primer equip s’ha mogut entre la
Segona A (tres temporades) i la Se-
gona B (vuit temporades). Els anys
daurats van ser del 1995 al 1997
que l’equip es va mantenir a Prime-
ra, la màxima categoria catalana.
Ara, l’equip entrena a Ca n’Arimon
però temps enrere va estar a Riera
Seca i a la pista del Caganell. �

CAMPIONES. L’equip acompanyat per l’alcalde Monràs, el president Membrives i el delegat Lantigua�M.G.

EL PILOT MOLLETÀ IGNASI VIDAL,
SOTSCAMPIÓ DE CATALUNYA A RIPOLL

� MOLLET DEL VALLÈS

PEDRO NAVARRO

La UD Miami iniciarà
una campanya a les 
escoles per construir 
un equip infantil

La UD Miami estudia recuperar 
l’equip base aquesta temporada

� FUTBOL

A part dels vuit fitxatges ja anun-
ciats pel club, el CF Mollet ha fit-
xat un jugador més que passa a la
disciplina del primer equip que la
propera temporada ha de compe-
tir a Preferent. El jugador és Ignasi
Senabre procedent del Josep Ma-
ría Gené. Els homes entrenats per
Xavi Gurri comencen la Lliga el
proper 14 de setembre davant el
Sant Feliu Sasserra. En una esfera
més administrativa, la junta presi-
dida per Feliu Tura ha aprovat el
pressupost de la nova temporada
que serà de 260.000 euros. �

El CF Mollet
suma un nou
fitxatge per 
al primer equip

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

Coma és escollit per
l’ACEB com un dels
millors entrenadors

� MOLLET. El tècnic del CB Mollet
Àlex Coma ha estat considerat un
dels millors tècnics d’equips mascu-
lins en competició d’àmbit català
per l’Associació Catalana d’Entre-
nadors de Basquetbol en reconeixe-
ment a l’ascens a EBA. 
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Dijous passat, el Campus d’Estiu
del CB Mollet va rebre un convi-
dat de luxe, el base barceloní del
Kalise Gran Canaria Mario Bruno
Fernández, que aquesta tempora-
da, després d’una dilatada carrera
esportiva, ha debutat a l’ACB. Així,
els 110 nens i nenes que segueixen
el campus van poder compartir una
estona de bàsquet d’alt nivell amb
un dels 15 de Pepu Hernández. En
primera instància es va organitzar
una petita entrevista en què els
alumnes van poder aclarir alguns
dubtes amb el jugador del Gran
Canaria. Poc després es va fer un
clínic per assajar algunes situacions
de joc com ara els tirs lliures o l’un
contra un. Inevitablement, es va
buscar un instant per a la signatura
d’autògrafs. “Els nens agraeixen el
contacte amb esportistes d’elit, ho
gaudeixen molt”, assegura Jesús

Doñate, coordinador del campus.
La jornada de dijous estava oberta
a la resta de gent del club.  

UNA FORTA DEMANDA

La cinquena edició del Campus
d’Estiu del CB Mollet va començar
a les pistes del pavelló Municipal
de Plana Lledó a mitjans de juny
amb més d’un centenar de nens i
nenes. “Estem molt contents amb
la participació, vénen nens de
Mollet però també de tota la co-
marca. Malauradament, no hem
pogut absorbir totes les matricula-
cions i molta gent ha quedat fo-
ra”, explica el coordinador Doñate.
Per a algunes activitats específiques
del Campus, el CB Mollet ha ha-
gut d’utilitzar les pistes del CEIP
Joan Salvat Papasseit i del Col·legis
Nous. El campus s’acabarà l’última
setmana de juliol. �

� MOLLET DEL VALLÈS

PEDRO NAVARRO

� BÀSQUET | EL JUGADOR CATALÀ DEL KALISE GRAN CANARIA MARIO BRUNO FERNÁNDEZ VISITAVA PLANA LLEDÓ � MOTOR

Novament, Mike Di Meglio ha es-
tat l’encarregat de posar Derbi en-
tre les millors marques del Mun-
dial de GP després d’aconseguir la
primera posició al circuit de Sach-
senring en la prova de 125 cc. Per
tant, Di Meglio es consolida al
capdavant de la classificació gene-
ral amb 166 punts. Olivé, després
d’abandonar, conserva encara la
cinquena posició i Espargaró se si-
tua a la vuitena plaça. �

Di Meglio porta
Derbi al cim del
podi del GP de
Sachsenring

� MARTORELLES

CONTRAPUNT

Consells d’ACB al campus
d’estiu del CB Mollet

MAGISTRAL. Bruno Fernández dijous al pavelló Plana Lledó�M. GARCIA
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Jornada rodona per al Club Patí
Parets que dissabte va organitzar
el primer Trofeu Parets de pati-
natge amb vuit patinadors i pati-
nadores del club que van trepit-
jar podi. La competició va ser
de categories d’iniciació amb un
total de 76 participants que ana-
ven dels 4 als 14 anys. Així, en
categoria Certificat, la patinado-
ra del CP Parets Paula Muñoz
va ser la millor de la seva cate-
goria. A Iniciació B majors d’11
anys, la paretana Núria Caballe-
ro es va emportar el bronze,
igual que Lídia Pujol a Iniciació

B fins a 11 anys. Per la seva part,
Cristina Sierra va ser primera a
Iniciació C majors de 9 anys.
Les patinadores Xenia Martínez
i Gemma Martínez van copar el
podi d’Iniciació C fins a 9 anys
amb la segona i la tercera posi-
ció, respectivament. Finalment,
Pau Garcia va ser el millor a Ini-
ciació D, Laia Garcia va ser se-
gona de la mateixa categoria. El
Club Patí Parets està integrat
per 52 patinadors i patinadores i
té una llista d’espera d’una vin-
tena de sol·licituds. Entre el seu
cos de monitors es troba Carles
Gasset que recentment va ser
medalla de bronze a la combi-
nada del Mundial de Patinatge
sobre Rodes disputat a Austràlia.

D’altra banda, la molletana
del Cerdanyola Club Hoquei
Silvia Rodríguez va ser 19a al
Campionat de Catalunya de Gi-
rona infantil i, per tant, no asso-
leix els mínims per l’estatal. �

� PATINATGE  | EL CLUB PARETÀ VA PUJAR FINS A VUIT PATINADORS ALS PODIS 

� PARETS DEL VALLÈS. El tècnic
Chema Moreno continua treballant
en la confecció de la plantilla per
afrontar la propera temporada a
Segona Catalana. El nou fitxatge
del femení A del CB Parets és la
base Carla Mas procedent de
l’Escola del Carme, un dels rivals de
les paretanes a Tercera. Així, Carla
Mas se suma a les recents incorpora-

cions de Cristina Moliner del CN
Sabadell i Cristina Pallàs de CB
Barberà. En qualsevol cas, Moreno
no dóna l’equip per tancat i encara
vol incorporar una jugadora en la
posició d’ala-pivot. En el capítol de
baixes, cal destacar la possible baixa
de Cristina Araguz pels estudis.
Amb aquest planter, Moreno no
descarta lluitar per l’ascens. �

El femení A del CB Parets
fitxa la base Carla Mas

� BÀSQUET  | FITXATGES PER SEGONA CATALANA

� PARETS DEL VALLÈS. Els petits neda-
dors del CN Parets no van poder
assolir les posicions més altes del
Campionat de Catalunya d’Estiu en
categoria infantil celebrat el passat
cap de setmana a Sabadell. Si més
no, alguns dels resultats més desta-
cables van ser la 21a plaça a 100

papallona i la 24a posició en 100
lliures de Javier Chacón, la mateixa
posició que Andrea Viejo va assolir
en 100 papallona. Altres resultats
van ser la 22a posició de Laura
Rivera en 200 papallona, que també
va ser 21a en 100 papallona. Fabio
Pagès va destacar a 200 esquena. �

Discret paper del Natació
Parets al campionat català

� NATACIÓ | COMPETICIÓ INFANTIL A SABADELL

Paula Muñoz s’emporta el
Certificat del Trofeu Parets 

PLASTICITAT. Trofeu Parets�SILVIA DE LA PAZ

� � PARETS / MOLLET

PEDRO NAVARRO



La plaça Pau Casals, violoncel·lista
que també dóna nom a l’associació
que empara la Banda de Joves Mú-
sics (BJM), serà l’escenari del dar-
rer concert del curs de la formació
molletana. La cita, que serà diven-
dres (21.30 h), s’ha convertit en
una tradició del programa d’oci de
l’Estiu Festiu.

