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L’Ajuntament de Mollet, el 2007,
va recaptar 580.000 euros en mul-
tes, 269.150 euros en concepte de
zona blava i 311.282 euros per san-
cions tramitades per la Policia Mu-
nicipal. En total, es van imposar
14.319 multes, de les quals 7.305
(51%) van ser per incompliments
d’estacionament en les zones bla-
ves. A més, la Policia Municipal va
tramitar 6.700 denúncies, la majo-
ria de les quals, el 92%, van ser per
les anomenades infraccions estàti-
ques, com per exemple, per aparca-
ment en llocs indeguts. 

Segons el cap de la Policia Muni-
cipal, Antonio Navarro, “l’objectiu
de la policia no és recaptatori. La
nostra tasca és posar ordre en les
qüestions de trànsit. No som inci-
sius a l’hora de sancionar”, apunta.
Navarro afirma que Mollet pateix
un greu problema d’indisciplina vià-
ria. Segons el cap de la Policia, en
uns 3,5 quilòmetres transitables a la

ciutat hi ha uns 30.000 vehicles
censats, més tots els de poblacions
de l’entorn que vénen a fer gestions
a Mollet. “Si li sumem la manca
d’aparcament en algunes zones, és
evident que es cometen moltes in-
fraccions”, diu Navarro, que afirma
que “hi ha un abús de l’ús del cot-
xe al nucli urbà”. De fet, segons les
dades de la memòria del cos de se-
guretat local, l’any passat el 47% de
les demandes ciutadanes per reque-
rir l’actuació de la Policia Munici-
pal van ser per situacions relaciona-
des amb el trànsit.

RETIRADA DE PUNTS

La memòria també recull que el
2007 es van imposar 314 multes
(el 2% del total) que van comportar
retirada de punts del carnet per la
via administrativa. Les més nom-
broses van ser per conducció sota
els efectes de l’alcohol; per con-
ducció temerària; per no respectar
un semàfor en vermell. Enguany ja

SANCIONS PER PUNTS

Mollet va recaptar 580.000 €
en multes i zona blava el 2007 

� INFRACCIONS DE TRÀNSIT | UN 94% DE LES SANCIONS SÓN PER ESTACIONAMENT

� MOLLET DEL VALLÈS

LAURA ORTIZ

LES RETIRADES DE CARNET 
ES MULTIPLIQUEN PER SET 

�Des que el 2006 entrava en vigor el 
carnet per punts, les retirades de carnet
per exhaurir-los s’han multiplicat per
set. Si el 2006 es van retirar 62 permisos,
el 2007, van ser 408.

LLIURE PER VACANCES

LA ZONA BLAVA NO ES PAGARÀ
ENTRE EL 5 I EL 19 D’AGOST

�Les zones d’estacionament limitat de
Mollet (zones blaves) quedaran sense servei
entre el 5 i el 19 d’agost, ambdós inclosos.
Durant aquests dies els vehicles podran
estacionar-hi de manera gratuïta.

A LA VIA PÚBLICA

LA GRUA VA RECOLLIR 366 
VEHICLES ABANDONATS

�Un 16% d’actuacions de la grua el 2007
va ser per retirar vehicles abandonats a la
via pública. En total, se’n van retirar 366,
dels quals, segons la Policia, un 50% són
de propietaris de fora de Mollet.

El servei de grua municipal, gestio-
nat per l’empresa pública Merca-
mollet, el 2007 va retirar de la via
pública 2.236 vehicles, un 83%
dels quals (1.855) estaven come-
tent alguna infracció. La més habi-
tual (un 20%) és la dels cotxes
aparcats en zones amb senyalitza-
ció explícita de prohibició d’esta-
cionar, seguida de l’ocupació inde-
guda de guals (12,8%). 

Una altra de les infraccions més
habituals que van suposar l’actua-
ció de la grua és la dels vehicles
que aparquen en zones reservades,
sobretot per a minusvàlids. El cap
de la Policia Municipal, Antonio
Navarro, assegura que, malgrat que
els agents són “molt escrupolosos i
no van a la recerca i captura” en
aquest últim cas, “la retirada és
prioritària”. La grua també va ac-
tuar per retirar 130 vehicles en zo-
na de càrrega i descàrrega (5,8%);
71 en passos de vianants, voreres i
passejos (3,1%), i 68 en doble fila
(3%), principalment a vies com l’a-
vinguda Llibertat i el carrer Fran-
cesc Layret. En total, la recaptació
pel servei de grua l’any passat va ser
de 114.511 euros. �

L’any passat, la
grua va retirar
2.236 cotxes de
la via pública
� MOLLET DEL VALLÈS

L.ORTIZ

AL CARRER. Un dels guàrdies de la zona blava, dimecres �M.GARCIA

Es van imposar 14.319 sancions, de les quals 
el 51% va ser a zones d’aparcament limitat

De les denúncies tramitades, només el 2% 
van ser per infraccions amb retirada de punts



L’empresa Soria i Quintana S.L.
serà l’encarregada de la redacció i
l’execució de l’obra del nou edifici
judicial de Mollet, que permetrà
emplaçar els actuals jutjats de l’edi-
fici d’Anselm Clavé, així com no-
ves sales, l’arxiu del registre civil
(ara a Prat de la Riba) i oficines de
mediació. La futura construcció
s’emplaçarà a la ronda dels Pine-
tons, a tocar del nou Hospital, ara

en construcció. L’edifici judicial
ocuparà uns 5.600 metres quadrats
que l’Ajuntament de Mollet va ce-
dir al Departament de Justícia
aquest any.  Aquesta nova ubicació
ha permès desencallar un projecte
que, a l’inici, estava previst a la zo-
na del Calderí,  on el pla parcial es-
tà pendent d’aprovació fa anys.

Així, la cessió dels nous terrenys
a la ronda dels Pinetons ha permès
que el Departament de Justícia de
la Generalitat, a través de GISA
(Gestió d’Infraestructures S.A), ha-

gi pogut adjudicar el projecte, per
un valor de 998.219 euros. GISA va
obrir un concurs d’idees, al qual es
van presentar cinc propostes. La
guanyadora de Soria i Quintana
Arquitectes porta per títol Carena i

proposa un edifici de planta baixa
més tres nivells. Ara, l’empresa ad-
judicatària té un termini de set me-
sos per a la redacció del projecte
definitiu. El despatx d’arquitectes
s’encarregarà de l’assistència tècni-
ca per a la redacció del projecte bà-
sic i d’execució, l’estudi de segure-
tat i salut, l’estudi geotècnic, el
projecte d’activitats per a llicència
ambiental, el pla inicial de conser-
vació i manteniment i l’estudi de
consum energètic i posterior direc-
ció de l’obra de nova construcció. �

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M.E.

� EQUIPAMENTS | LA GENERALITAT ADJUDICA LA REDACCIÓ I EXECUCIÓ A SORIA I QUINTANA ARQUITECTES

L’edifici dels nous jutjats als
Pinetons tindrà tres plantes

� CONVIVÈNCIA

SOCIETAT
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MOLLET DÓNA LA BENVINGUDA ALS 
NENS PALESTINS EN UNA DIADA SOLIDÀRIA 

� COOPERACIÓ | RECAPTACIÓ DE 920 EUROS

� MOLLET. Diumenge el Jardinet del Casal Cultural acollia una 
jornada solidària amb Palestina, en la qual van participar els nou nens i
nenes vinguts a Catalunya, dins el Programa Vacances per la Pau. Els
beneficis, 920 euros, es destinaran a projectes a camps de refugiats.

DIJOUS ES PREVEIA NOMENAR LA COMISSIÓ QUE HA D’ESTUDIAR ELS NOUS NOMS DE CARRERS A MARTORELLES*

RECREACIÓ. El projecte de Soria i Quintana Arquitectes va guanyar el concurs d’idees amb el títol ‘Carena’ �A.P.

La Policia Municipal de Mollet ha
intensificat el control de consum
de begudes alcohòliques a la via
pública, tot coincidint amb la bo-
nança de les temperatures noctur-
nes de l’estiu. El fet d’ingerir alco-
hol al carrer està tipificat a
l’Ordenança de convivència ciuta-
dana i via pública com una falta
greu i la sanció imposada pot arri-
bar als 750 euros. 

Fa pocs dies, els agents del cos
local van denunciar dues persones
que incomplien l’ordenança en
aquest punt. L’una, la nit del di-
vendres 18 de juliol, a la confluèn-
cia de rambla Nova amb Via de
Ronda, i l’altra, el dissabte 19 de
juliol, al carrer de Cervantes.   

ALTERACIÓ DE L’ORDRE

Així mateix, el passat dilluns 21 de
juliol, la Policia Municipal de Mo-
llet també va denunciar una perso-
na per infracció de l’Ordenança
de convivència ciutadana i via pú-
blica, en aquest cas per alteració
de l’ordre i mal ús del mobiliari
urbà. Els fets van succeir a la zona
de Can Fàbregas, al barri de Riera
Seca. �

El consum 
d’alcohol a 
la via pública,
més perseguit
� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

Soria i Quintana
Arquitectes guanya 
el concurs d’idees, amb
cinc projectes presentats
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� SUCCESSOS | ACTUAVA AMB UNA PISTOLA I UNA ESCOPETA I VA INGRESSAR A LA PRESÓ PER L’ATRACAMENT DE SUCURSALS A PARETS I MARTORELLES

Els Mossos d’Esquadra han detingut
Carlos G. M. de 42 anys, i veí de
Palau-solità i Plegamans, com a pre-

sumpte autor de dos atracaments a
sucursals bancàries dels municipis
de Parets i Martorelles. El sospitós
actuava sempre a mà armada i utilit-
zava la violència i la intimidació. 

El primer robatori va ser el passat

16 de juliol a un banc emplaçat a
l’avinguda Catalunya de Parets. L’a-
tracador va entrar brandant una es-
copeta i apuntant al cap d’una
clienta mentre demanava l’entrega
de 3.000 euros. Un dels treballadors

li va donar 600 euros al·legant que
“era l’únic que hi havia”. En es-
coltar aquestes paraules, l’home va
guardar l’escopeta i va treure la pis-
tola, es va dedicar a regirar els calai-
xos de l’oficina i va agafar diversos
cartutxos de monedes. 

El segon cop va ser una setmana
després, el 23 de juliol, a l’oficina
de La Caixa de l’avinguda Piera de
Martorelles. En aquesta ocasió, l’a-
tracador va apuntar amb l’escopeta
directament a la treballadora de
l’entitat demanant-li diners però,
com que va ser impossible obrir el
dispensador de bitllets, l’home es va
conformar amb els cartutxos de mo-
nedes. Tot seguit va treure la pistola
i va encanyonar el coll del director
del banc exigint més diners. Final-
ment es va endur prop de 900 euros.

Per diversos indicis, els Mossos
van centrar les investigacions del
primer atracament en Carlos G.M.,
amb múltiples antecedents per fets

similars a Barcelona i voltants. Poc
després del segon robatori a Marto-
relles, es va organitzar un dispositiu
de recerca que va acabar amb la rà-
pida localització i detenció del sos-
pitós a Mollet. En aquell moment,
el detingut duia una navalla amb
un tall de 8 centímetres. 

ARSENAL INTIMIDATORI

En l’escorcoll del seu cotxe i domici-
li es van trobar dues escopetes (una
d’elles de balins), una pistola de 8
mil·límetres, tres cartutxos detona-
dors en el carregador i cartutxos de
diferents calibres. A part de la roba
usada als atracaments, els Mossos
també van confiscar 43 cartutxos de
monedes. Carlos G. M. va passar a
disposició fa una setmana acusat de
dos robatoris amb violència i intimi-
dació en entitats bancàries. El titular
del jutjat de guàrdia de Mollet va
decretar-ne l’ingrés a la presó. �

Mossos detenen a Mollet
un atracador de bancs 
� � � MOLLET / PARETS / MARTORELLES

CONTRAPUNT

PISTOLA. Part de l’armament confiscat pel cos de policia� MOSSOS
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Perfumeria i Merceria

Avda. Calderó, 5 · Mollet · Tel. 93 593 26 45

Independents per Mollet (IxM) ha
denunciat aquesta setmana el perill
que suposa el desviament de la lle-
ra del riu Besòs, que s’està afec-
tuant des del juny per a les obres
del tren d’alta velociatat. Adif, em-
presa responsable de la construcció
de l’AVE, està desplaçant el riu cap
al marge esquerre (Martorelles) per
tal de deixar espai perquè puguin

passar les vies del tren. IxM assen-
yala que “en aquesta zona les cres-
cudes són fenòmens episòdics pe-
rò habituals i que als darrers anys
la freqüència i la intensitat d’a-
questes s’ha anat incrementant”. 

En aquest sentit, el president de
la formació, Jesús Carrasco, explica
que desplaçar la llera del Besòs ha
estat una “imprudència” perquè
“els rius tendeixen a recuperar el
seu espai natural”. A més, Carras-
co recorda que la llera del Besòs

“tenia originàriament 150 metres
i s’ha vist reduïda a uns 50 per la
construcció de la C-33”.

D’altra banda, un estudi encarre-
gat per industrials de Martorelles
que avançava CONTRAPUNT ja
denunciava que la mota que ha
previst construir Adif no evitaria el
desbordament del riu, que podria
afectar Martorelles, Sant Fost i Mo-
llet. Per contra, a finals d’abril l’A-
juntament de Mollet negava el pe-
rill de les inundacions. �

� INFRAESTRUCTURES | CONSEQÜÈNCIES DEL DESVIAMENT DEL RIU PEL PAS DE L’AVE

Denuncien el perill de
desbordament del Besòs 

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

� CIUTADANS | ROSA PI, EN FUNCIONS

IxM afirma que en aquesta zona les crescudes del riu són freqüents

OBRES. Desviament del riu Besòs �IXM

� MARTORELLES. L’equip de govern
municipal (ICV-EUiA-UxM) no va
poder tirar endavant el nomena-
ment de Pere Xufré com a nou
jutge de pau de Martorelles, en
substitució de Juan Prera, que
també havia presentat la seva candi-
datura, tot i que no va ser la triada.
En el ple celebrat dijous passat que
havia d’aprovar el nomenament, i
davant les crítiques de l’oposició per
la relació familiar de Xufré amb la

regidora d’UxM, Margarita Casano-
va (sogra del candidat), la secretària
de la corporació va determinar que
Casanova no podia participar en la
votació. Així es va produir un empat
de vots, un resultat insuficient per
tirar endavant el nomenament. 

Provisionalment, Rosa Pi, substi-
tuta de Prera, serà la jutgessa de
pau en funcions fins que no hi hagi
una resolució del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya. �

L’oposició tomba la 
candidatura de Pere Xufré
com a nou jutge de pau 
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La residència i centre de dia Santa
Rosa disposa d’un nou animador,
Tobby, que no és psicòleg ni cuida-
dor, però sí que fa que els avis esti-
guin més contents. Tobby, un ca-
dell de la raça labrador, només fa
dos mesos que està al centre, però
la gent gran ja pregunta per ell i,
tot acariciant-lo, recorda els gossos
que tenia abans. L’objectiu d’a-
quest projecte és “potenciar la co-
municació i la convivència”, ex-
plica Sílvia Batlle, animadora
sociocultural i una de les impulso-
res de la iniciativa. Batlle afirma
que “a la gent que té problemes
d’autoestima i depressions, els es-
tà pujant l’ànim perquè el gos, al
contrari que les persones, no jut-
ja; només acariciant-lo, Tobby ja
es mostra agraït”.

Quan Tobby va arribar a Santa
Rosa era un cadell acabat de sepa-
rar de la mare. Tot just els avis es-
tan coneixent l’animal. Segons Bat-
lle, “ha tingut molt bona rebuda,
però s’ha d’anar a poc a poc ja
que s’està fent una adaptació de
l’animal perquè adquireixi uns
hàbits: ja coneix on dorm, el des-
patx on menja i sap que al pati ha
de fer el pipí”. Quan arribi el mo-
ment, està pensat que Tobby faci
activitats amb la gent gran depe-
nent del seu grau de dependència:
alguns només podran tirar-li la pi-
lota, però d’altres el podran treure
a passejar, s’encarregaran de la seva
higiene i, fins i tot, el portaran al
veterinari.

El projecte ha estat aprovat per
la fundació Afinity, que és qui els
ha proporcionat el gos i l’assessora-
ment. A més, els oferirà un ensinis-

trador professional dels sis als vuit
mesos, edat amb un alt nivell d’a-
prenentatge i que és molt impor-
tant perquè el gos rebi unes  pautes
clares de comportament. �

� MOLLET DEL VALLÈS

ANNA PALOMO

� CENTRE D’AVIS | L’ANIMAL ES TROBA EN UN PROCÉS D’ADAPTACIÓ

Tobby s’incorpora a la plantilla
de la residència Santa Rosa

L’objectiu del projecte,
iniciat fa dos mesos, és 
potenciar la comunicació 
i la convivència

ELS CUIDADORS. La gent gran raspalla cada dilluns l’animal �A.PALOMO

El gos, de raça labrador, arriba al centre per donar afecte i pujar l’autoestima a la gent gran

� SANT FOST. El president de la
Diputació de Barcelona, Antoni
Fogué, ha signat crèdits amb
l’Ajuntament de Sant Fost per un
valor de 120.000 euros, dins el
Programa de Crèdit Local. Aquest
és un instrument de cooperació
econòmic municipal fruit del con-
veni entre la Diputació i Caixa
Catalunya, des de 1994, per tal de
millorar el finançament local
davant l’actual situació econòmi-
ca. Així, els ajuntaments de la pro-
víncia de Barcelona poden accedir
a crèdits de baix interès per poder
realitzar inversions municipals. �

Sant Fost rep
120.000 euros per a
finançament local

� MEDI AMBIENT

� BAIX VALLÈS. El Consorci per a
la Gestió de Residus del Vallès
Oriental ha presentat la memòria
de visites dinamitzades, xerrades i
tallers del seu programa d’educa-
ció ambiental 2007-2008. Aquest
curs 1.016 usuaris han visitat una
de les deixalleries del Consorci. A
més, 53 grups d’infants de dos a
cinc anys, un total de 1.122, han
participat en l’activitat La història
del drac de quatre colors; i 449
alumnes de cicle inicial i primària
han fet l’activitat Cada cosa al seu
lloc, per aprendre a reciclar. Un
total de 787 usuaris de les escoles
han fet els jocs de la bossa (449) i
de la compra (338). Pel que fa als
tallers, la participació ha estat de
503 persones: taller de bossa ober-
ta (21), taller i xerrada de compos-
tatge (179) i taller de sabó (303).
Finalment, la xerrada sobre resi-
dus ha acollit 36 assistents. �

El Consorci de
Residus del
Vallès Oriental
rep 4.213 visites
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STUDIACTUAL
C U I N E S

Ronda Can Fàbregas, 20 (Local 7) 

08100 Mollet del Vallès · Barcelona

Tel./Fax: 93 544 56 18
e-mail: info@studiactual.com

www.STUDIACTUAL.com
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L’empresa Dau Bressol’s SL serà
l’encarregada de la construcció i la
gestió de la futura escola bressol de
Martorelles. Dilluns s’obrien les pli-
ques del concurs per a l’adjudica-
ció, al qual només s’ha presentat
aquesta empresa. Aquest dijous
estava previst que el consistori apro-

vés provisionalment l’adjudicació,
que podria ser definitiva en 10 dies
si no s’hi presenten al·legacions.
“Ens interessa accelerar els pro-
cessos perquè aquest és un servei
que el poble fa temps que demana
i que s’ha anat allargant”, apunta
l’alcalde, Miquel Àngel Sòria.

El pressupost per a la construc-
ció i explotació de l’equipament,
que s’ha d’ubicar al costat del

CEIP Les Pruneres, és d’1,5 mi-
lions d’euros. L’escola bressol mu-
nicipal disposarà de 74 places.

CENTRES EN FUNCIONAMENT

Actualment, a Martorelles existei-
xen dos centres que donen servei de
llar d’infants. D’una banda, el cen-
tre privat La Quitxalla, que, després
d’una moratòria de la Generalitat

perquè fes una ampliació de la seu,
podrà continuar oferint les places.

D’altra banda, La recordança,
que ocupa un espai municipal al
carrer Horta, no té el futur assegu-
rat. L’equipament té consideració
de ludoteca tot i que “la mancança

de places de llar d’infants ha pro-
vocat la permissivitat de l’admi-
nistració competent”, diu Sòria,
que assegura que “des de l’Ajunta-
ment no hi ha intenció de tancar-
la com a escola bressol, tot depen-
drà de la Generalitat”, indica. �

� EDUCACIÓ | NOVES PLACES DE LLAR D’INFANTS

Martorelles adjudica 
la construcció i la gestió 
de la futura escola bressol  

� MARTORELLES

LAURA ORTIZ

UBICACIÓ. El centre estarà al costat del CEIP Les Pruneres� ARXIU

L’empresa Dau Bressol’s SL se n’encarregarà amb un pressupost d’1,5 milions
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La ciutadania podrà intervenir a les
sessions plenàries, un cop entri en
vigor el nou Reglament Orgànic
Municipal (ROM), que en el darrer
ple de Parets es va aprovar inicial-
ment, amb el suport de totes les for-
ces polítiques representades al con-
sistori. Aquest document, que regu-
la el sistema administratiu del con-
sistori, substitueix el vigent, del 9
d’octubre de 1986, que ha quedat
“obsolet”, tal com reconeixia el
regidor ponent del punt, Sergi
Mingote. El nou redactat s’adapta
a la legislació amb les modificacions
i incorporacions pertinents. 

Pel que fa a la possibilitat de par-
ticipació dels ciutadans als plens
municipals, el document preveu
que, un cop finalitzi la sessió, en el
torn de precs i preguntes, els assis-
tents a la sala puguin fer interven-
cions d’una durada màxima de tres

minuts d’exposició i d’uns altres tres
minuts per cloure la intervenció,
un cop obtinguda la resposta.

Aquesta novetat forma part d’un
dels cinc capítols amb els quals s’ha
organitzat el ROM i que contenen
l’organització municipal, el funcio-
nament dels òrgans col·legiats, els
estatuts dels regidors i regidores, la

informació ciutadana i l’assistència
als plens (per la qual cosa també
s’està elaborant un reglament espe-

cífic) i, finalment, un darrer capítol
dedicat a la figura del Defensor del
Ciutadà. 

Entre altres novetats, també hi

ha un major protagonisme a la jun-
ta de portaveus. Tant govern com
oposició destacaven el treball con-
sensuat que s’ha fet en la redacció
del document, que s’ha aprovat per
unanimitat. De fet, per a la seva
elaboració es va constituir una co-
missió amb representants de tots els
grups municipals.

El document se sotmetrà a expo-
sició pública durant 60 dies (el do-
ble dels 30 dies habituals en aquests
procediments), per tal que pugui
ser difós tot el setembre per perme-
tre a la ciutadania fer-hi les al·lega-
cions i suggeriments pertinents. �

� PARTICIPACIÓ I LA CORPORACIÓ APROVA PER UNANIMITAT EL TEXT INICIAL DEL NOU REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM)

� URBANISME I Nou pas per permetre la construcció dels 60 pisos protegits a Can FraderaPOLÍTICA 14DV, 1 AGOST 08contrapunt

� El Defensor del Ciutadà és la
figura que s’encarregarà de vetllar
pels drets de la ciutadania en rela-
ció amb les actuacions de l’admi-
nistració local i les empreses de
servei públic. El reglament esta-
bleix que el Defensor, que serà
triat per ampli consens dels grups
del consistori, ha de complir les
seves funcions amb independència
i objectivitat, tot examinant i
donant tràmit a les queixes que se
li formulin o promovent accions
per a la seva pròpia iniciativa.
També podrà actuar de mediador
en el conflicte, sempre que les
dues parts ho hagin consentit a l’i-
nici del procés. �

El document preveu
crear la figura del
Defensor del Ciutadà

La ciutadania podrà intervenir al
torn de preguntes del ple de Parets

El reglament estarà a
exposició pública durant
60 dies abans de la seva
aprovació definitiva

El ROM, que regula el
sistema administratiu
de l’Ajuntament, s’ha 
redactat en consens

PONENT. Sergi Mingote �ARXIU

� PARETS DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M.ERAS
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L’Ajuntament demanarà un prés-
tec d’un milió d’euros per a “inver-
sions que no es volen demorar,
però que no tenien prou dotació
pressupostada”, indicava la regido-
ra d’Hisenda, Sònia Lloret. Així, el
ple aprovava la segona modificació
de crèdit del pressupost vigent,
amb l’abstenció de CiU i els vots
en contra de NOPP.

La meitat de l’ampliació es desti-
narà al condicionament d’una de
les sales de La Cooperativa que es
destinarà a activitats socials i cultu-
rals. Així, la inversió en aquest
equipament, cedit per 50 anys, su-
posa uns 500.000 euros, mentre
que en el pressupost inicial s’havia
previst una partida de 300.000 eu-
ros. Precisament, aquest canvi de
partida aixecava les crítiques de l’o-
posició. “A l’hora de pressupostar
poden haver-hi desviacions, però
no entenem aquest increment del
166%”, deia Francesc Pulido de

CiU que, amb tot, anunciava l’abs-
tenció per “no posar pals a les ro-
des, tot i el nostre neguit”.

L’alcalde, Joan Seguer, argu-
mentava que aquesta és una obra
prioritària per a aquest any i que
cal una dotació econòmica perquè
encara no s’han rebut els aprofita-
ments urbanístics. La portaveu de
NOPP, Rosa Martí, considerava
que no es van concretar prou
aquests aprofitaments.

L’ampliació de crèdit també ser-
virà per liquidar les obres de Pau Vi-
la (200.000 euros); per instal·lar
l’escomesa elèctrica de Cal Jardiner
(13.000 €); per obres d’urbanització,
xarxa viària i carril bici, en especial
a l’accés de l’escola Lluís Piquer i
als carrers Sant Antoni i Verge de
Montserrat (74.000 €); i per mobi-
liari i equipaments a l’edifici de la
petanca i Cal Jardiner (123.000 €).

Segons la llei d’estabilitat pressu-
postària, el consistori ha hagut d’ela-
borar un pla econòmic financer per
contrarestar aquestes modificacions
de crèdit. Per al NOPP el que cal-

dria seria un pla de contenció de la
despesa, que “es pot reduir en l’à-
rea d’administració general, com
en lloguers, atenció protocol·lària,
informació i publicacions, estudis,
assessoria i treballs tècnics”, deia
Martí. Segons la formació, en dos
anys, la despesa en aquest àmbit ha
augmentat un 38%. �

� PLE MUNICIPAL | L’AJUNTAMENT DEMANA UN CRÈDIT D’UN MILIÓ D’EUROS

S’amplia el pressupost
per a inversions com la
sala de La Cooperativa

� ONZE DE SETEMBRE | REIVINDICACIONS NACIONALS

� PARETS DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

El ple també assignava 150.000
euros per a places, espais públics i
camins rurals i 150.000 més per a la
xarxa viària i l’eliminació de barreres
arquitectòniques. Aquestes eren les
segona i tercera propostes del 
procés de pressupostos participats,
que va donar com a suggeriment
més votat el de la pista d’atletisme.
Amb tot, la comissió de seguiment
ha decidit esperar a l’any vinent
perquè aquest equipament es pugui
emplaçar a Can Fradera.

PER A ESPAIS PÚBLICS

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

�

*

� MARTORELLES. La secció local
d’Esquerra a Martorelles ha dema-
nat a l’Ajuntament, per mitjà d’una
instància, que el dia 11 de setembre,
coincidint amb la Diada Nacional
de Catalunya, l’estelada onegi en

solitari a les astes institucionals de
l’Ajuntament, on habitualment
oneja únicament la senyera. Aquesta
proposta s’emmarca en la campanya
de celebració del centenari de l’este-
lada impulsada per la Comissió

Cent anys d’estelada i s’ha presentat
a diverses poblacions catalanes.

Per la Diada, ERC tornarà a re-
clamar la retirada del nom de plaça
Espanya, en un acte en què partici-
parà la diputada Anna Simó. �

ERC de Martorelles demana que 
per la Diada només onegi l’estelada



DV, 1 AGOST 2008 17PUBLICITAT contrapunt
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La contractació local
registra un descens del 31%

ECONOMIA
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ELS COMERÇOS DE LA CIUTAT REBRAN     
UNA INSPECCIÓ DE CONSUM DURANT L’AGOST

� CONSUM | CAMPANYA DE LA DIPUTACIÓ

� MOLLET DEL VALLÈS. Durant l’agost, tècnics de l’Àrea de Salut Pública i
Consum de la Diputació de Barcelona duran a terme a Mollet una campanya
d’informació bàsica al consumidor. L’acció s’emmarca en la desena de 
campanyes d’inspecció de consum que fa la Diputació a l’estiu.

El nombre de contractes registrats
a Mollet durant el primer semestre
de 2008 va registrar un descens del
31,70%. En concret, es van forma-
litzar 2.943 contractes, 1.366
menys que el mateix període de

l’any passat. Al Baix Vallès, on es
van registrar 11.981 contractes, tot
i que la majoria de municipis han
registrat un descens de la contrac-
tació, la mitjana és positiva, princi-
palment per la notable dada de
Montmeló, que va registrar un aug-
ment de contractes del 208%. 