En aquesta ocasió, el repertori
comptarà amb algunes de les peces
estrenades durant els darrers mesos
i del concert que al juny van fer a
l’Auditori de Sant Cugat. A més,

s’inclouran algunes novetats. Tot
plegat tindrà com a fil conductor la
ficció i la fantasia. El recital tindrà
més elements a banda del musical:
hi haurà projeccions inspirades en

el cinema i s’acompanyarà de peti-
tes narracions literàries i de dansa.

La BJM compta amb una cin-

quantena de músics de diferents
edats i nivells de formació, dirigits
per Xavier Padillo. �

� MÚSICA | LA BANDA DE JOVES MÚSICS ESTÀ FORMADA PER UNA CINQUANTENA DE PERSONES

JOVES DE BANDA. La formació oferirà el concert de final de curs a la plaça Pau Casals �ARXIU

DV, 18 JULIOL 2008      24 contrapunt

‘FUERA DE CARTA’ I ‘SPEED RACER’,     
PROPOSTES A LA FRESCA DE PARETS

� CINEMA | A LES 22.30 H, A LA PLAÇA DE LA VILA

� El cicle de cinema a la fresca continuarà aquest divendres amb
la comèdia Fuera de carta, que protagonitza Javier Cámara en el
paper d’un xef gai que veu canviar la vida amb l’arribada dels seus
dos fills. El proper dijous, es projectarà l’americana Speed Racer. CULTURA

La BJM suma dansa, textos i
projeccions per cloure el curs
� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M. ERAS

El concert comptarà amb
projeccions i narracions
a l’entorn del cinema,
la ficció i la fantasia

El Ciutat de
Mollet premia
la sardana de
David Esterri

� CONCURS

El lleidatà David Esterri és el
guanyador de la 15a edició del
Certamen Ciutat de Mollet de
Sardanes i Música de Cobla, que
convoquen l’entitat Tradicions i
Costums i l’Ajuntament. Esterri,
veí de l’Alpicat, s’ha endut el pri-
mer premi, dotat amb 700 euros,
en l’apartat de Sardanes, per la
peça Aurembiaix. A més, el jurat
també l’ha considerat mereixedor
d’un accèssit de 350 euros per la
sardana Camins i Rierols. També
s’ha concedit un altre accèssit al
terrassenc Carles Raya, per la peça
Ballada singular; mentre que pel
que fa a la categoria d’obres per a
cobla, el jurat ha declarat el premi
desert. Aurembiaix s’estrenarà per
festa major, mentre que els accès-
sits es podran escoltar al concert de
Nadal de Tradicions i Costums.

L’‘ALTER EGO’

David Esterri és un músic versàtil
que tant compon una sardana com
un tema punk. Ha tocat a cobles i
orquestra de cambra, en bandes de
jazz i en grups de rock, salsa i
rumba. A més, té tres discs de “roc-
kabilly conceptual” com a Lo
Pardal Roquer, el seu alter ego, que
també toca amb Carles Belda i el
conjunt Badabadoc. �

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M.ERAS

La pluja de dissabte va obligar a

suspendre algunes de les activitats

més destacades de l’Estiu Festiu. És

el cas de l’espectacle Un país de

festa que l’Esbart Dansaire havia

d’oferir al Parc dels Colors. L’enti-

tat ha decidit traslladar l’actuació

al divendres dia 25 de juliol, al ma-

teix indret. També l’Associació de

Músics va haver de suspendre el

festival de grups locals Ja era ho-

ra! que s’ha decidit traslladar al

setembre, amb l’escenari a la plaça

Prat de la Riba.

NOVES DATES PER A ACTES SUSPESOS PER LA PLUJA
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TURISMOS

PALET MOTOR

RENAULT MEGANE 1.5 DCI (100CV),
año 04, luxe privilege, clim., cruise 

control, llantas. PVP: 11.500 €.

SEAT TOLEDO 1.8 TURBO 
180 CV, año 03, solo 39.000Km,

 full equip. De particular a particular. 
PVP: 10.990 €

KIA PICANTO 1.1 LX (65 CV), 
año 05, sólo 5.500 km., a.a., 

e.e., c.c., d.a., CD. PVP: 7.500 €

PEUGEOT 206 2.0 GTI 
año 03,  full equip, clima., 

llantas, radio-CD. PVP: 8.500 €.

FIAT IDEA 1.3 TDI, año 04, a.a., 
c.c., e.e., d.a. Techo panorámico. De 
particular a particular. PVP: 8.990 €.

SIN CARNET

PIAGGIO M500 
XXL. AÑO 08. 
KM-0. FULL 

EQUIP. E.E.,C.C., 
LLANTAS. 

PVP: 13.290 € 

A ESTRENAR

JDM ALBIZIA DIESEL año 03, 
e.e., c.c., rádio-CD, llantas.

PVP: 8.600 €

MICROCAR MC-1, año 2005, 
llantas, E.E, C.C, airbag, 
radio-CD. PVP: 8.500 €.

4 x 4

SUZUKI GRAND 
VITARA 1.9 

DDIS 3P JX-A, 
AÑO 08, FULL 

EQUIP. 
A ESTRENAR. 

VARIOS 
COLORES. 

PVP: 22.650 €

SUZUKI SAMURAI 1.9 TD 3P T. 
METAL., Año 02, direc. asist., 
Perfecto estado. PVP: 8.600 €.

SUZUKI GRAN VITARA 2.0, 
140 CV, 5p., JLX-A, año 08. 

Km 0. PVP: 22.500 €.

SUZUKI GRAND VITARA XL7 2.0 
HDI, año 04, 7 plazas, full equip, 
clima, llantas, etc. PVP: 18.500 €.

SUZUKI VITARA 2.0 HDI, año 
03, aire acond.,  full equip, 

defensa. PVP: 11.500 €

NISSAN ALMERA 1.5 3p, 
año 02, full equip, llantas. De 

particular a particular. PVP: 4.990 €.

SUZUKI SWIFT SPORT 1.6 
(125 CV) 3p,año 07, geréncia,

full equip, PVP: 15.590 €.

SUZUKI SWIFT 1.3 GTI, año 89, 
clásico. De particular. Sin garantía. 

Sólo 132.000 km, a. a., d. asist., c.c., 
llantas. IMPECABLE. PVP: 1.800 €.

HYUNDAI TUCSON CRDI 
5 p, año 05, full equip, defensa, 

estriberas, clima, llantas. 
SÓLO 30.000 KM. PVP: 17.900. €.

FORD FOCUS 2.0 TDCI
 (136 CV),

AÑO 05. FULL EQUIP,
CLIMA, 52.000 Km 

PVP: 14.500 €. 

MOLLET DEL VALLÈS
Av. Gaudí, 51-53
Tel. 935 445 556

GRANOLLERS
c. Corró, 157

Tel. 938 791 341

CHATENET BAROODER X2, 
año 04, full equip. PVP: 9.900 €

LIGIER NOVA X-SIZE, año 04, 
full equip, llantas, e.e., c.c. 

Sólo 10.000 Km. PVP: 7.800 €.
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Amb l’estiu, el Museu Abelló es
proposa aprofitar la seva terrassa i
incloure noves activitats que pu-
guin atreure públic a les seves sales.
Per segon any consecutiu es progra-
men visites nocturnes a l’exposició
permanent, que aquest divendres
tindrà com a colofó un concert de
jazz a la terrassa. La visita serà a les
20 h i el recital a les 22 h. La músi-
ca anirà a càrrec del duet de saxo alt
i guitarra Rovira/Nogués, amb un
repertori eclèctic entre la música de
cambra, la música contemporània,
la improvisació i el jazz. El molletà
Sergi Rovira i Dani Nogués es van
conèixer a l’ESMUC, on tots dos
van llicenciar-se amb qualificació
d’excel·lent. En el seu repertori, hi
ha tant arranjaments d’obres d’au-
tors com Falla i Bartôk, com estàn-
dards de jazz modern. �

� ART / MÚSICA | VISITA I CONCERT DEL DUET ROVIRA/NOGUÉS A LA TERRASSA

L’Abelló diversifica activitats
per arribar a nous públics
� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

� MOLLET. La Jar Band va cloure la setmana passada el cicle
Divendres al Jardinet, que ha portat cinc actuacions musicals a la
fresca a aquest espai del Casal Cultural, amb la col·laboració de La
Bombeta, La Gallineta i el programa de Ràdio Mollet Sona aquí.
Els organitzadors esperen ampliar el cicle l’any vinent després de
l’èxit de convocatòria d’aquesta primera edició. �FOTO: S. DE LA PAZ.

El Jardinet tanca els Divendres

Els joves prenen el Museu
�

� MOLLET. Divendres el Museu va acollir la Nit Jove, amb una visita
guiada alternada amb intervencions musicals de flamenc, hip hop i
funk. A la terrassa, els joves van fer una exhibició de ball i van mostrar
les seves obres artístiques inspirades en peces d’Abelló.�FOTO: S.P.

JAZZ A LA FRESCA. Capella, Porta i Fernández, divendres�S. DE LA PAZ

� MÚSICA

L’EMB Soul Band
tanca el cicle de la
Font dels Castanyers
� SANT FOST DE CAMPSENTELLES.

L’EMB Soul Band, de l’Escola de
Música de Badalona, tancarà el
proper divendres (22.30 h) el cicle
de la Conreria Música a la mun-
tanya, que des del 27 de juny porta
directes a la Font dels Castanyers
els divendres. La setmana passada
va ser el torn del trio de jazz com-
post pel pianista Francesc Capella,
el contrabaixista Nono Fernández i
la cantant Laia Porta.

El memorial Manel
Insa presenta a
l’Ateneu el grup El
Ciervo de Sabadell

� TEATRE | CICLE

� SANT FOST. L’Ateneu acollirà
aquest dissabte una nova obra del
cicle memorial Manel Insa, que
organitza el grup de teatre Segle
XX. En aquesta ocasió, el públic
podrà veure La Llotja, a càrrec del
grup de teatre El Ciervo de
Sabadell, dirigit per Anna Poquet.
La Llotja explica com un rumor
pot desestabilitzar una persona,
una amistat i una família. �

L’Era torna a 
acollir l’actuació
de Mag Martín el
proper divendres

� IL·LUSIONISME

� MOLLET. El centre cívic L’Era ha
programat novament l’espectacle
del Mag Martín, després de l’èxit
de l’any passat. Així divendres
(19.30) l’il·lusionista farà els seus
números de màgia de prop, acudits
diversos, i els espectaculars trucs
dalt de l’escenari, com la desapari-
ció d’una persona que ja va deixar
bocabadat el públic molletà l’estiu
passat. �
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SÍLVIA ROMERO CAPTA LA MILLOR  
IMATGE DE PRIMAVERA A SANT FOST

� CONCURS | PREMI DE FOTOGRAFIA

� SANT FOST. Sílvia Romero ha guanyat el primer premi del
concurs de fotografia Instants de Sant Fost, de l’estació de la
primavera. Manel Domènech, guanyador de la convocatòria
de la tardor, ara ha estat guardonat amb el segon premi. GARBUIX

� FESTA D’ESTIU | DIVERSOS GRUPS MOLLETANS PUJARAN A L’ESCENARI

Aquest cap de setmana els veïns de
Gallecs celebraran, a la plaça de
l’Església, la festa de Sant Jaume
2008. L’AV de l’Espai Rural de Ga-
llecs ha organitzat activitats per a
tots als públics. La tarda de dissabte
està dedicada al públic infantil: la
programació començarà a les 18 h
amb gresca per als més petits, que

inclou una xocolatada i la festa de
l’escuma. A les 22 h hi haurà el so-
par de germanor i, a mitjanit, el
trio Maricel amenitzarà el ball, que
acabarà a les 3 de la matinada amb
l’humor i la música del duo molle-
tà The Squerpan Boys.

Diumenge serà una jornada de
tradicions catalanes. A les 11 del
matí se celebrarà la Missa de Festa
Major. Al migdia hi haurà una en-
lairada de castells, a càrrec de la

colla castellera de Mollet. Ja a la
tarda, l’entitat Tradicions i Cos-
tums de Mollet ha organitzat, a
partir de les 18.30 h, una ballada
de sardanes a càrrec de la cobla La
Nova del Vallès, vinguts de Saba-
dell. El punt final a la festa de l’AV
de l’Espai Rural de Gallecs el posa-
rà el grup Sala Fiveller de Mollet
amb una actuació de cantada d’Ha-
vaneres. L’últim acte es farà a les 8
del vespre. �

La plaça de l’Església acull 
la Festa Major de Gallecs
Dissabte es dedica al públic infantil i diumenge serà una jornada de tradicions de la cultura catalana

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / A.P.

� SANTA MARIA DE MARTORELLES. La
festa d’estiu d’enguany ha comptat
amb la música de La
Incombustible, que oferia temes de
rock, blues i soul; i el grup Street
Candles, que recordaven les can-
çons dels anys 50. L’orquestra
Emporium, però, no va poder
actuar a causa de la pluja. Per als
amants del folklore hi va haver sar-
danes i l’actuació del Ball de
Gitanes de Martorelles. Però no tot

és música i ball: els més petits van
gaudir de l’entreteniment de Roger
Canals i Cia, que va portar l’espec-
tacle Poti-poti a la pista de la
Societat Coral La Flor. 

Com ja és tradicional, els diables
Llamps i Trons van obrir la festa a
la plaça Joan Matons. I, la novetat
d’enguany ha estat la celebració
del primer torneig de tennis Anto-
nio Marin. Albert Serra va guanyar
la competició. �

Concerts i actuacions
infantils a Santa Maria

Mas Llombart
i Mas Corts
celebren la
Festa del Veí

� DESENA EDICIÓ

� SANT FOST DE CAMPSENTELLES. La
Selva del Vallès, Associació de
Veïns de Mas Llombart i Mas
Corts organitzen aquest cap de set-
mana la desena Festa del Veí, amb
una dotzena d’actes que comença-
ran divendres (22 h) amb el pregó
de festa a càrrec de Marisol Joan,
del grup de teatre Segle XX. 

La festa ofereix activitats ja tra-
dicionals com l’exhibició de l’As-
sociació Cultural de Ball de Sant
Fost; les proves esportives de bàs-
quet i futbol al pavelló 1; una xo-
colatada amb el grup Segle XX; el
ball amb l’orquestra Toma Nota,
dissabte a la nit; i la festa de l’escu-
ma i els pallassos amb l’actuació
de Goyo i Boyo, diumenge al ma-
tí. La festa es tancarà al migdia
amb l’aperitiu i el concurs de trui-
tes i la paella popular. �

EN DIRECTE. La Incombustible va tocar temes de rock, blues i soul�S.P.

Tradicions i Costums
organitza una ballada
de sardanes a càrrec
de la Cobla Nova

Club Moto Mollet
celebra el dia del
soci a Vallgorguina

� MOLLET DEL VALLÈS. El Club
Moto Mollet sortirà diumenge per
celebrar el dia del soci. Està pre-
vist fer una passejada pel
Montseny i una barbacoa al res-
taurant Xeremell, al bosc de
Vallgorguina. El preu és de 15
euros per a socis i no socis. 