En referència al tipus de con-

tractes formalitzats al Baix Vallès,
1.472 (12,29%) van ser indefinits,
mentre que 10.509 (87,71%) van
ser temporals, un percentatge de
temporalitat superior a la mitjana
comarcal. D’aquest contractes tem-
porals, el 35% tenien una durada
de menys d’un mes, i el 30% eren
de durada indeterminada. �

� MOLLET DEL VALLÈS

LAURA ORTIZ

� INDÚSTRIA | CANVI DE QUALIFICACIÓ DE TERRENYS

Franke estudia encara
ubicar la seu a Mollet

L’empresa Franke España SAU en-
cara estudia la possibilitat d’ins-
tal·lar la seva seu central a Mollet.
El ple municipal de juliol aprovava
un punt, a proposta de l’empresa,
pel qual es modifica puntualment
el POUM en el sector al polígon

de Can Magarola, on ara està ubi-
cada, que passa a convertir-se en
zona qualificada com a terciària,
un tràmit que permetria instal·lar-
hi les oficines centrals. Amb tot,
fonts de l’empresa han explicat a
CONTRAPUNT que, tot i que la
“intenció” és quedar-se a Mollet,
la decisió no és ferma i “tot depen-
drà de temes econòmics”. �

� MOLLET DEL VALLÈS

L.ORTIZ

La Llagosta 596 -225 -27,41% 327 269 0 208 71 317

Martorelles 770 -35 -4,35% 553 217 1 348 37 384

Mollet 2.943 -1.366 -31,70% 1.513 1.430 8 231 358 2.346

Montmeló 3.263 2.205 208,41% 1.861 1.402 0 98 55 3.110

Montornès 1.537 352 29,70% 801 736 4 212 112 1.209

Parets 2.556 -44 -1,69% 1.435 1.121 2 658 72 1.824

Sant Fost 302 -77 -20,32% 205 97 1 62 62 177

Santa Maria 14 -8 -36,36% 7 7 0 5 4 5

BAIX VALLÈS 11.981 802 7,17% 6.702 5.279 16 1.822 771 9.372

CONTRACTACIÓ REGISTRADA AL BAIX VALLÈS. Segon trimestre de 2008

Municipis Contractes
Absoluta % Homes Dones Agricult. Indústria Construc. Serveis

VARIACIÓ SEXE GRANS SECTORS ECONÒMICS
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TINC UNA TEORIA QUE POTSER NO

ÉS DEL TOT REAL, tenint en compte
la meva falta de cultura. Això de
manca de cultura em fa sentir es-
trany quan ho sento. Ho valorem
segons el currículum estudiantil. 

El meu avi no va tenir l’opció
d’estudiar i, per a mi, era tot un
exemple a seguir. Era l’home més
intel·ligent que he conegut. Tenia
la saviesa que la vida li reclamava
per seguir viu dins aquest món.

En els temps que corren, estem
ficats dins una crisi que afecta so-
bretot la gent que viu al dia a dia,
amb molt d’esforç. Mai afecta els
qui suposadament ens han de treu-
re d’ella, que són qui governa. Parlo
de tots els partits polítics; ells no-
més es dediquen a destruir allò que

els altres partits diuen o fan. 
Senyors, aquestes lluites són de

pati d’escola, amb la diferència que
estan decidint el camí que ha de se-
guir un país i que són culpables de
gran part d’aquesta crisi. 

És hora de posar-se a treballar i
deixar-se de baralles. Les idees per
millorar és igual qui les tingui, se-
nyors. Senzillament s’han de com-
partir; és l’única manera de millo-
rar aquest món i que aquesta crisi
sigui més portable per a tots, no
només per a un quants. Som-hi,
polítics, que, amb una mica de
sort, seran capaços d’entendre que
cada decisió que prenen afecta els
altres. Intentin governar entre tots,
això podria ser el primer pas per
afrontar la maleïda crisi. �

DAVID CREUS

Governar entre tots

Mollet del Vallès

CIBERENQUESTA Voteu a www.contrapunt.cat

LA PREGUNTA: Què fa per festa major? 

Ha modificat
les seves vacances
per la crisi?

No
59,1%

Sí, són més curtes
22,7%

Sí, són menys lluny
18,2%

�

Resultats definitius

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

S’apropa la commemoració del Vot del Poble, l’efemèride de la qual

prové la celebració estiuenca per excel·lència de Mollet. Tot és a punt

per viure la festa major més llarga dels darrers anys i Ajuntament i 

entitats fan una crida a la participació. Entre els organitzadors hi pot

haver discrepància sobre el model més idoni, però tots estan d’acord

que, perquè la gresca sigui lluïda, cal que els ciutadans ocupin els 

carrers. La majoria atendrà aquesta crida i, d’aquests, seran molts els

que gaudiran la festa fins a altes hores de la matinada. El consistori ja

els hi ha demanat que se’n tornin a casa a una hora prudent per tal

de facilitar el descans dels veïns en vigílies de dies feiners. El 

suggeriment sembla prou raonable, sempre que darrere no hi hagi

una tendència –que sovinteja a altres indrets– a coartar les celebracions

tradicionals a la via pública amb el civisme com a estendard. El respecte

mutu és elemental, però històricament les festes s’han basat en els 

excessos que, a més, diuen que un cop l’any no fan mal. Bona festa! �

EL RESPECTE MUTU ÉS ELEMENTAL, TAMBÉ EL DRET AL DESCANS,

PERÒ CAL RECORDAR QUE LA FESTA MAJOR ÉS UN COP L’ANY

Horari políticament correcte

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

Els grans capitals volen
guanyar els diners de
sempre, però el ciutadà
en té menys

na crisi absoluta, sí, pe-
rò d’idees. Ja estava clar
que s’havia de donar pas
a les generacions nove-

lles, als qui representaven el recan-
vi, als qui havien vist com es feia
per engegar una democràcia sortint
d’un feixisme esclavitzant i obscur.

Incapaços, intolerants i amb una
universitat de la vida que mai ha
estat reivindicativa. Els ho vam do-
nar gairebé tot fet o a mig engegar
i ells ens han demostrat la gran ca-
pacitat que tenen d’oblit i negació
de la història més recent.

Hi ha crisi de personalitat i de
reivindicació, crisi organitzativa,
cultural i de futur. Mal moment
històric? Doncs augmentem els im-
postos, reduïm la inversió pública,
apugem els preus de tot, congelem
els sous, etc. Perdó, però perquè
cap polític troba la solució a estrè-
nyer el seu cinturó i reconèixer la
seva mala gestió?

Si em parlen del tercer món o es
passegen una mica pel quart món,

que s’arrossega amb munts de bos-
ses de plàstic per les grans ciutats,
això sí que és crisi, tota la resta són
passades de voltes per acollonir els
ciutadans. Sabeu com van solucio-
nar això de la crisi els polítics in-
competents de l’Amèrica o l’Euro-
pa de la primera meitat del segle
XX? Calia ser menys a repartir i es
van muntar les seves guerres. No
oblidem mai ni el nacionalsocialis-
me ni l’esperit americà; també hi
ha tarats al món de la política avui.

Els capitals volen guanyar els di-
ners de sempre, mentre el ciutadà
en té menys i tot s’encareix. Sobren
intermediaris. Menys esporuguir-
nos amb la crisi i els acomiada-
ments, calen solucions polítiques;
la gran banca en definitiva usa els
diners dels nostres estalvis i sous.
Cal deixar de barallar-se pel poder i
fer neteja. La tardor promet ser de
crisi; la culpa serà, com sempre,
del retorn a l’escola. �

U

� lacasilla_1954@hotmail.com

Martorelles ens han tan-
cat el Centre de Salut, en
principi durant juliol,
agost i setembre, diuen

que per manca de metge de família.
Fa quatre anys es va inaugurar a
Sant Fost un CAP que era de difícil
accés per a molts veïns de
Martorelles, molts d’ells de la terce-
ra edat, i el centre d’avinguda Piera
era més accessible per a tothom. Els
nostres polítics van fer gestions per-
què el Centre de Salut romangués
obert amb un metge, amb 1.420
usuaris assignats enguany, una infer-
mera i una administrativa.

A primers de maig, el metge de
Martorelles va demanar una exce-
dència. Durant maig i juny, el cen-
tre ha estat obert i atès provisional-
ment per metges del CAP de Sant
Fost, que ja estan molt col·lapsats
de feina. També han continuat ate-
nent la infermera i l’administrativa.

Al juny se’ns va informar amb
un rètol a la porta que el centre ro-
mandria tancat de juliol a setem-
bre, fet que va generar una sobtada
alarma social, ja que molts veïns en
feien ús perquè anar al CAP els re-
presenta una dificultat i una pèr-
dua de temps. 

L’AV Sant Joaquim-Zona Centre

A

CARME MARÍN

Volem centre de salut a Martorelles!

Martorelles ha de tenir 
el seu centre de salut,
independentment de ser
assistits al CAP Sant Fost

APORTACIONS ��� Presidenta de l’AV Sant Joaquim-Zona centre

s’ha entrevistat amb l’alcalde, Mi-
quel Àngel Soria, i amb el coordi-
nador del CAP de Sant Fost, Pere
Antoja, i, després de les reunions,
estem convençuts que els temors
de tancament indefinit són fun-
dats. Se’ns diu que no hi ha met-
ges, però s’ha incorporat al CAP
de Sant Fost una doctora que atén
els veïns de Martorelles. La pre-
gunta és inevitable: si atén els
veïns de Martorelles, per què visi-
ta al CAP i no es reobre el Centre
de Salut de Martorelles? 

S’han recollit més de 700 firmes
contra el tancament però els veïns
demanen accions més contun-
dents. En la primera reunió els
veïns van demanar la presència
dels alcaldes de Martorelles i Santa
Maria de Martorelles, per donar
explicacions. Per a la següent reu-
nió, se’ls va convidar, i també al
cap d’UxM que governa amb ICV-
EUiA. A l’assemblea, amb més de

200 veïns, van assistir l’alcaldessa i
la regidora de Sanitat de Santa
Maria i Romuald Velasco, primer
tinent d’alcalde de Martorelles, pe-
rò no vam tenir la sort de comptar
amb Miquel Àngel Soria, alcalde i
regidor de Sanitat de Martorelles,
l’absència del qual va provocar ma-
lestar. Velasco es va comprometre
a fer les gestions per aconseguir
que el centre de salut es torni a
obrir i a informar l’AV i els veïns
de com anaven les gestions. Han
passat dues setmanes i hem inten-
tat comunicar-nos amb ell i amb el
doctor Antoja, sense èxit.

El tema és important per als
afectats i sembla que aquesta im-
portància no es reflecteix en les
prioritats dels nostres represen-
tants. Mentretant, l’AV ha tramès
cartes al president de la Generali-
tat i a la regidora de Sanitat i Se-
guretat Social perquè el centre de
Salut romangui obert.

Martorelles ha de tenir el seu
centre de salut de manera indefi-
nida, independentment de poder
ser assistits al CAP de Sant Fost si
fos necessari. Som 5.000 habitants
i hi ha poblacions amb molts
menys habitants que tenen el seu
propi centre de Salut. �

DES DE FORA VILA

JOSEP 

S E R R A

Mestre i escriptor

Crisi

‘
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Calidoscopi
que gira: cavallets
llampants, de fira
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Benvolguts lectors de CONTRAPUNT,
A l’agost torna la festa gran molletana,
que arrenca d’una tradició del passat
agrícola del poble, quan la feina del
camp ja s’havia acabat i les famílies es
donaven el respir i el gust d’un parell
de dies de gresca. Per a Mollet és 
també, des de fa quasi tres segles, la
festa en què renovem el Vot del Poble,
un compromís col·lectiu que va iniciar-se
com un acte religiós, de fe i agraïment
per haver deslliurat els molletans de malalties i malures. Ara aquesta
tradició ja ens queda lluny, però l’essència i l’esperit hi romanen: és
la festa de trobada als carrers, d’àpats amb família i amics. 

Aquest any, la festa major, més que mai, s’escampa per la ciutat.
Per això, ens calia un envelat més gran i li hem buscat un nou espai
al col·legi Montseny. I a l’altra punta de Mollet, volem arribar-hi
amb una estrena, volem portar el castell de focs al nou àmbit de la
Vinyota per omplir de màgia i de colors el turonet de Ca l’Estrada. 

Com cada any, trobarem actes per a tots els gustos i edats, d’acord
amb un programa preparat amb encert per la Comissió de Festes.
També volem que la nostra festa major continuï sent un bon escenari
per mantenir el civisme; per això, ens hem proposat que els actes de
la nit siguin respectuosos amb el descans dels veïns i demanarem que
en determinats dies la festa s’acabi a hores prudencials. Un horari de
festa major, però amb tendència a facilitar el descans pels dies feiners.

Torrats i Morats també marquen una empremta pròpia a la festa i
conviden a ser-ne protagonistes, alhora que continuen en l’encertada
línia de viure l’esperit de la festa i reduir els actes més competitius. 

Us desitjo que gaudiu molt de la festa, que la trobeu divertida,
entretinguda, ben organitzada, amb actes de qualitat. Ens espera al
carrer: ens acull com si fos casa nostra i ens convida a viure-ho plegats,
amb esperit de festa i d’alegria col·lectiva. Molt bona Festa Major!!

JOSEP MONRÀS�Alcalde de Mollet del Vallès

“Tot gira: el calidoscopi,
la vida... és l’etern retorn”

� LA IMATGE | JAUME XICOLA I JOSEP MASATS IDEEN LA PORTADA DEL SUPLEMENT

� Els molletans Josep Masats i Jau-
me Xicola han estat els artistes en-
carregats de protagonitzar la porta-
da d’aquest suplement de festa
major del diari CONTRAPUNT.
Els dos artistes es coneixen de fa
temps i van “venir de la muntanya
a fer art”, diu Masats, tot fent refe-
rència als seus orígens santfostenc i
martorellesenc, respectivament. 

Els autors han editat un llibre,
Llenguatges de colors, on es troben
haikus de Josep Masats i pintures
d’aquarel·les de Jaume Xicola, que
ha estat publicat en català, en cas-
tellà i en anglès. A part d’aquesta
obra conjunta, Xicola i Masats han
col·laborat en diferents exposicions
d’art d’arreu i preparen nous pro-
jectes conjunts. Així, doncs, l’obra
conjunta que obre aquest especial
de festa major no és una col·labo-
ració aïllada.