Albert Serra va guanyar el torneig Antonio Marín 
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NACIONALITATS. Prat de la Riba va acollir l’acte�SÍLVIA DE LA PAZ

� MOLLET DEL VALLÈS. Les pluges no
van evitar que l’entitat molletana
Irmandade  Nosa Galiza celebrés
la festa de Santiago Apòstol (25 de
juliol). Una cercavila va recórrer
la tarda de dissabte l’avinguda
Jaume I i els carrers Espanya, Pere
Ramon i Sant Vicenç. En arribar
a la plaça Prat de la Riba, els
gallecs establerts a Mollet van his-
sar la bandera amb motiu de la
commemoració del dia de la
comunitat autònoma que home-
natja l’associació de la ciutat. 

Galícia hissa 
la bandera sota
els paraigües

� COMUNITATS | UNA CERCAVILA VA RECÓRRER EL CENTRE DE LA CIUTAT

La segona Urban Park Party, dedi-
cada al món del hip-hop, tindrà
lloc divendres al parc de la Plana
Lledó. La programació començarà
a les 7 de la tarda amb una exhibi-
ció de grafits. Seguidament hi hau-
rà una batalla de MC’s (sigles de la
paraula anglosaxona master of cere-
mony o vocalistes del rap), on dife-
rents joves es disputaran ser els mi-
llors improvisadors. Més tard, KDS
Crew, un grup de 14 joves format a
l’Espai Jove La Nau, faran una ac-
tuació de b-boying, més conegut

popularment com a breakdance. A
les 21.15 h, els joves practicaran el
Beatboxing, que consisteix en l’ha-
bilitat d’imitar sons amb la boca. 

El moment de Clack Art arribarà
a les 21.45 h. Aquesta formació
molletana oferirà una actuació de
hip-hop, així com també SQS Te-

am (23 h). A les 23.15 h serà el
torn de Malafama Squad. El grup,
que es va iniciar el 2003, presenta-
rà a Plana Lledó el seu tercer tre-
ball, Fresh. La jornada la clourà
l’exhibició de b-boying, de la mà de
Game Over Crew.

L’ORGANITZACIÓ

La Urban Park Party, organitzada
per la Regidoria de Joventut de Mo-
llet conjuntament amb La Nau, és
una iniciativa que té com a objectiu
que els adolescents participin en
l’organització de col·lectius i que
desenvolupin projectes propis. �

� HIP HOP | LA NAU HA COORDINAT EL PROJECTE, JUNTAMENT AMB EL CONSISTORI

A punt per a la segona
Urban Park Party

� MOLLET DEL VALLÈS

ANNA PALOMO

El parc de Plana Lledó acollirà una desena d’activitats de l’edició d’enguany

La programació 
s’iniciarà a les 7 de 
la tarda amb una 
mostra de grafits

JOSEP MARIA PRIM GUYTÓ

Obra d’art inclosa en el catàleg de la
COL·LECCIÓ GARRETA-ROVIRA

c/ Berenguer III, 8
Tel. 93 570 60 62

Horari de visites: de 17 a 20 h
(concertades prèviament) 

RACÓ D’ART

L’artista va residir bona part
de la seva joventut a Girona, i
va tornar a Barcelona el 1924
per formar-se, juntament amb
Francesc Galí, a l’escola Poli-
tèchnicum fins al 1927. Prim va
conrear un estil postimpressio-
nista i viu en cromatisme, pai-
satge, natura morta i figura. Es
va dedicar a la pintura mural
decorativa i va col·laborar com
a il·lustrador en diverses publi-
cacions de la ciutat comtal
com Destino. 

Prim va celebrar la seva pri-
mera exposició individual
(1929) a les galeries Laietanes
de Barcelona, ciutat on va se-
guir fent mostres a les galeries
Parés, Gaspar i Syra. També va
exposar amb assiduïtat a la sa-

la Macarrón de Madrid.
Entre els guardons desta-

quen el premi de Poble de Se-

gur (1951), el premi Comtat de
Sant Jordi (1952) i el premi
d’Honor de l’Escola de Belles
Arts (1966).

Actualment la seva obra es-
tà representada al Museu de
l’Empordà, al Municipal de
Terrassa i als d’Art Modern i
Marítim de Barcelona. �

Prim es va 
dedicar a la 
pintura mural 
decorativa

ARLEQUÍ 
Josep Maria Prim Guytó (Barcelona, 1907 - 1973)



Llucifer torna a temptar Marcel

� PEDRA DEL DIABLE | LA LLEGENDA ÉS UN DELS TRETS DISTINTIUS AUTÒCTONS DE LA CELEBRACIÓ  

ELS PROTAGONISTES. L’Elisenda, pubilla de Can Serra; el Marcel, l’arquitecte de l’església de Sant Esteve, i Llucifer, l’enviat del diable �ARXIU

� PARETS. El dissabte de festa major,
Llucifer tornarà a aparèixer a la
plaça de la Vila (22h) per temptar
Marcel, l’arquitecte de l’església de
Sant Esteve. La representació de la
llegenda és un dels trets distintius de
la celebració estiuenca paretana. La

història es remunta al segle XVIII,
després de la guerra de Successió,
quan les tropes franceses arrassen el
poble. Llavors es decideix contractar
el Marcel perquè repari l’església.
L’arquitecte queda emmirallat amb
la pubilla de Can Serra, l’Elisenda,

i ella li correspon. Paral·lelament,
però, continua la construcció de l’e-
difici i, finalment, s’adona que
només li manca una pedra per tan-
car la volta de la nau central. Les
dificultats per aconseguir-la, fan que
el Marcel es desesperi. De cop, apa-

reix Llucifer, l’enviat del diable, que
li proposa un tracte: li proporciona-
rà la pedra a canvi de la seva ànima.
El tracte es tancarà si el Marcel té el
roc abans que canti tres cops el gall.
Just quan el diable està a punt de
complir el pacte, l’Elisenda intervé i

distreu el diable que, davant la seva
bellesa, es queda bocabadat tanta
estona que surt el sol i el gall canta
tres vegades. Així l’Elisenda aconse-
gueix salvar l’ànima del Marcel, que
renuncia al roc i el deixa a l’actual
avinguda de la Pedra del Diable. �

SOL LARGATO, ZODIACS I LA TRIBU,
PLATS DEL MENÚ MUSICAL A LA LINERA 34

LA MOSTRA GASTRONÒMICA FA 
ELS 25 ANYS AMB EL PEP SALSETES 32

UNA SETANTENA D’ACTES  
FARCIRAN EL POBLE DE GRESCA 36

PARETS DEL VALLÈS
FESTA
MAJOR      ‘08 DEL 25 AL 28 DE JULIOL
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La Mostra Gastronòmica enguany
fa 25 anys i, per celebrar-ho, el pre-
gó el farà el cuiner vallesà Pep Sal-
setes, que va participar en la prime-
ra edició de la Mostra fent una
exhibició de menjars típics de festa
major. L’acte tindrà lloc divendres
25 (20.30 h) a la plaça de la Vila.
Seguidament, Som i Serem portarà
a escena Sopar de gala. El grup de
teatre paretà celebra el seu desè
aniversari amb un sopar de gala
com els d’abans, commemorant la
25a Mostra Gastronòmica.

La degustació d’aquesta edició es

farà dissabte 26 al parc La Linera, a
partir de les 20.30 h. El restaurant
Can Parera farà bacallà a la llauna
amb mongetes del ganxet; l’amani-
da d’estiu anirà a càrrec de la rostis-
seria El Racó; el restaurant La Sa-
lut cuinarà rotllets de salmó fumats
farcits, i el restaurant Llevant Park
oferirà la degustació de llom farcit
a la catalana. 