El haiku de Masats representa el
moviment rotatori de tot el que ens
envolta. “Tot gira: el dia i la nit,

les estacions de l’any, un cal·li-
doscopi, la vida… és l’etern re-
torn, la reencarnació”. Segons
Masats, els quadre de Jaume Xico-
la és una pintura amb un movi-
ment perpetu.

Fent referència a l’obra de Xico-
la cal destacar la diversitat policro-
màtica que ha plasmat l’artista en
la tela. Començant per la part su-
perior de l’aquarel·la, s’hi pot apre-
ciar un color verd llampant, amb el
qual Xicola vol representar la natu-
ralesa, allò ecològic. Un eix central
que divideix l’obra en dues parts
simbolitza el firmament, que sepa-

ra els dos colors més importants de
l’obra, el torrat i el morat. “Aquests
dos colors fan una al·legoria a les
dues colles de la ciutat, els Mo-
rats i Torrats”, aclareix el creador.
Un darrer color és el negre que es
deixa veure per la zona torrada: són
les restes de la pólvora dels petards
festius. � Per G. Díaz / J. Baeza 

Xicola, al seu estudi, amb la portada� MARC GARCÍA

“Els dos colors més
rellevants de l’obra són
una al·legoria de les colles
de Morats i Torrats”

El haiku és una forma poètica

breu, de tres versos i amb un

màxim de disset síl·labes. La 

seva estructura és simple i sovint

no té signes de puntuació. Els

haikus solen tractar d’allò 

perceptible pels sentits de 

l’autor. És originari del Japó 

del segle XVII. La brevetat del 

poema permet concentrar 

moltes idees en un fragment 

reduït de text. 

HAIKU

Masats és l’autor del haiku de festa major� ARXIU

� SALUTACIÓ DE L’ALCALDE
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� Els amants de la ballaruga a
l’Envelat hauran de desplaçar-se
fins a l’escola Montseny si volen
gaudir dels actes que cada any s’han
celebrat a l’escola Col·legis Nous.
El motiu del trasllat, segons
l’Ajuntament, és que el nou escena-
ri disposa d’una superfície més gran
que la tradicional ubicació.

Un altre reemplaçament de lloc
a destacar és el dels focs artificials,
que se situaran, a partir d’enguany,
al parc de ca l’Estrada, a la Vinyo-

ta, ja que és un espai més ampli
que l’anterior i, a més, “a la nova
localització, els focs tindran més
visibilitat”, explica Dani Novo, re-
gidor de Cultura. El castell de focs
anirà a càrrec de Pirotècnia Igual,
una companyia que compta amb
120 anys d’experiència i un llarg
historial de guardons obtinguts.

ES MANTÉ AL PROGRAMA

Després de l’èxit de l’any passat, el
Museu Joan Abelló torna a obrir les
seves portes. Del dissabte 16 al di-
marts 19 es podrà visitar el Museu
Abelló de franc, de 5 a 8 de la tarda.

Enguany, la Regidoria de Mobili-
tat i l’empresa concessionària del
Servei de bus urbà, Sagalés, han tor-
nat a arribar a un acord perquè les
nits de festa major es torni a posar
en marxa el servei de bus gratuït.

Sagalés es fa càrrec del cost d’aquest
servei extraordinari i es converteix,
així, en patrocinador de la Festa
Major. El Servei de bus gratuït fun-
cionarà del dissabte al dimarts, i
constarà d’un vehicle de la línia L-1
que farà el recorregut habitual (in-
cloent el barri de Lourdes) i amb
una freqüència de pas de 30
minuts.�Per: Georgina Diaz

� NOVETATS | NOUS INDRETS PER A LA GRESCA

Focs artificials i Envelat
es traslladen d’escenari

� Per segon any consecutiu, la imat-
ge de la dissenyadora Maribel Páez
ha estat l’escollida per ser el cartell
de la festa major.

El protagonista és un  personat-
ge d’indefinit sexe, edat i raça, ja
que “la festa és per a tothom”,
que mitjançant un megàfon anun-
cia la gresca. La festa no és altra
que les dues colles representades
en dues taques. Maribel Páez ex-

plica que “l’esperit de les colles
s’hi reflecteix, són les que donen
color a la festa major”. L’exaltació
de la ciutat molletana s’identifica
amb els dos signes de puntuació
vermells. 

La creadora ha fet servir la tècni-
ca del collage perquè volia que el
cartell fos fresc, amb vida i color,
que s’adigués amb la festa major de
Mollet. �Georgina Diaz

“L’esperit de les
colles s’hi reflecteix”

� EL CARTELL | MARIBEL PÁEZ TORNA A DISSENYAR LA IMATGE DE LA FESTA

Els nous emplaçaments
disposen de més espai i 
poden acollir un nombre
més gran de molletans

Dissabte, 16. De 18 a 2 h
Diumenge, 17. De 18 a 2 h
Dilluns, 18. De 21.55 a 2 h
Diumenge, 19. De 21.55 a 1 h

* Excepte el diumenge, la resta 
de dies el bus urbà circularà durant 
tot el dia, amb l’horari habitual 
del mes d’agost.

HORARI DEL BUS
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� Les colles s’engresquen és el nou
nom que se li ha assignat a la tradi-
cional Picada.“Amb aquest nom
volem crear un ambient més de
festa que no pas de competició”,
afirma Adrià Lorente, cap de la co-
lla torrada. El format de Les colles
s’engresquen no varia amb el nom,
continuarà sent una actuació en
format d’obra teatral, on les dues
colles faran una representació du-
rant 20 minuts per engrescar al mà-
xim els espectadors.

Per tal de fer brollar el sentiment
de gatzara per sobre del de la rivali-
tat, La Garrinada canvia totalment
i, a partir d’aquest any, serà una tri-
ple pista americana: hi haurà un cir-
cuit amb una sèrie de proves i obsta-
cles i guanyarà el garrí que arribi
abans al final del circuit. En primer
lloc, concursaran el nens, després
les dones i, finalment, els homes. La
puntuació seguirà sent de 3 punts.

Pel que fa a les activitats de cada
colla, els Morats començaran els
seus actes el dijous 14 amb el Pica-
pica cercavila, amb un itinerari des

de la plaça Major fins a la plaça
Prat de la Riba i tornant al punt d’i-
nici. També han preparat un espec-
tacle d’animació infantil amb el
grup La Belluga, a més d’un ver-
mut per als altres assistents. 

Els Torrats començaran els actes
oficials amb el Sopar Popular torrat
de dijous i, a continuació, es farà la
tradicional pregonada torrada. 

L’ALWAYS DE CERCAVILA

Una de les activitats amb més èxit
dels darrers anys és la Cercavila
Torrada (abans Torratasques). En-
guany s’ha convidat per amenitzar
el recorregut l’Always Drinking

Marxing Band i la colla espera que
aquest grup porti encara més pú-
blic. Es tracta d’una cercavila on es
recorren alguns bars de Mollet i
aquests ofereixen consumicions. Al
final del recorregut festiu l’Always
tancarà l’activitat amb un concert.
La formació barcelonina, amb més
d’una dotzena de músics i un
clown, ja va ser present a la festa
major d’hivern.

D’altra banda, Morats i Torrats
han promès algunes activitats sor-
presa, fora de programa. 

Ambdós caps de colla han posat
l’accent a eliminar graus de compe-
titivitat per emfasitzar la celebració
de les festes. “Estrictament, el mo-

tiu de l’existència de Morats i
Torrats no és la confrontació en-
tre les dues colles, sinó la festa
que es pot fer des de les dues
parts”, aclareix Dani Vilardell. Per
substituir l’ambient de rivalitat pel
de la gresca, els partits de bàsquet i
de futbol seran amistosos i no
comptaran al marcador del repte
de les colles, que arriba a la 12a
edició. En canvi, l’acapte de sang
tornarà a ser prova puntuable. 

Tot i les novetats, la diversió i l’e-
moció dels reptes són sentiments in-
substituïbles que eixiran en la gres-
ca estiuenca de la ciutat, com cada
any. En aquesta ocasió, els Morats
tenen el desafiament de buscar

l’empat a sis i els Torrats de mante-
nir el lideratge. En joc hi ha 11
punts, però sobretot 11 proves per-
què la ciutadania gaudeixi i partici-
pi de la festa del vot del poble. �Per

J. Díaz / J. Baeza / C. Ferrer

� MORATS I TORRATS | LES COLLES MODIFIQUEN LES PROVES DEL 12è REPTE PER RESTAR RIVALITAT

“Volem crear un ambient més
de festa que de competició”

ELS CAPS DE LES COLLES. Dani Vilardell, cap dels Morats, i Adrià Lorente, cap dels Torrats �M.E.

Una de les innovacions de la colla

dels Torrats, aquest any, és la cre-

ació dels clans; aquests són peti-

tes subcolles de Torrats que s’en-

carregaran d’organitzar activitats

o actes, com el Torratasques, per

crear un impuls nou a les activi-

tats dels Torrats. “Seran actes re-

partits per tota la festa, alguns

estaran al programa i d'altres

no”, diu el cap de colla.

ELS CLANS

Noves subcolles

· LES COLLES S’ENGRESQUEN. 1
punt per a la colla que engresqui
més el públic.

· LA GRAN DESPERTADA. 1 punt
per a la colla més vivificadora i
que faci més xivarri.

· CORREGOT. 1 punt per als que
omplin el bidó amb més aigua. 

· CORREGOT INFANTIL. 1 punt per
als menors de 12 anys que acon-
segueixin tirar un bidó.

· CURSA EN ROBA INTERIOR. 1
punt per la colla que més corri.

· ESTIRADA DE COTXE. 1 punt per
a la colla amb nens i nenes més
forçuts.

· ESTIRADA DE CAMIÓ. 1 punt per
a la gent de més d’1,5 metres que
tingui més força.

· LA GARRINADA. 3 punts per als
garrins que arribin abans.

· L’AFARTADA. 1 punt per a la co-
lla que més endrapi. 

· L’ACAPTE DE SANG. 1 punt per a
la colla que porti més gent a do-
nar sang.

· EL BALL DEL FANALET. 1 punt per
a la colla que acabi el ball de
l’envelat amb més parelles amb
els fanalets encesos.

ONZE PUNTS EN JOC

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||*
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� MORATS I TORRATS | PER PRIMERA VEGADA EL PARC DE CAN MULÀ ACULL LES FESTES DE LES COLLES

Nits de música morada i torrada

� Morats celebra el tercer Festival Mastega
el So al parc de Can Mulà acompanyats
dels grups Sin Papeles, Roe Delgado i Kayo
Malayo. Sin Papeles portarà les seves lletres
denúncia farcides d’ironia amb els ritmes
ska-reagge-rock que ja han mostrat en els
seus dos discs Traumas
Infantiles i ¿Duermes?

El vallesà Roe Delga-
do animarà la nit amb la
seva música reagge, de la
qual es considera un
apassionat. Enguany ha
tret a la venda el seu nou
treball Mundo plastifica-

do, un disc amb lletres molt conscients.
Els Kayo Malayo tornen a Mollet un any

més per desvetllar el parc de Can Mulà
amb el seu estil ska-vacilón.  Els terrassencs
han editat una maqueta sota el nom Paxe-
ando que barreja ska, reagge i cúmbia i un

disc, Arristifaisei
(2007). Actualment els
components de Kayo
Malayo són: Roger Ar-
nau, Yordi Dobón,
Mark Roger, David Ba-
rón, Markie Riera, Ra-
mon Figueras i Karli-
tos Bastida. �Per G.D.

� Dijous, primer dia de la festa major, se
celebrarà la Festa Torrada, un concert en què
tres grups catalans es repartiran l’escenari:
Gertrudis, Strombers, i la formació local
Hierbabuena. Gertrudis, amb una llarga llis-
ta de concerts internacionals i tres discs al
mercat, s’ha guanyat
l’admiració del públic i
la crítica. Els garriguencs
ompliran el parc amb la
seva rumba catalana
amb segell personal
fusionada amb reagge i
cumbia.

El grup de Cardona

Strombers, amb tres discs publicats i un en
procés, oferirà el seu rock amb sons que re-
corden l’ska. 

Hierbabuena completa el trio de bandes
escollides pels Torrats per a la seva festa. La
formació molletana desplegarà un especta-

cle ple d’estils que ani-
ran de la rumba i el re-
agge a l’ska i el rock.
Una de les innovacions
del grup local és la fu-
sió del reagge i la bos-
sa-nova, creant un estil
únic anomenat reggae-
nova.�Per J. Baeza

Sin Papeles, en un concert, mobilitzen el seu públic � SIN PAPELES Xavi Ciurans, cantant del grup Gertrudis, en ple directe�GERTRUDIS

Els de la teca conviden les formacions Sin Papeles, Kayo
Malayo i Roe Delgado al seu festival Mastega el So

Els garriguencs Gertrudis, Strombers i el grup local 
Hierbabuena són el trio de bandes de la nit dels del mam

Concert de Sin Papeles, Roe 
Delgado i Kayo Malayo
Dia i hora: Divendres (23 h)
Lloc: Parc de Can Mulà

MASTEGA EL SO

Gertrudis, Strombers i 
Hierbabuena
Dia i hora: Dijous (23 h)
Lloc: Parc de Can Mulà

FESTA TORRADA
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“Que m’hagin triat, em
sembla molt generós
per part de les colles”

E
Oriol
Fort
MORAT I TORRAT D’HONOR

–Per què li han concedit el premi? 
–Suposo que perquè quan es van
crear les colles jo era regidor de
Cultura i era l’interlocutor entre
ells i l’Ajuntament. Deuen recor-
dar-se dels bons moments que vam
passar i que van fer possible que
tiressin endavant les colles.
–Li ha sorprès?
–Sí, perquè jo estic retirat del món
polític des de fa un any i no hi pen-
sava. En aquells moments vaig fer
el que em semblava que havia de
fer i no creia necesari cap tipus de
reconeixement. Em va sorprendre
molt i em va fer una mica de ver-
gonya. Em sembla molt generós per
part de les colles. 
–Què li va semblar el naixement
de Morats i Torrats?
–Sincerament, em sembla que als
ajuntaments ens costa molt accep-
tar la participació i que algú es posi
en allò que tu penses, llavors tu has
d’acceptar-ho. Segur que al principi
hi havia una prevenció. Però, des-
prés de parlar-ne, van anar marxant
aquests recels. Van fer bé de posar-

s’hi, així la festa major va canviar
toralment amb la seva participació.
–Va sentir molta pressió en ser el
màxim responsable?
–Sí, però no només amb la festa
major, sinó amb tot. Si et poses en
un Ajuntament, la pressió és conti-
nua perquè tens 52.000 ciutadans
que cada dia jutgen el que fas.