MOSTRA SOLIDÀRIA

Per segon any consecutiu, Parets
celebra la Mostra Gastronòmica
Solidària al parc La Linera. Diven-
dres 25, a les 21 h, els assistents po-
dran tastar plats de diferents cultu-

res. L’Associació de persones immi-
grants de Missirah oferirà yassa, po-
llastre amb llimona i mostassa; l’As-
sociació noves generacions del
poble de Goutta farà aloko, pollas-

tre amb plàtan; i l’Associació soli-
dària amb San Francisco del Norte
prepararà vigoton, un plat amb yu-
ca i carn de porc, i búrgul, un plat
precuinat al vapor. �

Pep Salsetes ‘pregona’ els 25 anys
de la Mostra Gastronòmica

� PARETS DEL VALLÈS

ANNA PALOMO

� CULINARI | EL PARC LA LINERA ACULL LA SEGONA EDICIÓ DE TAST D’ALTRES CULTURES

� PARETS DEL VALLÈS. La Nit del
Teatre al Carrer és un dels plats
forts de la festa major paretana.
Enguany se celebrarà el divendres
25 de juliol. Les activitats es presen-
taran a les 11 del matí al barri de
l’Eixample a càrrec de la compa-
nyia La Tal, que escenificaran Les
fotografiers, on dos fotògrafs famo-
sos porten al públic els seus retrats

familiars. Es tracta d’una obra itine-
rant on el públic es converteix en
protagonista.

Els assistents trobaran artistes a
diferents espais paretans. La plaça
de la Vila acollirà l’espectacle de
circ poètic Circo de la sombra
(20.50 h), de la companyia homò-
nima, amb acròbates catalans i fran-
cesos. D’altra banda, el carrer de la

Fàbrica serà l’espai (22 h) de Cop
de Clown, que oferirà una preestre-
na que es presentarà a la propera
Fira de Tàrrega. Passada la mitjanit,
Los 2 Play representaran a l’Escola
de Música Comeback, on l’especta-
dor gaudirà d’acrobàcies aèries.

Jocs, dansa, titelles i clowns om-
pliran el parc La Linera. A les 11
de la nit, els assistents podran jugar

amb Gargot de joc a la zona de la
mostra. La xemeneia acollirà a les
23.30 h les titelles de la italiana
Laura Kibel, que utilitza els seus
peus, cames i genolls com a titelles
vivents. Com a cloenda, tres pallas-
sos de l’italià Teatro Necessario ac-
tuaran (1.25 h) sense fer ús de les
paraules, però sí de la música.

LA DANSA PARETANA

Els artistes paretans també tenen
cabuda a la nit del teatre: l’escenari
gran del parc La Linera rebrà The
door, un espectacle de dansa de
l’escola Elite Dance (11 h). �

Actors d’arreu d’Europa 
porten l’espectacle al carrer

� NIT DEL TEATRE | DIVENDRES 25 DE JULIOL

TTOOTTSS  AA  TTAAUULLAA!!

La festa major
està servida.
Deixeu-vos
guiar per la 
bona olor que
desprèn l’estiu i
feu-vos un 
merescut regal
en aquests 

saludables dies. Quan arrenqui el
bull, seguiu els consells del mestre
de cerimònies, el cuiner Pep 
Salsetes, que ens farà el pregó per
commemorar la 25a edició de la
Mostra Gastronòmica. La bona
teca, doncs, presidirà una taula de
festa major.

Hi esteu tots convidats, els de
Parets i els de fora, sense 
necessitat de reserva. Tots teniu
l’oportunitat de degustar el menú
especial que ha preparat la 
Comissió de Festes, fet amb 
ingredients de primera qualitat,
que ens demostra que la tradició i
la innovació poden conviure.
D’entrants, podeu tastar el farcell
de concerts i balls. Com a plats
principals, no us perdeu la Nit del
Teatre al carrer, gaudiu de la festa
de la Pedra del Diable, proveu la
baixada de carretons o 
apunteu-vos a la nova milla 
urbana. I no oblideu que a les 
postres sempre ens espera 
l’apoteòsic castell de focs.

Ho podeu amanir com vulgueu,
guarnint els carrers, participant 
activament en els actes o 
senzillament deixant-vos portar,
perquè aquesta és una festa oberta
a tothom i lliure de protocol. A
Parets podem presumir d’una 
celebració popular, imaginativa i
que ajuda a desenvolupar els 
sentits. Per això, com a bons 
mediterranis, apostem per 
assaborir-ho tot amb calma i 
delectació, gaudint de la diversitat.
Us animo a compartir junts 
aquesta experiència única. Serà
tot un plaer. Bona festa major!

JOAN SEGUER�Alcalde de Parets

Som i Serem celebra el seu desè aniversari
escenificant un sopar de gala com els d’abans

TAST. Els restaurants donen a conèixer els seus plats �ARXIU

� SALUTACIÓ
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Per tercer any consecutiu, la festa
major inclou en la seva programa-
ció la Baixada de Carretons, on els
participants construiran el seu pro-
pi carretó per baixar pel carrer de
Sant Antoni. L’organització de l’ac-
tivitat ve de la mà de la Colla de
Gitanes de Parets. La baixada, que
és d’un quilòmetre de recorregut,
tindrà lloc diumenge 27 a partir de
les 11.30 h.

L’any anterior, el premi a la mi-
llor baixada se’l va emportar Ruta
24, que tenia aparença de locomo-
tora; Mermador va fer la baixada
més original, i la disfressa més di-
vertida la va portar el cotxe Pam-
plona, que representava les festes
de San Fermin. �

� VELOCITAT | LA COLLA DE BALL DE GITANES DE PARETS ORGANITZA L’ACTIVITAT

Carretons i cascos
preparats per baixar 

� PARETS DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

El programa ofereix des de hip hop fins a sardanes

� PARETS DEL VALLÈS. Els paretans
van escollir que Sol Lagarto, Los
Zodiacs, Roe Delgado i ZPU
toquessin el cap de setmana de festa
major al parc de La Linera. Els dos
primers pujaran a l’escenari dissabte
(2.15 h), després de l’actuació
d’Apache, que fa versions de les
mítiques cançons de Police, Pink
Floyd i els Rolling Stones. Sol
Lagarto tocaran temes de rock,
inclosos els del seu últim àlbum,
Prorrogados. Seguidament, Los
Zodiacs oferiran un concert de pop
rock a l’estil de Tequila i Nacha Pop.

El reggae i el hip hop arribaran
diumenge amb Roe Delgado (2.15
h), que enguany ha tret a la venda
el seu segon disc, Mundo plastifica-
do, i ZPU (3.45 h), vocal de l’antic
grup Magnatiz. Abans, però, La
Tribu escalfarà l’ambient amb ver-

sions de pop rock.
La tradició també té cabuda dins

la festa: dimecres (22.30 h) Barca
Mitjana cantarà havaneres amb
rom cremat a la plaça de la Vila, on
diumenge 27 (20.30 h) la Cobla
Genisenca tocarà sardanes.

L’Ateneu de Parets muntarà un
escenari divendres 25 (22.30 h) al
carrer Sant Valerià, on actuaran
The Hits i Speackers. El mateix
dia, el parc de La Linera acollirà
les versions de grups internacionls
de Cimarrón (2.15 h). I diumenge
27, Rag’s Band posarà la música
(1.00 h) també a La Linera.

Com a orquestres convidades a
la plaça de la Vila, dissabte 26
(20.30 h) tocarà La Rosaleda, i la
cloenda de la festa major vindrà de
la mà de l’orquestra Maravella, que
actuarà dilluns 28  (00.15 h). �

Els grups més votats
pels paretans formen
part de la programació

� MÚSICA | CARTELL DE CONCERTS

Ruta 24, Mermador i Pamplona es van emportar els premis de l’edició anterior

ELS ATREVITS. Diversió per als espectadors i els protagonistes �ARXIU

NOVA ESCOLA BRESSOL A PARETS

Informem que de cara al curs vinent entrarà en servei una
nnoovvaa  eessccoollaa  bbrreessssooll al municipi de Parets del Vallès, fruit
de la col·laboració entre aquest, l’Ajuntament i la ludoteca
“Els Petits Gegants”.

L’esmentada ludoteca es transformarà en escola bressol i
es traslladarà a unes noves instal·lacions més grans i ade-
quades a la nova normativa de la generalitat  pel que fa al
cas.

Les noves instal·lacions estaran ubicades al c/ Torres i
Bages núm. 5, davant mateix de l’antiga ludoteca (darrere
correus).

Disposarà de 200 m de jardí, així com unes 80 places per
nens i nenes d’entre 0 i 3 anys en un ampli ventall horàri.

Tots els interessats en una plaça al centre esmentat  
i/o més informació, adreceu-vos a: 

ELS PETITS GEGANTS: 
c/ Tenor Vinyes, núm. 16-18 a partir de les 17.00 h
o bé truqueu al telèfon: 93 562 40 61.
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Divendres, 18

· CINEMA: Fuera de carta.
Hora: 10.30 de la nit
Lloc: Plaça de la Vila

Dissabte, 19

· II TORNEIG POPULAR Tennis Tau-
la.
Hora: 8.30 del matí
Lloc: Pavelló d’Esports
· XI OPEN DÒMINO
Hora: 9.00 del matí
Lloc: Sala Cooperativa
· IV TORNEIG mixt de Catalunya.
Hora: 9.00 del matí
Lloc: Pistes de petanca
· XXIV 24 HORES de Futbol-Sala,
organitzat per CiU Parets.
Hora: 12.00 del migdia
Lloc: Pavelló d’Esports

Diumenge, 20

· FINAL XXIV 24 HORES de Futbol-
Sala.
Hora: 12.00 del migdia
Lloc: Pavelló d’Esports

Dimecres, 23

· HAVANERES amb el grup Barca
Mitjana i rom cremat.
Hora: 10.30 de la nit
Lloc: Plaça de la Vila

Dijous, 24

· INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ H20,

com és?
Hora: 8.00 del vespre
Lloc: Dada Jazz Cafè
· CINEMA: Speed Racer.
Hora: 10.30 de la nit
Lloc: Plaça de la Vila

Divendres, 25

· CLOENDA Casal Esportiu 2008
Hora: 10.00 del matí
Lloc: Pavelló d’Esports
· 25È ANIVERSARI MOSTRA GAS-
TRONÒMICA Toni Ortiz (dibuix 3D)
Hora: 11.00 del matí
Lloc: Plaça de la Vila
· NIT TEATRE: Cía. La Tal - Les foto-
grafiers
Hora: 11.00 del matí
Lloc: Eixample
· CONTES de Festa Major
Hora: 12.00 del migdia
Lloc: Biblioteca Can Butjosa
· 25È ANIVERSARI MOSTRA GAS-
TRONÒMICA Toni Ortiz (dibuix 3D)
Hora: 5.00 de la tarda
Lloc: Plaça de la Vila
· BERENAR I CERCAVILA Les Enjoli-
veurs - Olé maestro
Hora: 7.00 de la tarda
Lloc: Parc Can Berenguer
· TOC DE CAMPANES de Festa Ma-
jor
Hora: 8.30 del vespre
Lloc: Plaça de la Vila
· PREGÓ de Festa Major
Hora: 8.30 del vespre
Lloc: Plaça de la Vila
· NIT DE TEATRE: Sopar de gala. 10è
aniversari Grup Teatral Som i Serem

Hora: 8.45 del vespre
Lloc: Plaça de la Vila
· NIT TEATRE Circo de la Sombra
(circ poètic)
Hora: 8.45 del vespre
Lloc: Plaça de la Vila
· MOSTRA GASTRONÒMICA SOLI-
DÀRIA (entitats locals)
Hora: 9.00 del vespre
Lloc: Parc de La Linera
· NIT DE TEATRE cop de clown -
bloc (titelles i actors)
Hora: 10.00 de la nit
Lloc: c. la Fàbrica
· CONCERT The Hits, Speakers...
Hora: 10.30 de la nit
Lloc: c. Sant Valerià
· NIT TEATRE Gargot de joc. L’arbre
joguer (grans jocs de ferralla)
Hora: 11.00 de la nit
Lloc: Parc de La Linera
· NIT TEATRE Elite Dance The Door
(dansa)
Hora: 11.00 de la nit
Lloc: Parc de La Linera
· NIT TEATRE Laura Kibel Ves allà on
et portin els peus (titelles-peus)
Hora: 11.30 de la nit
Lloc: Parc de La Linera
· NIT TEATRE Los 2 play. Comeback
(acrobàcies aèries)
Hora: 12.30 de la matinada
Lloc: Parc de La Linera
· NIT TEATRE Teatro necessario.
Clown in libertà (música i clown)
Hora: 1.30 de la matinada
Lloc: Parc de La Linera
· CONCERT Cimarrón.
Hora: 2.15 de la matinada
Lloc: Parc de La Linera

Dissabte, 26

· ALBADA DEL GALL
Hora: 06.30 del matí
Lloc: Barri Antic
· IX TORNEIG de Tennis Taula
Hora: 08.30 del matí
Lloc: Pavelló d’Esports
· CERCAVILA d’autoritats i esmorzar
Hora: 08.45 del matí
Lloc: Barri Antic. Av. Lluís Companys
· ASSALTAMENT DE BOTIGUES
Diables
Hora: 09.30 del matí
Lloc: Barri Antic
· ACAPTE DE SANG
Hora: 10.00 del matí
Lloc: Club Sant Jordi
· BALL a l’Av. Lluís Companys i inici
cercavila
Hora: 10.00 del matí
Lloc: Barri Antic
· BALL FINAL Cercavila Gegants
Hora: 2.00 del migdia
Lloc: Plaça de la Vila
· FESTA DE L’ESCUMA a càrrec de
la Companyia
Hora: 6.00 de la tarda
Lloc: Lluís Piquer
· FESTA FINAL de temporada Club
Natació
Hora: 6.30 de la tarda
Lloc: Piscina Can Butjosa
· I MILLA URBANA F. Major
Hora: 7.15 de la tarda
Lloc: Av. Francesc Macià
· XXV MOSTRA GASTRONÒMICA
Hora: 8.30 del vespre
Lloc: Parc de La Linera
· LLIURAMENT PREMIS concurs

aparadors (ABBA i ACEP)
Hora: 8.30 del vespre
Lloc: Plaça de la Vila
· CONCERT de l’Orquestra Rosaleda
Hora: 8.30 del vespre
Lloc: Plaça de la Vila
· FESTA de la Pedra del Diable
Hora: 10.00 de la nit
Lloc: Plaça de la Vila
· CONCERT Apache
Hora: 11.30 de la nit
Lloc: Parc de La Linera
· BALL amb l’Orquestra Rosaleda
Hora: 12.00 de la nit
Lloc: Plaça de la Vila
· CONCERT Sol Lagarto (rock)
Hora: 02.15 matinada
Lloc: Parc de La Linera
· CONCERT Los Zodiacs (pop rock al-
ternatiu)
Hora: 04.00 matinada
Lloc: Parc de La Linera

Diumenge, 27

· XARANGA Los Labradores
Hora: 06.00 del matí
Lloc: Barri Antic
· XXVIII CONCURS de pintura ràpi-
da
Hora: 7.30 del matí
Lloc: Can Rajoler
· PASSEJADA dels gegants
Hora: 11.00 del matí
Lloc: Eixample
· 3a BAIXADA DE CARRETONS
Hora: 11.30 del matí
Lloc: c. Sant Antoni
· CONCERT VERMUT Rag’s Band
Hora: 01.00 del migdia

Lloc: Parc de La Linera
· LLIURAMENT PREMIS XXVIII pin-
tura ràpida i XXIX fotografia
Hora: 01.00 del migdia
Lloc: Can Rajoler
· BALL DE GEGANTS
Hora: 02.00 del migdia
Lloc: Plaça La Salut
· ESPECTACLE INFANTIL Cía. Sapas-
tres
Hora: 7.00 de la tarda
Lloc: Plaça de la Vila
· EXHIBICIÓ DE GOSSOS de la uni-
tat canina de la Policia Local de Rubí
Hora: 8.30 del vespre
Lloc: Parc de La Linera
· XXV MOSTRA GASTRONÒMICA
Hora: 8.30 del vespre
Lloc: Parc de La Linera
· SARDANES Cobla Genisenca
Hora: 8.30 del vespre
Lloc: Plaça de la Vila
· CERCAVILA dels diablets
Hora: 9.30 del vespre
Lloc: Barri Antic
· ESPECTACLE D’HUMOR Jaimito
Borromeo, Selvin, Tanya Celaya
Hora: 11.00 de la nit
Lloc: Plaça de la Vila
· CONCERT La Tribu (versions de
rock i pop)
Hora: 11.00 de la nit
Lloc: Parc de La Linera
· CONCERT Roe Delgado (mestissat-
ge)
Hora: 11.00 de la nit
Lloc: Parc de la Linera
· CONCERT ZPU (hip hop)
Hora: 03.45 de la matinada
Lloc: Parc de La Linera