Llavors el responsable sempre
ets tu. És constant la pressió.
–Com ha vist vostè l’evolució de la
festa al llarg dels anys?
–Hi ha un abans i un després.
Abans de les colles, anava evolucio-
nant positivament en el sentit d'in-
tentar millorar la qualitat i la catala-
nitat. La festa major és un acte d’i-
dentitat local, ha d’estar vinculada
a una tradició. Però mancava una
excel·lència. La participació és
imprescindible i això només ho
podia garantir Morats i Torrats.
–Les colles van ser un impuls cap
a l’èxit de participació?
–Sí, va ser la clau, ja que una festa
major que podria ser de qualitat va
passar a ser una festa amb identitat,
participació, molletanisme i de
joventut. Però amb el decurs dels
anys la història de Morats i Torrats
ha passat de ser la de dues marques
d’una mateixa empresa, amb una
competència relativa, a arribar a
una competitivitat gairebé ferotge.
Ha estat una evolució normal.
–La implicació que tenen les

colles és la característica de la
festa d’estiu molletana? 
-Morats i Torrats és una sola entiat
que es divideix en dues branques  i
s’enfronten entre elles, però en el
fons, tots som els mateixos i aquesta
sí que podria ser la principal carac-
terística de la festa. 

–Com va ser possible la transfor-
mació en festa torrada i morada?
–Les colles van néixer per la volun-
tat de gent que formava part de les
activitats de la festa major. Veient
que la festa s’adormia i l’Ajuntament
no podia tirar endavant i, probabla-
ment, a causa que en altres pobles hi
havia dos grups. Les colles van néi-

xer per  joves conscients que la festa
major havia de créixer, i només una
injecció de participació i joventut
podia remoure la nostra festa. 
–I vostè, què és, Morat o Torrat?
–Torrat, però no m’identifico amb
el fet de veure o menjar. A casa tot
eren dones de morat, així que feia
contrapès. Quan era regidor no
volia mostrar que em decantava per
alguna de les dues colles, però sem-
pre he sigut torrat.
–Quins actes prefereix? 
–El Corremoll que ara és el corre-
got, per estalviar aigua. Abans ana-
ves tot mullat i ara vas amb un got.
L’estirada de camió m’agrada. La
cursa de roba interior, trobo que és
força divertida, però no hi participo.
La Garrinada em sembla divertida,
tot i que l’any passat va ser una mica
perillosa. Em sembla un gran
encert l’encesa del campanar, tot i
que, al principi, vaig criticar-la per-
què era l’aniversari de la guerra civil
i no volia entrar en polèmiques ni
ferir sensibilitats.�

�

“Faltava l’excel·lència.
La participació és
imprescindible i només
la podien garantir MiT”

Oriol Fort i Marrugat (Vilassar de Dalt, 1946)
ha estat escollit el Morat i Torrat d’Honor d’a-
quest any. Exregidor de Cultura durant 16 anys
i un dels primers a veure les colles néixer, s'ha

implicat en moltes ocasions en actes i activitats
de les dues colles, quelcom que li ha donat l’o-
portunitat de tenir aquest reconeixement. per

Cristina Ferrer i Joan Baeza

Oriol Fort va ser regidor de 

Cultura des del 1991 fins al 2007,

és a dir, que va viure com les

dues colles que identifiquen

Mollet varen néixer. Actualment

resideix a Mollet. És admirador

del grup La Oreja de Van Gogh

(LODVG) i de qualsevol llibre de

Manuel Vazquez Montalbán, tot

i que el cinema també li interes-

sa, i la seva pel·lícula predilecta

és Mort a Venècia.

EL PERFIL

Fan de LODVG

HOMENATJAT. Oriol Fort a la masia de Can Lledó�M.G.
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� Per donar pas a la festa major
d’enguany arriba a la ciutat  un ho-
me capaç de caracteritzar més de
cent personatges i aconseguir  ria-
llades amb cadascun d’ells. Carlos
Latre és l’encarregat de donar pas a
la gresca estiuenca. Des de l’habi-
tual escenari festiu, la plaça de Prat
de la Riba, oferirà un pregó  que es-
pera “que sigui tot un espectacle”
i que no deixarà de ser còmic i jo-
vial, tal com tothom el reconeix. 

L’acte estarà dirigit per diversos
personatges als quals caracteritzarà
alternativament al llarg de la seva
actuació. Entre ells trobarem al-
guns dels coneguts personatges del
programa de TV3 Polònia i d’altres
del seu repertori que no vol revelar:
“fins aquí puc llegir, vull que si-
gui una sorpresa!”. 

Humorista, presentador, imita-
dor, periodista... Però quan va en-
trar al món de la comunicació?

La seva primera aparició oficial
en públic va ser el 1996 a la Cade-
na Ser de Tarragona. L’any 1999 va

ser un any de canvis: es va estrenar
com a imitador i humorista i va fer
les seves primeres col·laboracions
setmanals a TV3. Més tard va en-
trar en contacte amb Xavier Sardà i
va firmar un contracte amb el pro-

grama que el duria a l’èxit: Cróni-
cas Marcianas, de Tele5, en què va
desenvolupar la caracterització de
gairebé un centenar de personatges.

Uns anys més tard va començar a
formar part de l’equip de Cuatro
amb el programa esportiu Maraca-
nà 05/06 i el programa-magazín
Channel nº4 amb Boris Izaguirre.
Va incorporar-se a l’equip de Polò-
nia l’any 2007, on va aportar nous
personatges de l’actualitat -política,
cultural i social- catalana, com Ra-
mon Pellicer o Jordi Pujol. El 2007,
el programa va enregistar la major
quota d’audiència, situant-se com
l’espai més vist a Catalunya amb
més d’un milió d’espectadors.

Se l’ha vist –i sobretot sentit– al
cinema. Ha actuat a Torrente 3: el
protector i ha posat veu a diverses

pel·lícules d’animació com Garfield.
Carlos Latre ha estat guardonat

amb nombrosos premis com a Mi-
llor actor televisiu; Trajectòria pro-
fessional. i Personatge de l’any, per
entitats com el Grupo Correo o
COM Ràdio.�Georgina Diaz

� PREGÓ | L’HUMOR DE CARLOS LATRE OBRE LA FESTA MOLLETANA

“Espero que el pregó
sigui tot un espectacle”
L’actor i humorista arriba per donar pas a la gresca estiuenca de la ciutat

Carlos Latre no ve sol,
arriba acompanyat de 
diversos personatges
als quals donarà vida

Espectacle pregó de Carlos Latre
Dia i hora: Dissabte 16, 20 h
Lloc: Plaça Prat de la Riba

EL PREGÓ

CARLOS LATRE. El pregó serà jovial i còmic � Q-AM

DV, 1 AGOST 200828FESTA MAJOR contrapunt

Gallecs, 71 - Mollet del Vallès
Tel. 93 579 38 48

Horario de verano: De 10h a 21h

NO CERRAMOS AL MEDIODÍA

“CAN BORRELL”
ADMINISTRACIÓN  DE LOTERIAS Nº 4 YA TENEMOS LOTERÍA 

DE NAVIDAD
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� Seguridad Social va començar
com un dels molts grups fills de
l’època de la transició. Al llarg
dels anys s’ha convertit en un sím-
bol d’aquell moment i ha esdevin-
gut un referent no tan sols nacio-
nal, sinó internacional. De fet, el
seu èxit s’ha anat refermant i el
seu estil de música ha evolucionat
amb el pas del temps. Una trans-
formació lògica que ha permès
crear una personalitat àmplia
amb la inclusió de boleros, reg-
gae, merengues i rumbes amb un
característic rock vitalista com a
nexe d’unió.

El 1984 van gravar el seu primer
LP, un disc en directe titulat En
desconcierto. Van ser pioners en el
crossover, combinant abans que
ningú a l’Estat cops de guitarra i
ritmes hip hop de combat com a
Que te voy a dar. També van gra-
var una cançó explosiva i innova-
dora, Introglicerina, i van ajudar a
definir el rock llatí amb Chiquilla
o Quiero tener tu presencia. �

� Diumenge, més d’un tornarà a
casa tot cantant Chiquilla, un dels
èxits de Seguridad Social, la mítica
banda encapçalada pel cantant Jo-
sé Manuel Casañ que diumenge
protagonitzarà la festa nocturna al
parc de Can Mulà. L’actual forma-
ció compta amb Aristides Abreu, a
la guitarra; Javi Vela, al baix, i Rafa
Montañana, a la bateria. 

El públic molletà podrà veure
un espectacle que farà un repàs
als èxits de la banda.

El seu estil propi que barreja
rock llatí i pop actual estarà
més que present en aquesta
festa major i els records de
molts afloraran en escol-
tar cançons com Co-
merranas, una de
les primeres que
van compondre,
i Quiero tener tu
presencia, un dels èxits més trans-
cendents en la trajectòria del grup
valencià.

El repertori de diumenge es ba-
sarà en el darrer disc del grup, 25
años de rock&roll, un recull de tots
els èxits de la banda al llarg de la
seva carrera musical. Amb tanta
història darrere, el grup promet

una vetllada professional i potent.
Un directe vital i trencador que
sacsejarà a qui s’apropi a Can Mu-
là, una força a l’escenari capaç de
remoure la mitjanit i convertir-la
en un terratrèmol de sons i cops de
guitarra al més pur estil Seguridad
Social. En aquests 25 anys de tra-
jectòria, el grup ha patit molts can-

vis, components que han marxat i
altres que han vingut en el seu lloc.
Tot i les etapes díficils, la formació
valenciana sempre ha continuat en-
davant amb esperit de superació i
ha evolucionat amb empenta cap a
nous estils. Això sí, una petita meta-
morfosi sense deixar de banda el se-
gell personal.�Per Joan Baeza

Seguridad Social,
la història d’un
grup llegendari

Actius des 
de la Movida
Madrileña

JOSÉ MANUEL CASAÑ. El cantant de l’històric grup � SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social
Dia i hora: Diumenge (00.30 h)
Lloc: Parc de Can Mulà

EN CONCERT

Sessió DJ Sul
Dia i hora: Tot seguit
Lloc: Parc de Can Mulà

� PLATS FORTS | ‘CHIQUILLA’ I ‘QUIERO TENER TU PRESENCIA’ SONARAN DIUMENGE A CAN MULÀ
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� Els vallesans La Troba Kung Fu
posaran els sons rumberos dissabte
al parc de Can Mulà. Joan Garriga,
el vocalista, i la resta de trobadors
mobilitzaran el seu públic molletà
amb un espectacle divertit i molt
ballable. “El concert que oferirem
és d’aquells amb música per no
parar de ballar”, diu Garriga. La
formació oferirà música “rumbera i

patxanguera barrejada amb altres
estils” i espera trobar un públic
molt animat i amb ganes de festa.

“La Troba és una paraula d’ori-
gen occità que a l’Edat Mitjana

feia referència als poetes troba-
dors. Kung-Fú és l’habilitat  acon-
seguida mitjançant la constància i

la pràctica”. Així s’identifiquen i
reflecteixen les seves intencions La
Troba Kung Fu, una banda amb

moltes ganes d’oferir. El grup de la
Garriga toca una rumba eclèctica,
barrejada amb cúmbia, sarao,
blues, boogie-woogie, reggae... 

Després d’una intensa tempora-
da de sembrar, ara recullen

els fruits de l’èxit de
Clavell Morenet, pri-
mer disc de La Troba
Kung Fu, en què es
pot trobar Cançó del
lladre o Cúmbia de
infierno. A la seva
agenda, s’hi troba
una atapeïda gira,
que no finalitzarà
fins a l’octubre, que
els durà a viatjar per

tot l’Estat espanyol,
Europa i els Estats

Units. Als seus concerts
asseguren rebre molta di-

versitat quant al tipus de públic.
“Tot depèn del tipus de festival i
de l’horari”, diu Garriga.

El grup està format per set mem-
bres que, abans del naixement de
La Troba Kung Fu, ja havien parti-
cipat en d’altres grups reconeguts.
Joan Garriga va liderar durant vuit
anys el grup Dusminguet, que va
editar tres discs i va aconseguir èxits
internacionals. Muñeco, el pianis-
ta, va tocar amb Ojos de Brujo,
Amparanoia, Calima, Brazuca Ma-
traca y Doctor No. Muchacho, el
guitarrista, havia tocat anterior-
ment amb Son Como Son, Ole
con Ole i Sabor de Gràcia. Marià
Roch, el baixista, va tocar amb Los
Sencillos, Dusminguet i Jarabe de
Palo. Pep Terricabras, el bateria,
havia estat amb Gertrudis i Tabla
Tarán. Flor, la percussionista, amb
Tambora Mutanta i Barxino. I Toti,
l’encarregat dels dubs, havia estat
amb Brazuca Matraca i Dusmin-
guet. Tots ells mostraran a Mollet
el seu savoir faire. �Per G.Díaz

� MÚSICA | ARTISTES DEL VALLÈS POSEN ELS SONS DISSABTE A LA NIT

Can Mulà ballarà a ritme de 
la rumba de La Troba Kung Fu

Miqui Puig ‘als plats’
� Miqui Puig serà l’encarregat
de marcar el ritme la matinada
de dissabte. Puig, en la seva
faceta de DJ oferirà una sessió
de música de ball amb cançons
“boniques endreçades de
manera curiosa”. L’objectiu és
fer que la gent balli “sense més
pretencions, qui mana és el
públic”. El DJ espera trobar un
públic amb qui connectar i
amb ganes de gaudir.

El músic de l’Ametlla va ini-
ciar la seva carrera musical amb
el grup Los Sencillos. Després

va atrevir-se en solitari i va gra-
bar un disc amb la col·labora-
ció d’Alaska. Avui dia, està de
gira com a DJ en les festes de
J&B, està acabant de preparar
el llançament d’iMPAR, el seu
nou disc i engegant la segona
edició de Factor X. �Per G.Díaz

La Troba Kung Fu
Dia i hora: Dissabte (00.15 h)
Lloc: Parc de Can Mulà

EN CONCERT

Miqui Puig
Dia i hora: Dissabte (matinada)
Lloc: Parc de Can Mulà

SESSIÓ DJ

La formació nascuda a 
la Garriga compta amb 
músics que oferiran els
seus sons eclèctics
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Can Mulà trobarà molta diversitat
musical a la Nit dels Grups Locals

� MÚSICA | ELS GRUPS MOLLETANS TOCARAN LA NIT DEL DILLUNS 18 D’AGOST A PARTIR DE LES 23.30 H

SYKKARIUS

“Es tracta d'una fusió de
heavy i música clàssica”.
Així d’atractiu presenta la
seva música Alfonso Baena,
compositor d’un dels grups
que més sorprendran els
molletans a La Nit dels
Grups Locals. Els Sykkarius
faran la seva aparició amb un
espectacle que consta d’una
actuació de jocs malabars
que dansaran al so de la
música instrumental del grup heavy, una
proposta que uneix diferents estils. Els mem-
bres de Sykkarius són Alfonso Baena, guitar-
rista i compositor; Carlos Velasco, bateria;
Irene Cuesta, als teclats, i Jordi Lledó, al baix

elèctric. El quartet ja havia tocat a Mollet en
altres ocasions. Tot i que no tenen cap disc
gravat oficialment, la banda disposa d’una
maqueta, la grabació de la qual va estar sub-
vencionada per l’Ajuntament de Mollet.