PROGRAMA D’ACTES FM PARETS’08
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MEDICINA I ESTÈTICA

Dra.
MONTSERRAT TORNER

Homeopatia
i Acupuntura

Adults i Nens
HORES CONVINGUDES

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

RECONEIXEMENT DE

PENSAMENTS DISTORSIONATS

La relació següent pot ajudar-nos a identificar quins són els
pensaments distorsionats que formen part de nosaltres de
manera incoscient i que ens fan mal:

· Filtració. Se selecciona un sol aspecte de la situació experi-
mentada. Es filtra el que és negatiu, s’oblida allò positiu.
· Polarització del pensament. Els esdeveniments es valoren
com a bons o dolents, i els aspectes intermedis s’obliden.
· Sobregeneralització. Es tendeix a pensar que un fet que pot
ser puntual succeirà sempre.
· Interpretació del pensament. És un mecanisme de projecció
que consisteix a atribuir als altres els sentiments i les motiva-
cions propis.
· Visió catastròfica. Avançar esdeveniments de manera catas-
trofista per als interessos propis. Si una persona sent que ha
passat alguna cosa dolenta, pensarà: “i si em passa a mi”...
· Personalització. Relacionar sense base suficient els fets de
l’entorn amb un mateix. Quan en grup es fa alguna observció,
pensarà: “ho diu per mi”.
· Fal·làcia de justícia. Valorar com a injust tot el que no coinci-
deix amb els nostres desitjos.
· Fal·làcia de canvi. Creure que el benestar d’un mateix depèn
de manera exclusiva dels actes dels altres.
· Culpabilitat. Atribuir completament la responsabilitat dels
esdeveniments a un mateix, o a altres sense tenir en compte
altres circumstàncies que concorren en els fets. Paraules clau:
“és per culpa meva... la culpa d’això és de...”.

Per Xavier Conesa
Psicòleg

� 93 570 71 54
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L’APARADOR

FÀBRICA DE SOFÀS 
Alsina, 36 (rere del Parc de Can Mulà)  | T- 93 579 32 89 | MOLLET DEL VALLÈS

Façana de la Fàbrica de Sofàs, al centre de Mollet �MARC GARCIA

PER MENJAR

Amb tots els avantatges de ser pro-
ductes de gran qualitat directes de
fàbrica i amb uns preus sense com-
petència Aixi és la promoció irrepe-
tible de la FÀBRI-CA DE SOFÀS,
al carrer Alsina, a to-car del Parc de
Can Mulà i de l’Ajunta-ment, que
fins al 31 de juliol, fa liquidació d’e-
xistències a preus increïbles. L’assortit que inclou la pro-
moció comprèn una gran varietat de models en què es
pot triar entre diverses mides, amb teixits antitaques i

pell. Reclinables, abatibles, sofàs de
fabricació pròpia amb una gran
varietat de tapissats i dissenys. El bo
i millor del mercat ara assequible a
totes les butxaques. No deixeu passar
aquesta oportunitat de la mà d’una
empresa sòlida i amb una dilatadísi-
ma experiència en el sector; tres

generacions dedicades al món de l’ebenisteria i la deco-
ració. Molt a prop teu, t’espera el sofà que gaudiràs en els
propers anys. A què esperes?

Fins al 31 de juliol podeu
aconseguir un sofà a un
preu increïble directe de
fàbrica al centre de Mollet

Ingredients

(per a 2 persones)

- 4 grans d'all

- 2 tomàquets de 

pera

- 1 besuc

- 200 g de cloïsses

- 1 grapat 

d'avellanes 

torrades

- 1 grapat d'ametlles 

torrades

- 1 nyora seca

- 1 pebrot de 

romesco sec

- vinagre blanc

- molla de pa

- 2 torradetes de pa

- 2 patates

- 1/2 l de fumet de 

peix

- 2 copes de vi blanc

CASSOLA DE PEIX

AMB ROMESCO

Comencem el plat posant força oli a la
cassola i fregint-hi les dues llesques de
pa. Mentrestant, esberlem les patates.

Ara ja hi podem posar els alls, i quan
estiguin fets ho retirem tot. Hi fregim
el tomàquet i també el retirem.
Preparem la nyora i el pebrot de romes-
co, els passem per la paella i els posem
en un plat.

Per fer la picada, posem al vas de tritu-
rar tomàquet cru, un grapat d'avella-
nes, les ametlles i el pa torrat. Hi afe-
gim la nyora fregida i un bon raig de vi.
Ho triturem tot.

En una cassola amb oli molt calent, hi
aboquem la picada que acabem de pre-
parar i hi afegim una mica més de vi.
Tirem les patates dins el romesco.

Hi afegim una mica de fumet fins que
cobreixi les patates. Tallem el besuc, hi
posem una mica de pebre i cap a la cas-
sola, amb les cloïsses. �

�
INGREDIENTS
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DEFUNCIONS

NAIXEMENTS

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

Dades facilitades per l’Hospital de Mollet

MOLLET

18. CLIMENT. Pompeu Fabra, 81
19. CONCEPCIÓN. Gallecs, 73
20. GARNÉS. Cervantes, 29
21. SÁNCHEZ. Sant Ramon, 55
22. TUGAS. Plaça Catalunya, 1
23. VILASECA. Jaume I, 87
24. CLIMENT. Pompeu Fabra, 81

FARMÀCIES DE TORN

PARETS
17-23. SANS. Sant Joan, 29

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

MARTORELLES
20. G. LLENAS. Av. Piera, 41

Rosa Villa Padro (Parets) 89 anys 09/07/08
Victoriano Piris Hipólito (Mollet) 81 anys 10/07/08
Juan Antonio Medina Cardila (Mollet) 91 anys 13/07/08
María Colomer Puig (Martorelles) 85 anys 14/07/08

Dades facilitades per la Funerària Monserdà

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

EL TEMPS
per Felip Comas

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

DIJOUS, 10 30ºC 20ºC 28ºC 1.014 hPa - 34 km/h SSW

DIVENDRES, 11 28ºC 20ºC 27ºC 1.011 hPa        - 31 km/h SE

DISSABTE, 12 27ºC 21ºC 23ºC 1.011 hPa        21,4 l. 34 km/h E

DIUMENGE, 13 24ºC 17ºC 23ºC 1.015 hPa - 34 km/h SE

DILLUNS, 14 26ºC 18ºC 23ºC 1.023 hPa - 31 km/h SE

DIMARTS, 15 26ºC 18ºC 25ºC 1.025 hPa - 29 km/h SE

DIMECRES, 16 28ºC 18ºC 26ºC 1.020 hPa - 27 km/h SE

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

Tornarà a fer el calor d’estiu
malgrat que el cel no estarà

del tot serè. Termòme-
tres amunt respecte a la
temperatura de dijous. 

Més sol i calor que comen-
çarà a apretar amb ganes.
La temperatura estarà per
sobre dels valors habituals
de l’època.

L’entrada de vent del nord
refredarà les temperatures i
el mercuri baixarà lleugera-
ment. No es descarten rui-
xats per la tarda.