ACENDRA

Acendra són un quartet
molletà amb moltes
ganes d’oferir i de fer-se
conèixer per arreu, és per
això que en tots els seus
espectacles procuren
donar el màxim sobre
l’escenari: “molta veloci-
tat, molta melodia i
molta força. Música al
cent per cent”, promet el
guitarra solista Luis, en
referència al directe de
Festa Major. Els Acendra
s’identifiquen amb el
metal tot i que, per la seva versatilitat,
també componen derivats d’aquest estil
com el heavy clàssic, diu el compositor.

Actualment, el grup està treballant en

l’enregistrament del seu primer disc. Els
components del grup són David, vocalis-
ta, Luis, a la guitarra; Raül, baixista, i Al-
bert, a les baquetes.

COSHIDA

Un pop electrònic elegant acompanyat d’un gran
muntatge  audiovisual. Aquests són els principals
arguments de la cantautora digital Coshida.
Darrere de Coshida s’amaga Mar Álvarez, una
artista que va aprendre els secrets de la música de
manera autodidacta. Abans d’emprendre la seva
aventura en solitari, Mar Álvarez va formar part de
diverses bandes. L’artista defineix la seva música
com a “pop electrònic, molt melòdic i molt
agradable”. Coshida no disposa d’una discografia
oficial però sí que té una maqueta produïda per
ella mateixa. Aquest estiu protagonitzarà una peti-
ta gira del seu pop minimalista amb concerts a
Barcelona i municipis de la rodalia. 

JAR BAND

El quintet Jar Band convi-
darà el públic assistent a un
viatge per les diferents èpo-
ques de la història del jazz.
Acompanyats per una músi-
ca molt dinàmica, els cinc
membres de la banda
molletana mostraran can-
çons del seu repertori,
entre les quals es troben
homenatges a reconeguts
artistes com Frank Zappa o
Tito Puente, entre altres. 

La Jar Band va néixer el juliol de 2007
quan Juan Pardo va decidir formar un
grup musical per experimentar nous sons
i sensacions. Inicialment, la  banda es feia
dir Free Band, però un temps més tard va

adquirir el nom que ara els uneix. Els
membres del grup són: Juan Pardo, al cla-
rinet; Aitor Padilla a la bateria; Robert Sa-
las, al saxo; Joan Riera al piano i Juan Ar-
mero a la tuba. 

ACENDRA. El grup de metal molletà�ACENDRA

COSHIDA. Mar Álvarez � COSHIDA

JAR BAND. Prometen jazz de qualitat�WEB JARBAND

Sykkarius portarà el virtuosisme; Coshida, l’elegància; Acendra, la força, i la Jar Band, la sincronia, un ‘collage’ perfecte per a la nit 

Sykkarius, Acendra, Jar Band i Coshida és
el pòquer de grups locals que l’Associació
de Músics presenta per a l’edició d’en-
guany de la consolidada Nit dels Grups

Locals. Aquesta vetllada mostrarà un tas-
tet de l’ampli ventall d’estils que abraça
l’entitat local i dóna una oportunitat als
grups de casa. per Georgina Díaz

SYKKARIUS. Espectacle amb jocs malabars�SYKKARIUS
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� Un any més les sardanes són presents a la
festa major gràcies a Tradicions i Costums que
organitza activitats com l’audició que es farà a
la plaça de Catalunya, la ballada a càrrec de la
Cobla Ciutat de Terrassa i la serenata vuitcen-
tista. Durant aquest darrer acte s’estrenarà la
sardana guardonada amb el primer premi del
XV Certamen Ciutat de Mollet de Sardanes i
Música per a Cobla. En l’apartat de sardanes,
el guanyador d’enguany, escollit per unanimi-
tat, ha estat David Esterri i Carrasquer,
d’Alpicat (Lleida), amb la peça Aurembaix. El
guanyador ha participat com a intèrpret
polinstrumentista de corda en nombrosos pro-
jectes musicals de diversos estils: des de músi-
ca clàssica a folk passant per jazz. Ha editat
més de 25 discs i ha estrenat diverses obres de
concert. El jurat també va atorgar dos accèssits
de 350 euros a la Ballada singular, de Carles
Raya i Cívit, de Terrassa, i Camins i Rierols, de
David Esterri i Carrasquer. En l’apartat d’o-
bres per a Cobla s’ha decidit per majoria abso-
luta declarar el premi desert.

D’altra banda, la festa també té espai per a
les havaneres: divendres 15 i dilluns 18 Mo-
llet comptarà amb la cantada dels grups Five-
ller (organitzat per Torrats) i A Tota Vela.

Aquests últims acaben de treure el seu segon
disc, Amb la vela desplegada, amb un repertori
d’havaneres, valsets, cançons populars i sarda-
nes. �Per G. Díaz

� TRADICIONS I COSTUMS | PREMI CIUTAT DE MOLLET

La sardana ‘Aurembaix’
sonarà a l’Envelat

Serenata vuitcentista. Jovenívola de Sabadell
Dia i hora: Diumenge (18.00 h)
Lloc: Envelat

Audició amb la Jovenívola de Sabadell 
Dia i hora: Diumenge (20.00 h)
Lloc: Plaça Catalunya

Sardanes i ball vuitcentista. Ciutat de Terrassa
Dia i hora: Dilluns (19.00 h)
Lloc: Plaça Catalunya

MÚSICA TRADICIONAL

Havaneres amb A Tota Vela
Dia i hora: Dilluns (23.30 h)
Lloc: Plaça Prat de la Riba

Havaneres amb el Grup Fiveller
Dia i hora: Divendres (19.00 h)
Lloc: Plaça Pau Casals
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� Maravella, Mandolina i De Luxe
seran les orquestres encarregades
de posar la música a les nits de
ball. Tant l’Orquestra De Luxe
com La Mandolina oferiran un re-
pertori semblant, amb una primera
part adreçada als amants del ball
de saló i una segona amb versions
de música de les dècades 70, 80 i
90, sense que hi falti alguna de les
cançons de l’estiu. 

L’Orquestra Maravella, tot un
clàssic de la festa molletana, farà
doblet a la ciutat. A mans del di-
rector musical, Carlos De Arriba,

la formació oferirà el concert de
tarda amb peces instrumentals,
com Fantasia Brillant. L’Orquestra
Maravella no oblidarà les tradicio-
nals catalanes, de les quals la sar-
dana serà protagonista i es rendirà
homenatge a la Moreneta. Els
duets de sarsuela també formaran
part  de l’espectacle.

A la nit, músics i cantants can-
viaran de look per oferir el ball de
fi de festa, en el qual es decidirà el
punt de la prova del Ball del fana-
let, una de les tradicionals de Mo-
rats i Torrats. � Per Joan Baeza

Maravella, Mandolina i De Luxe
es reparteixen les nits de ball

� MÚSICA | TRES ORQUESTRES PER A LA FESTA MAJOR

Repertoris musicals que recorren des del ball de saló fins a la cançó de l’estiu

UN CLÀSSIC. La Maravella torna amb el seu tradicional espectacle� ORQUESTRA MARAVELLA

Orquestra De Luxe
Dia i hora: Dissabte (00.15 h)
Lloc: Envelat

Orquestra Mandolina
Dia i hora: Diumenge (00.00 h)
Lloc: Plaça Pau Casals

Orquestra Maravella
Dia i hora: Dimarts (18 i 1.00 h)
Lloc: Envelat

LES ORQUESTRES
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� Estoc de Veus ha preparat un es-
pectacle per estrenar a Mollet per
la festa més important de l’any. Ai-
xí, diumenge (22.30 h), l’envelat
acollirà Light Vocal Music, un con-
cert amb cançons pop dels anys 70
i 80, a càrrec dels 27 cantants que
formen actualment la coral.

A banda d’aquests cantaires, “hi
haurà un acompanyament molt

important de llums i projeccions
que faran de l’espectacle un con-
cert molt viu i dinàmic”, comenta
la presidenta de l’entitat, Mercè
Bertran.

Estoc de Veus interpretarà can-
çons tan conegudes com Bridge
over troubled water, de Paul Simon;
Hey Jude, de John Lennon i Paul
McCarney; Mamma mia, de Benny
Andersson i Bjorn Ulvaeus. Don’t
you worry ‘bout a thing, de Stevie
Wonder; Against all odds, de Phil
Collins, i Washing of he water, de
Peter Gabriel, entre d’altres. En de-
finitiva, un gran repertori per a una
gran nit musical.

HISTÒRIA DE LA CORAL

El 7 de gener de 1983, un grup de
ciutadans de Mollet va fundar la
Coral de Sant Vicenç, tot posant-li
el nom de la parròquia a la qual es-
taven vinculats. No va ser fins a
l’any següent que la coral va cele-
brar el seu primer concert.

Dins del seu repertori hi figuren
obres orquestrals com el Gloria,
Magnificat i Credo de Vivaldi, la

Missa de la Joventut de Haydn, la
Missa brevis KV 65 de Mozart, Mú-
sica per als funerals de la Reina
Mary de Purcell i la Missa en Sol

Major de Schubert. Així com moltes
peces a capela com la polifonia reli-
giosa del segle XV i obres contem-
porànies i tradicionals catalanes.

La coral de Sant Vicenç ha cele-
brat concerts arreu de Catalunya i
l’estranger (Suïssa, Txèquia, Polò-
nia i Hongria) i ha participat en di-
ferents concursos i festival, com el
Festival Internacional de Cantoni-
gròs i la Mostra de Cant Coral de la
Generalitat al Palau de la Música
Catalana. Amb motiu del seu cin-
què aniversari, va enregistrar un
disc. També ha col·laborat, junta-
ment amb l’Orfeó de Sabadell, en
un recital amb cançons de Walt
Disney en benefici de l’Unicef.

La formació, que ha estat dirigida
per Pelegrí Bernial, Enric Azuaga,
Gregori Salvador i, ara, per Ricard
Olivé, es dóna a conèixer ara amb el
nom d’Estoc de Veus, “més ampli i
adequat als nous temps”. El grup
ha estrenat dos espectacles: la missa
ètnica Veus per la Pau, amb solistes i
conjunt de percussió, i l’òpera Dido
i Eneas, de Henry Purcell. �Per

Cristina Ferrer

� MÚSICA | EL CONJUNT VOCAL MOLLETÀ ACTUA A L’ENVELAT

Retornant als anys 70 i 80
amb el cant d’Estoc de Veus

CANTAIRES. Estoc de Veus estrenarà espectacle per festa major �ARXIU

Estoc de Veus amb l’espectacle
Light Vocal Music
Dia i hora: Diumenge (22.30 h)
Lloc: Envelat

EN CONCERT

Ricard Olivé dirigirà
temes de Paul Simon,
Stevie Wonder i John 
Lennon, entre altres mítics



DV, 1 AGOST 200838FESTA MAJOR contrapunt

� The Chanclettes fa 18 anys que
fan espectacles dels quals alguns
han tingut ressò internacional. La
companyia, que compta amb una
experiència força llarga, va comen-
çar la seva trajectòria al Llantiol de
Barcelona l’any 1995, de la mà de
Roberto G. Alonso, Josep Maria
Portavella i Josep Coll. 

Amb Multimedias, el 1996, van
aconseguir un gran èxit: perquè l’è-

tica i l’estètica de The Chanclettes
va calar entre el públic, divertit i
al·lucinat amb la proposta oferida. 

Han tingut temporades estables
al Teatre Joventut i al Club Capi-
tol. Després, aquestes experiències
van empènyer el grup a plantejar-
se l’estrena del seu segon especta-
cle, Ha nacido una estrella, al Tea-
tre Goya, el 1998. Després de l’èxit
amb el segon muntatge, van venir

altres espectacles tan esplèndids
com: Les reines d’Orient… menudo
Belén!, Silicon party i Star warras. 

La facilitat d’adaptació adquirida
al llarg dels anys va permetre crear
un producte exportable totalment
en anglès: Gone with the wig, que
esdevé un gran èxit tant a The 13th
Stockton international Riverside
Festival com al prestigiós Festival
d’Edimburg Fringe, de 2001.

Gairebé 15 anys fent riure

� Després del gran pregó de l’any
passat, The Chanclettes tornen a
Mollet per oferir el seu espectacle
en format teatral. “Va ser un èxit,
un super pregó i ens va agradar
molt anar amb cotxe pel passeig
fins a la plaça”, recorda Josep Ma-
ria Portavella, de The Chanclettes.
La companyia reapareix per quarta
vegada a la ciutat per oferir una
funció diferent però que manté el
seu segell: no pronunciar cap pa-
raula durant l’espectacle. 

The Chanclettes representaran
Gold, passió pel TúrmixPlayBack,
en què recuperaran els seus grans
moments. Durant una hora i vint
minuts es gaudirà d’un muntatge
100% The Chanclettes. Humor, pa-
ròdia, esquetxos de famosos, varietés
i una comèdia musical en Túrmix-
PlayBack seran els ingredients bà-
sics per poder fer un viatge a l’uni-

vers xancletter, on la seva guia espi-
ritual és la Mare de Déu de Mont-
serrat, la Moreneta. Un recorregut
d’or pel més hilarant d’aquestes
transmuses catalanes. 

QUATRE ACTORS I UN ESCENARI

Una barreja de diàlegs de clàssics
del cinema, vestuari glamurós, to-
nes de Maxfactor i unes sabates
amb plataformes de vertigen que fa-
ran que Josep M. Portavella, Ra-
mon de Segarra, Andreu Cayuela i
Josep Coll es transmutin en dotze
personatges diferents amb referents
televisius. Durant tot l’espectacle,
s’aniran projectant imatges que fan
un repàs de la trajectòria del grup. 

Segons Portavella “el propòsit
bàsic és divertir la gent”. És un es-
pectacle per a qualsevol ànima cos-
mopolita. The Chanclettes presen-
ten la millor proposta per a una nit
de d’humor, ball sense parar i diver-
timent esbojarrat. �Per C.Ferrer

� TEATRE | LA COMPANYIA OFERIRÀ EL SEU ESPECTACLE GLAMURÓS A L’ENVELAT

El retorn de The Chanclettes
més humorístics que mai
La formació presenta un repàs de la seva trajectòria amb ‘Gold, passió pel TúrmixPlayBack’

ELS PROTAGONISTES.  Les transmuses catalanes presenten un nou espectacle. � THE CHANCLETTES

El primer muntatge dels actors catalans va ser ‘Multimedias’ de 1996

‘Gold, passió pel TúrmixPlayBack’
amb The Chanclettes
Dia i hora: Dilluns (22 h)
Lloc: Envelat

ESPECTACLE
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� La programació d’activitats espor-
tives d’enguany presenta diferents
propostes. Una és el torneig d’es-
cacs que comptarà amb la presèn-
cia del mestre internacional Luis
Rojas que farà unes simultànies. El
torneig serà dissabte (10 h) a la
Rambla de Balmes. Aquest any, per
segona vegada, el club de futbol

CF Mollet UE jugarà contra el CE
L’Hospitalet diumenge (19 h), al
camp de Futbol Germans Gonzal-
vo, on l’emoció i la diversió estaran
assegurades. A part d’aquest partit
n’hi haurà de bàsquet, futbol infan-
til i futbol sala dissabte (17 h) al
complex esportiu de Ca N’Arimon.
� Per Cristina Ferrer

Propostes esportives
per a totes les edats

� ANIMACIÓ | ZAHIR CIRCO PORTA ‘EINSTEIN EL ATÓMICO Y EL RELATIVO’

� L’espectacle Einstein el atómico y
el relativo sorprendrà tothom que
s’apropi a l’actuació de Zahir Cir-
co. Els jocs malabars, els trucs de
màgia fascinants, els equilibris ver-
tiginosos i la destresa dels seus pro-
tagonistes, Yordan Pudev, Kike
Aguilera i Luciano Martin, són els
reclams de l’espectacle que oferi-
ran a la plaça Prat de la Riba.

Zahir Circo es va crear l’any
2005 després que els actors es co-
neguessin durant una edició de la
Fira de Teatre de Tàrrega i decidis-
sin idear un projecte conjunt. Za-
hir Circo ha col·laborat amb altres
companyies, entre elles el Circ
Cric, de Tortell Poltrona.

LES COLLES I ELS PETITS

Morats i Torrats també donaran
oportunitats als més menuts per di-
vertir-se com la pintada de guixos,
l’estirada de cotxe infantil, un cor-
regot exclusiu per als nens i la gim-

cana infantil, que aquest any serà
especial ja que estarà organitzada
pel clan Tempranillos. La mateixa
colla farà l’acte d’animació infantil
amb Sol i Fa Plou, a la plaça Prat
de la Riba. � Per Joan Baeza

Espectacle de circ al 
més pur estil del cabaret

ELS ACTORS. Yordan Pudev, Kike Aguilera i Luciano Martin � ZAHIR CIRC

Zahir Circo
Dia i hora: Dimarts (20.00 h)
Lloc: Plaça Prat de la Riba

ESPECTACLE

Torneig de petanca
Dia i hora: Diumenge (Tot el matí)
Lloc: Pistes de Riera Seca

Passejada amb bicicleta
Dia i hora: Diumenge (10.00 h)
Lloc: Prat de la Riba

ESPORTS

Master class de batuka
Dia i hora: Diumenge (18.30 h)
Lloc: Plaça Major

Gimnàstica aquàtica
Dia i hora: Dilluns (18 h)
Lloc: Ca n’Arimon

El mestre Luis Rojas participarà al torneig d’escacs
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� El Ball de Diables de Mollet, for-
mat per unes 50 persones, ha prepa-
rat un nou espectacle per celebrar
els 25 anys de foc i engrescar la nit
del dissabte, amb un gran correfoc,
que acabarà amb un espectacle a la
plaça pau Casals. Segons Dídac
Pérez, president de la colla, “la
intenció era fer una trobada de
colles per la festa major, però n’hi
havia moltes que no podien venir”.

Sobre l’aniversari de l’entitat, Pé-
rez comenta que “és un gran mè-
rit i enorgulleix molt els membres
de la colla, ja que no és gens fàcil
aguantar durant 25 anys”.

Un any més els carrers  s’impreg-
naran de foc i espurnes perquè els
diables retornen amb moltes forces
i ganes per celebrar les seves noces
de plata. � Per C. Ferrer

� DIABLES | ANIVERSARI DELS SEGUIDORS DE SATANÀS

Un gran espectacle per
celebrar 25 anys de foc
El correfoc de festa recorrerà carrers del Centre i acabarà a la plaça Pau Casals

DIABLES. La colla fent un del seus correfocs� ARXIU

� El Ball de Diables va néixer el
1982, quan un grup de joves van
voler recuperar la tradició del foc,
però no va ser fins un any més tard
que la colla no va actuar per prime-
ra vegada en públic. Després d’una
dècada, però, la manca de gent va
obligar a dissoldre el grup. Amb
ajuda del cap de colla de
Montornès van poder reagrupar-se

de nou. Durant uns anys van actuar
arreu de Catalunya, però no és fins
l’any 1998 que per primera vegada,
participen en un acte internacional
a Itàlia. El 2000, amb el naixement
de les Cabres Boges, la colla jove
amb una vintena de menors, va
reforçar l’entitat. El 2003, pel 20è
aniversari, van canviar el vestuari,
que és el que s’utilitza actualment. 

Un dels records més especials de
la colla és per a un dels fundadors
dels diables, l’artista molletà Cesc
Bas, que va crear el Beliack i la
Diablessa, els dos grans tridents,
que marquen les figures del foc, i
la Cabra, la primera bèstia del Va-
llès Oriental.

Espurnes molletanes
des de l’any 1982

Les Cabres Boges, colla
jove nascuda el 2000,
va reforçar l’entitat que 
ja s’havia dissolt als 90

Correfoc del 25è aniversari
Dia i hora: Dissabte (22.00 h)
Lloc: Plaça Prat de la Riba

DIABLES AL CARRER

* Recorregut 
Plaça Prat de la Riba, volta a
l’Església, passatge la Pau, carrer
la Pau, carrer Barcelona, avinguda
Llibertat, plaça Pau Casals.
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Us desitgem 

Bona Festa Major!

plaça mercat municipal, 18
tel. 93 570 33 93

plaça prat de la riba, 9
            tel. 93 593 02 15

� TRADICIÓ | GEGANTS I CASTELLERS, A PUNT PER A LA FESTA

� En aquesta festa major es
tornarà a gaudir amb la pre-
sència de la colla gegantera,
després que l’any passat cele-
bressin el 25è aniversari dels
gegants solemnes, en Vicenç i
la Marinette. L’acte més sonat
de la colla serà la Trobada de
Gegants, que enguany arriba a
la 15a edició. Els gegants
solemnes acompanyats de la
Guillema, la Mariona i el
Mir, seran algunes de les figu-
res que sortiran al carrer,
acompanyades de les de la
colla convidada, que enguany
seran Els Pallaressos de
Tarragona.

La plantada s’organitzarà el
diumenge a l’avinguda Lliber-
tat, just davant del Mercat
Municipal. La cercavila es
passejarà pel centre i al final
del recorregut es farà la tradi-
cional ballada.

Però aquesta no serà l’única
cita dels molletans amb els
seus veïns més alts. Els ge-
gants també participaran en la
cerimònia d’inici de festa ma-
jor i en els focs d’artifici del
tancament. A més, diumenge
al matí s’atansaran a l’església
de Sant Vicenç per participar
en la tradicional missa del Vot
de Poble. � Per Joan Baeza

Els gegants agiten la ciutat

� Els Castellers de Mollet s’en-
grescaran a toc de gralla, un any
més, a la plaça del Prat de la
Riba, on tindrà lloc la Diada
Castellera en què actuaran els
molletans i la colla Sant Pere i
Sant Pau, de Tarragona. Els de la
camisa verd clar tenen previst
construir dos parells de pilars a
més d’un 3 de 6 i un 4 de 6.

Els darrers anys la participació
de la colla ha disminuït, per això
l’entitat va organitzar abans de
vacances un parell de càstings
per engrescar els molletans a fer-
se castellers, que va consistir en
un taller per aprendre a posar-se

la faixa i per ensenyar com pujar
a sobre d’un company. Tot i que
hi va haver menys assistents dels
esperats, la majoria, nens i nenes,
el president dels Castellers, Ra-
fael Ferran, assegura que van tro-
bar “una enxaneta molt bona”.
Per Georgina Díaz

Castells de 6, tot 
i la manca d’efectius

Castellers de Mollet i de Sant
Pere i Sant Pau de Tarragona
Dia i hora: Diumenge (18 h)
Lloc: Plaça Prat de la Riba

DIADA

15a Trobada de Gegants
Dia i hora: Diumenge (19 h)
Lloc: Davant el Mercat 

* Recorregut 
Avinguda Llibertat, Berenguer
III, Jaume I, carrer Espanya,
Pere Ramon, carrer Sant
Vicenç i plaça Prat de la Riba

CERCAVILA

PLANTATS. Grallers i gegants de Mollet�ARX.

VERD CLAR. En construcció� ARXIU
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� MARCIAL RUÍZ-ESCRIBANO. El 2008
passarà també a la història, a part
de la gloriosa i eufòrica victòria
dels homes de Luís Aragonés a
l’Eurocopa, per l’edició del primer
programa de mà de la Colla dels
Torrats. El programa es repartirà al
Mercat Vell, al punt d’informació
de les colles, i a la barra mòbil que
els Torrats anirem passejant pels
carrers i places durant la festa.

PEL DRET A LA INFORMACIÓ

El programa, és clar, no serà prè-
viament llegit per l’Ajuntament i
allà el Torretasques es dirà pel seu
nom, sense cap tipus de reserva,
com altres coses bones que ja veu-
reu...

Tot bon torrat, doncs, que agafi
el Programa Torrat i el conservi
durant els cinc dies de festa major.
Fins i tot és vàlid per a aquells
que, encara que no siguin Torrats,
siguin ben farreros i vulguin anar
ben informats. Persona informada,
persona respectada. �

1) Quin esforç físic és el que més
t’agrada fer per Festa Major?
A. Barra fixa i aixecament de colze. 
B. Moure tanques i penjar pancar-
tes. 
C. Controlar que res es descontroli 
D. Marxar de Mollet
2) Amb quin d’aquests emble-
mes o símbols de Festa Major et
sents més identificat?
A. Les barres de Can Mulà. 
B. Les calces de la geganta. 
C. El discurs de l’il·lustríssim se-
nyor alcalde. 
D. Si Mollet tingués platja...
3) Quins pregoners triaries per a
la Festa Major de l’any vinent?
A. Kiko Veneno, Chiquilicuatre o
Pepe Rubianes 
B. Rouco Varela, Jaime Peñafiel o
Federico Jiménez Losantos 
C. Montserrat Tura, José Montilla
o Joan Abelló 
D. Tant me fa. Ja els veuria per

Canal Mollet quan torni.
4) Durant la Festa Major conei-
xes algú i vols fer un polvet. On
t’ho muntaries?
A. Al campanar de la ciutat. 
B. Enlloc. Les rabietes em neutra-
litzen la libido. 
C. Al Parc dels Colors tot aplicant
el Kamasutra. 
D. En una tenda de campanya quít-
xua.
5) On passaràs les nits de Festa
Major?
A. A Can Mulà fins que surti el sol,
tret de divendres, que anirem a la
Festa Major de Cardedeu, que és
molt divertida i està moooooolt bé. 
B. La meva gent és molt cívica.
Dormim i respectem l’horari de
descans dels veïns. 
C. Per tot arreu, pencant i contro-
lant que ningú pixi al carrer. 
D. Marxo perquè no aguanto
aquesta merda de “soroll”.

6) Qui vols que guanyi enguany?
A. Torrats 
B. Morats 
C. Que guanyi el poble, però no
em sabria greu que guanyessin els
Morats. 
D. La “Roja”. 

� VON ZIPPER. L’any passat ja hi
van començar a haver els pri-
mers símptomes. La festa fila-
va prim. Es veien samarretes
torrades que no sabíem d’on
sortien. Eren els primers
clans, alguns d’oficialitzats i
d’altres que no, que es passe-
javen per Mollet amb la seva
imatge al pit i organitzant
actes amb els torrats o impro-
visant-ne un de propi.

Però definim la paraula
CLAN, segons el Diccionari
de l’Institut d’Estudis Cata-
lans: “Grup social que prové,
mitjançant una filiació unili-
neal, d’un avantpassat mític o
no conegut i que se sol dividir
en llinatges. Grup social forta-
ment cohesionat”. Doncs bé, grups
d’amics i amigues, de familiars, de
coneguts, gent de totes les edats i de
totes les classes socials ja han creat,
fet o poden inventar el seu clan.
Condició indispensable: ser torrat.

Per al 2008 ja tenim uns quants
clans que faran de les seves. Els ja
mítics Gran Reserva; les noies ple-
nes de sensualitat de l’Absenta; la
jovenalla dels Tempranillos; la im-
prescindible i imaginativa gent

d’Obres i Serveis; els de la torrado-
ra de l’Estel Torrat; el cinema a la
fresca dels Hostel People; els de La
Penúltima, que encara mai han de-
manat la seva darrera cervesa; els
que tot l’any arrosseguen la Ressaca

Torrada; els de la guerra de
guerrilles, els Comando Ku-
bata; els més granadets i
amb més panxa de la colla,
els Anyejus... I molts d’altres
que encara no estan decla-
rats o que aquest any flori-
ran. 

Així que ja ho sabeu: si
sou torrats o us en sentiu, i
amb un mínim de 5 o 6 per-
sones, ja podeu fer oficial el
clan que vulgueu. Us cal un
nom, algun element signifi-
catiu (ja sigui una samarreta
o un pal d’escombra), i po-
sar-vos en contacte amb la
gent de la Colla dels Tor-
rats. Si no els coneixeu, els
trobareu ben enfeinats du-

rant la Festa –o a alguna barra,
ehem, ehem- tot esperant que con-
tacteu amb ells. O feu un correu a
info@torrats.com. 

Com més serem, més riurem;
com més clans, més animals!! �

� SUPLEMENT TORRAT | PAMFLET SENSE MORDASSA
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IDENTIFICA’T: 
ets TORRAT, 
Morat o què coi ets?

El programa
Torrat, el paper
més buscat

Iniciem la Setmana Torrada de Mollet (la de la Festa Major, 
per descomptat) amb la Festa Torrada al local Bubu’s el 
dimecres 13 a la nit. Ho celebrarem amb el xupitasso de Festa
Major, però no deixarem anar les vaquillas, ja que si ens ho
muntem tan bé com cada any i tenim el reclam visual adequat,
de ben segur que alguns morats vindran corrents i aixecant 
polseguera!�FOTO: TORRATS PRESS

Inici de la farra: ‘xupitasso’ de festa�

Piscineta de la garrinada
Després de suportar el pes 
i les rabietes dels morats, 

ha mort de pena perquè ja 
no es pot comptar amb ella. 