Previsió per al cap de setmana

DIUMENGE 20DIVENDRES 18 DISSABTE 19

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

LA FESTA MAJOR DE GALLECS
SE CELEBRA AQUEST CAP DE
SETMANA A L’ESPLANADA 
DE L’ESGLÉSIA     Pàg. 28

Cartellera del 18 al 22 de juliol

NOVETATS

CINES MONTCADA

Indiana Jones Horari: 16.45

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

El incidente Horari: 22.30-0.30 

Kung Fu Panda Horari: 16.00-18.00-20.00-22.00-0.00

El increíble Hulk Horari: 16.30

Margot y la boda Horari: 18.45-20.45-22.45-0.45

Rivales Horari: 17.00-19.30-22.00-0.15

Paso de ti Comèdia-romàntica
Durada: 115 min. Horari: 19.15-22.15-
0.30. De: Nicholas Stoller Amb: Jason
Segel, Kristen Bell, Mila Kunis, Russell
Brand, Paul Rudd, Jonah Hill, Bill
Hader, Jack McBrayer, Maria Thayer

Hancock Drama Durada: 92 min.
Horari: dissabte i diumenge: 16.30-
17.30-18.30-19.30-20.30-22.30-0.30
Divendres, dilluns i dimarts: 16.00-
17.45-19.30-21.15-23.00. De: Peter
Berg Amb: Will Smith, Charlize Theron

LA RESTA DE LA CARTELLERA

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

PRÒXIMAMENT: Superagente 86, Expediente X, Venganza,
Batman, Funny Games

ET CONVIDEM 
AL CINEMA

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

ELS GUANYADORS D’AQUESTA SETMANA SÓN:
JUAN PAZ ANTON i CONXITA PÉREZ
COSTA. Els afortunats podran recollir les entrades
presentant el DNI a la taquilla del cinema: C.C. EL
PUNT DE MONTCADA. c. Verdi, n. 2-4, MONTCADA I
REIXAC

	

		

MOLLET

Divendres, 18

· II URBAN PARK PARTY.

20 h. Exhibició de grups

locals de Hip Hop, Break

Dance i Graffiti. Al parc

de la Plana LLedó.

· A LA BIBLIOTECA. 19 h.

Audicions: The Queen is

dead, The Smiths. A la Bi-

blioteca Can Mulà.

. ESTIU FESTIU. 21 h. Con-

cert de la Banda de Joves

Músics. A la plaça Pau Ca-

sals. 

. ESPECTACLE DE MÀGIA.

19.30 h Amb la participa-

ció del mag Martín i dels

nens i nenes del taller de

màgia de l’Era. Al Centre

Cívic l’Era. 

Diumenge, 20

· AUDICIÓ DE SARDANES

18.30 h. A  càrrec de la

Cobla Nova Vallès a l’Er-

mita de Gallecs.

PARETS

EXPOSICIONS

Divendres, 18

· CINEMA A LA FRESCA..

22.30 h. Projecció de la

pel·lícula Fuera de carta.

A la plaça de la Vila

Dissabte, 19

· II TORNEIG POPULAR DE

FESTA MAJOR. 8.30 h.

MARTORELLES

Divendres, 18

· NIT MUSICAL. Actuació

musical del grup La Incom-

bustible. Al pati de la Ma-

sia de Can Carrancà.

Dilluns, 21

· CIRC. Espectacle de circ

amb la companyia  El Ne-

gro i el Flaco. A la plaça

El·líptica del Parc de Can

Sunyer.  

Torneig de tennis taula al

Pavelló Municipal d’Esport.

. XI OPEN DE DÒMINO. 9 h.

A la sala Cooperativa.

. TORNEIG DE PETANCA.

9 h. IV Torneig mixt de Ca-

talunya. Pistes de petanca.

. FIRA D’ESTIU. de 18 a 24 h

Exhibicions de ball country

i d’Elite Dance. A la plaça

de la Vila.

. ESPORT 12 h.  24 hores de

futbol sala. Al Pavelló Mu-

nicipal d’Esport

Dimarts, 22

· BIBLIOPARC 08. 18 h. Es-

pectacle d’animació On es

canta s’hi pot viure. Al parc

de la Linera.

. FOTOGRAFIA. 20h. Exposi-

ció de les obres partici-

pants al XXIX concurs de

fotografia. A la sala d’ex-

posicions de Can Rajoler.

Dimecres, 23

· HAVANERES. 22.30 h.

Cantada d’havaneres  amb

el grup Barca Mitjana, i

rom cremat. A la plaça de

la Vila.

SANT FOST

Divendres, 18

· MÚSICA A LA MUN-

TANYA. 22 h. Concert de

música soul amb el grup

SANT FOST

· PINTURA. Mostra de l’As-

sociació Artísitca de Sant

Fost sobre el pessebre vi-

vient. Celler de Can To-

rrents. Fins al setembre.

MOLLET

. EXPOSICIÓ. Obrim fines-

tres, obrim diàlegs. Recull

fotogràfic i documental del

projecte que es va desen-

volupar al projecte des de

l’octubre al maig de 2008.

Centre cívic Can Borrell.

Fins al 25 de juliol.

· EXPOSICIÓ. La història del

lesbianisme. CIRD Joana

Barcala. Fins al 25 de juliol.

· EXPOSICIÓ. El plasticisme

espiritual de Francesc Do-

mingo, recull del pintor.

Museu Municipal Joan

Abelló. Fins al 20 d’agost.

Dijous, 24

. EXPOSICIÓ 20 h. Al Dada

Jazz Cafè, inaguració de

l’exposició H2O, com és?

.C INEMA A LA FRESCA

22.30h. Projecció de la

pel·lícula infantil/juvenil

Speed Racer.  A la plaça de

la Vila. 

EMB Soul Band. Davant

del restaurant Els Castan-

yers.

. FESTA MAJOR. Comença

la Festa Major a Mas

Llombart i Mas Corts.

Dissabte, 19

. TEATRE. 22h . Represen-

tació teatral de l’obra La

Llotja. A l’auditori de l’A-

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

18 de juliol de 2003 (núm. 111).
Mollet mantenia una vintena de
plaques falangistes malgrat que a
l’abril s’exhauria el termini de sis
mesos de la Generalitat per reti-
rar els vestigis franquistes. 

–D’on li ve la passió per les motos?
–Des de ben petit. De fet vaig néixer en
un taller de motos. El meu pare tenia un
taller i sempre estava rodejat de motos. Fa
56 anys que tinc el carnet i he fet milers
de quilòmetres amb elles.
–Una estreta relació aleshores...
–Estic molt enamorat de les motos.
–Com se li va ocórrer la idea de fer un
museu de la motocicleta?

–Quan em vaig jubilar i tenia més
temps vaig començar a trobar coses
relacionades amb el món de la moto
meves i del meu pare. Llavors tenia
dues opcions, o bé ho llençava tot o
feia una exposició i ho ensenyava a la
gent.
–Serà un museu obert al públic?
–Sí, perquè l’esperit d’aquest museu és
que la gent conegui la història del
motociclisme a la ciutat, la importàn-

cia que va tenir Mollet en el món de les
motos. L’exposició serà permanent, vull
que el museu tingui continuïtat.
–Quina és la moto més valuosa que es
pot trobar al museu?
–Per a mi totes tenen el mateix valor. Des
de la més antiga fins a la més nova.
Tinguin el preu que tinguin. 

� PER: JOAN BAEZA I CRISTINA FERRER

Ha creat el Museu de la Moto que exposa la 
relació de Mollet amb el món del motor.

Josep Isern

Estic molt 
enamorat de
les motocicletes

EN ESSÈNCIA

� LA DADA

2.901
� Número de persones aturades a
Mollet durant el passat mes de
juny. Representa una taxa de
l’11,04% i significa un increment
de 60 persones respecte l’atur del
mes de maig. Mollet és el municipi
amb més aturats de la comarca. 16

� LA FRASE

� FLORENCIO VENTEO, molletà creador

de l’Aprodent, un prototip per no

malgastar el producte. 6

� LA PARAULA

Holding

� Companyia que controla l’acti-
vitat d’altres per mitjà de la pro-
pietat de totes o d’una part signi-
ficativa d’accions. S’utilitza per
denominar el grup d’empreses
que resulten d’aquesta relació. 14

� EL WEB

www.esquerra.cat/santfost

� Esquerra de Sant Fost estrena
un web amb notícies municipals,
supramunicipals i història del
municipi, entre altres seccions. 12

Vaig creure que havia
d’existir un mecansime 
per aprofitar el 100%
del tub dentífric

“