Els garrins torrats 
us demanen que li dediqueu

una oració

LA PICADA
Ha traspassat per manca de sarcasme, ironia i sentit de l’humor. 

La seva devota Colla dels Torrats us prega que la recordeu 
quan els morats us intentin “engrescar”. 

Quan ens ataquin els mosquits, ens sortiran “engrescades”.

Aquesta membre d’un clan s’ho passa teta�TORRATS PREXX

Test indispensable per afrontar la festa major

RESULTATS

R.I.P.

· Si has triat majoritàriament
l’opció A, felicitats, ets Torrat
i t’ho passaràs de conya. 
· Si l’has cagat escollint gran
part de les opcions B, ho sen-
tim, però ets Morat i tens un
problema 
· Si esculls majoritàriament
l’opció C, ets de
l’Ajuntament. Més val que
no fem cap comentari al res-
pecte o no tornarem a publi-
car aquest suplement. 
· Si has acabat triant gran
part de les opcions D, tu no
ens enganyes: fots el camp.
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� KARMELE MACHACANTE. Hi ha coses
sense nom que agraden a tothom i a
les pel·lis antigues, la gent només
estava pendent d’allò que precisa-
ment no es deixava veure… Hem
d’estar profundament agraïts per-
què sempre hi ha qui vetlla per les
nostres corruptes ànimes i pateix
perquè no vagin de pet al racó més
pudent de l’infern. Amb gran
encert, el nostre Ajuntament ha
intentat evitar que a la programació
oficial aparegui el deplorable terme
“Torratasques”, perquè sembla que
desperta els més baixos instints i va
en contra dels principis més bàsics
de la urbanitat. Així doncs, el diu-
menge 17, a les 19.30h, iniciarem a
la plaça Major una cercavila torrada
–procurarem que no esdevingui un
vergonyant i vulgar torratasques-
que passarà a saludar diversos esta-
bliments de la ciutat i que estarà
amenitzada amb la música de

l’Always Drinking Marching
Band... Oh, quin lapsus! Volíem dir
l’Always Cercaviling Marching
Band! Per només 6 €, teniu les visi-
tes pagades –segur que us convida-
ran a alguna cosa...- i una samarre-

ta ultraabsorvent.
Esperem que amb aquesta boni-

ca activitat cultural, força gent pu-
gui conèixer més intensament els
carrers de Mollet. Perquè no hi ha
paradís terrenal més preciós per a

purgar els nostres excessos que la
nostra pietosa, magnífica i correcta
ciutat. Honrem Mollet amb un
comportament exemplar i veniu a
la Cercavila Torrada! �

� SUPLEMENT TORRAT | PAMFLET SENSE MORDASSA

Les autoritats terrenals han intentat
censurar i reprovar el Torratasques
Malgrat tot, tornarà el Torratasques... Ai, perdó, cercavila civicolúdica amb gaudi musical i avituallament legal

Les autoritats intenten evitar el desgavell incívic, abans de fruir-lo�T.PRESS

� GARGANTA PROFUNDA. El candidat
demòcrata a la presidència dels
Estats Units, Barack Obama, que
darrerament ha fet  ruta pels països
de l’Orient Mitjà i que ha fet esca-
la a Europa, està pensant d’assistir
a la pregonada torrada. Obama,
que sap a través dels seus col·labo-
radors de la importància de la
Colla dels Torrats a la Mediterrà-
nia sencera, on hi ha torrats pel sol
i torrats pel vi i la cervesa, podria
aterrar a l’aeroport del Prat per
venir amb taxi fins a Can Mulà.

De moment, se sap que Obama
ja fa anys que es posa el mocador
torrat que se li envia cada tempora-
da per Seur i que es posa ben torrat
durant els dies de la festa major
molletana. L’alcalde suspendrà les
seves vacances per rebre un perso-
natge tan important com Obama:
“Des que va venir doña Leticia
que no estava tan emocionat. Sóc
morat però potser aquest any em
canvio de mocador”.

El Torrapregats comptarà amb
un sopar (20 h) i els concerts de
Hierbabuena, Gertrudis i Strom-
bers a les (22 h). I potser l’Obama
s’enrotlla i ens fa un pregonet... �

Barack Obama
podria aparèixer
al Torrapregats

RUTA DE LA DEPRAVACIÓ

ESTABLIMENTS PATROCINADORS:

Plaça Major

Philadelphia

Cal Marfà

Pool & Beer

La Pruna

Branigan’s Bar

Orange Moon

Bubu’s

La Lluna

Plaça Major
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14
DIJOUS

De pica-pica fem un cerca-
vila

6 de la tarda
Plaça Pau Casals

Vermut Morat amb La

Belluga
7 de la tarda
Plaça Major

Sopar Popular Torrat
8 de la tarda
Parc de Can Mulà

Torrepregat
2/4 de 10 de la nit
Parc de Can Mulà

Festa dels Torrats
Concert  amb els grups
Hierbabuena, Gertrudis i
Strombers

10 de la nit
Parc de Can Mulà

15
DIVENDRES 

Havaneres Torrades amb
el Grup d'Havaneres
Fiveller

7 de la tarda
Plaça Pau Casals

Assaig especial de Festa
Major dels Castellers de
Mollet

8 de la tarda
Plaça Prat de la Riba

Les Colles s'engresquen
10 de la nit
Plaça Major

III Festival Mastega el So-
Morats'08. Concert amb:
Roe Delgado, Sin Papeles
i Kayo Malayo

11 de la nit
Parc de Can Mulà

16
DISSABTE

Acapta de Sang

De les 10 fins les 2 del    
migdia i de les 5 fins les 
9  del vespre
Mercat Vell

Simultànies d'escacs a 25
taulers amb Luis Rojas

10 del matí 
Rambla de Balmes

Pintada de guixos
11 del migdia
Carrer Barcelona

Gimcana infantil
2/4 de 12 del migdia
Plaça Prat de la Riba

Festa Torrada Infantil
Amb Sol i Fa Plou

2/4 d'1 del migdia
Plaça Prat de la Riba

Jornades de Portes
Obertes

De 5 a 8 de la tarda
Museu Abelló

Rècord Guiness
2/4 de 7 de la tarda     
Plaça Major

Cercavila d'inici de festes. 
2/4 de 8 del vespre
Ajuntament

Torneig de futbol de Festa
Major, CF Mollet UE - C.E.
L'Hospitalet

8 de la tarda
Camp de Futbol   
Germans Gonzalvo

Cerimònia d'inici de Festa
Major: ball dels gegants,
pilars de castells i tronada 
Pregó de Festa Major a

càrrec de Carlos Latre
8 del vespre
Plaça de Prat de la Riba

Barrilada del pregó
3/4 de 9 del vespre
Plaça de Prat de la Riba

Pregonada de Jordi
Amenós i la seva banda

9 del vespre 
Plaça de Prat de la Riba

Tronada de coets
Tot seguit
Plaça de Prat de la Riba

Correfoc. XXV aniversari
10 de la nit
Des de la plaça de Prat 
de la Riba

Espectacle final del
Correfoc: 25 anys de foc

Tot seguit
Plaça de Pau Casals

Versots de Festa Major 
2/4 de 12 de la nit
Plaça de Prat de la Riba

Encesa del Campanar
Mitjanit
Tot seguit

Proclamació del Títol
Morat i Torrat d'Honor
2008

Plaça de Prat de la Riba
Ball d'inici de Festa Major
amb l’Orquestra De Luxe
1/4 d'1 de la nit

Envelat (Esc. Montseny)
Nit de festa amb La Troba
Kung Fu

Tot seguit 

Dj Miqui Puig
1/4 d'1 de la nit
Parc de Can Mulà

17
DIUMENGE

La Gran Despertada de
Festa Major

7 del matí
Des de la plaça de     
Prat de la Riba 

Torneig de petanca
Tot el matí 
Pistes de la Riera Seca

El Paperet, mercat de
paper vell  

Tot el matí  
Parc de Can Mulà 

Passejada amb bicicleta 
Circuit Urbà

10 del matí
Plaça Prat de la Riba 

Festa del porró català i
concert vermut amb
Squerpan Boys

12 del migdia
Parc de Can Mulà

Els gegants van a missa
12 del migdia
Església de Sant Vicenç

Missa de Festa Major, El
Vot de Poble

12 del migdia
Església de Sant Vicenç

Jornades de Portes
Obertes
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de 5 a 8 de la tarda
Museu Abelló

Serenata vuitcentista i
lliurament del premi del
XV Certamen Ciutat de
Mollet de Sardanes i
Música per a Cobla
Cobla  Jovenívola de
Sabadell  

6 de la tarda
Envelat (Esc. Montseny)

Diada Castellera de Festa
Major.

6 de la tarda
Plaça de Prat de la Riba

Master Class de Batuka
2/4 de 7 de la tarda
Plaça Major

Plantada de gegants. 
Colla Gegantera de
Roquetes, Els Pallaressos
(Tgn) i Colla Gegantera de
Mollet del Vallès

7 de la tarda
Avinguda de la Llibertat

Torratasques amb la
Always Drinking Marxing
Band

2/4 de 8 de la tarda
Plaça Major

Cercavila de gegants
2/4 de 8 del vespre    

Audició de sardanes
Cobla Jovenívola de
Sabadell

8 del vespre
Plaça de Catalunya

Ball de gegants

2/4 de 9 del vespre
Plaça de Prat de la Riba

Concert Torrat amb
Always Drinking Marxing
Band

2/4 d'11 de la nit
Plaça Major

Espectacle musical. Light
vocal music

2/4 d'11 de la nit
Envelat (Esc. Montseny)

Ball amb l'Orquestra
Mandolina

Mitjanit
Plaça Pau Casals

Concert amb Seguridad
Social i tot seguit Dj Sul

2/4 d' 1 de la nit
Parc de Can Mulà

18
DILLUNS

Animació infantil 
Pep López i sopars de
duro Puja aquí dalt i balla

12 del migdia
Plaça Pau Casals

Campionat de bitlles cata-
lanes

12 del migdia
Parc de Can Mulà

Corregot
1 del  migdia 
Plaça de Pau Casals

Jornades de Portes

Obertes
de 5 a 8 de la tarda
Museu Abelló

Ball de la gent gran amb
el Duet Esquitx

2/4 de 6 de la tarda
Envelat (Esc. Montseny)

Ball de Rams, exhibició de
balls de saló

6 de la tarda
Envelat (Esc. Montseny)

Estirada de Cotxe Infantil
6 de la tarda
Avinguda de la 
Llibertat 

Gimnàstica aquàtica
(aquagym)

6 de  la tarda
Complex Esportiu    
Municipal Ca N'Arimon

Estirada del Camió
2/4 de 7 de la tarda
Avinguda de la    
Llibertat

La Garrinada. Animació
amb Pentina el Gat

7 de la tarda
Plaça de Pau Casals 

Sardanes i ball vuitcentis-
ta. Cobla Ciutat de
Terrassa

7 de la tarda
Plaça de Catalunya

La nit des t'il·lada
2/4 de 9 de la tarda
Plaça d'Europa

Sopar Morat amb karaoke
9 del vespre

Plaça Major
Teatre, Gold, amb The
chanclettes 

10 de la nit
Envelat (Esc. Montseny)

Bany nocturn a la piscina
exterior i cinema a la fres-
ca

10 de la nit
Complex Esportiu 
Municipal Ca N'Arimon

XIII Cursa en roba interior
2/4 de 12 de la nit 
Plaça de Pau Casals

Cantada d'Havaneres i
rom cremat amb el grup
A Tota Vela

2/4 de 12 de la nit
Plaça de Prat de la Riba

Nit dels grups locals amb:
Sykkarius, Acendra,
Coshida, Jar Band

Mitjanit
Parc de Can Mulà

19
DIMARTS 

Corregot infantil
12 del migdia
Plaça Major

Animació Infantil 
Xip Xap amb l'espectacle
Trinxant  sabates

2/4 d'1 del migdia
Plaça Pau Casals

Jornades de Portes
Obertes

de 5 a 8 de la tarda
Museu Abelló

Concert amb l'Orquestra
Maravella 

6 de la tarda
Envelat (Esc. Montseny)

L'afartada
2/4 de 7 de la tarda
Av. de la Llibertat

Mini tennis al carrer
7 de la tarda
Av. de la Llibertat

Espectacle de circ
8 de la tarda
Plaça de prat de la Riba

Els gegants i els diables
van als focs

2/4 de 10 de la nit
Castell de focs

10 de la nit
Parc de Ca L'Estrada (La 
Vinyota)

Exhibició de balls de saló
amb els molletans Isaac
Rovira i Desirée Martin.
Campions internacionals

11 de la nit
Ball de fi de festa

2/4 de 12 de la nit
Ball del fanalet
Proclamació de la colla
guanyadora de la Festa

Major de 2008
Tot seguit 

Discoteca mòbil
1 de la nit
Envelat (Esc. Montseny)

23
DISSABTE

Partit de bàsquet, futbol
sala infantil i futbol sala
de les colles

A partir de les 5 de la    
tarda
Complex Ca n'Arimon

La Capvuitada. Sopar
popular i discoteca

9 del vespre
Plaça Major

� � �

PREUS
· Teatre, Gold, The
Chanclettes Preu: 6 €
· Bany nocturn i cinema a
la fresca Preu: 4 €
· Concert Orquestra
Maravella Preu: 3 € /
Pensionistes 1 €

MERCAT VELL
· Venda d’entrades dels
espectacles
· Venda dels mocadors i
material de les colles
· Reserva de taules per al
sopar de la Capvuitada
de les Colles

SERVEI DE BAR
· Envelat (Escola
Montseny)
· Parc de Can Mulà
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Agraïment
FAMÍLIA HERMOSA RODRÍGUEZ

�Mollet del Vallès

El nostre més afectuós agraïment a
tots els professionals que treballen
a l’escola bressol La Xarranca. En
especial a Ana, Manoli, Susana,
Montse, Yoli, Bea, Marta, Silvia i a
tot l’equip que ha participat en la
primera educació del nostre fill
Adrià. Hem tingut la tranquil·litat
de deixar-lo en bones mans i poder

veure amb quina professionalitat i,
sobretot, estima tracteu els infants.
Gràcies per tot i fins sempre. �

Govern que dialoga
ENRIC GIL I FERRAN FORNS. Comis-

sió Comunicació d’IUSF�Sant Fost 

Des d’Independents Units per
Sant Fost (IUSF) volem sortir al
pas de les afirmacions que la sra.
Montserrat Armengol, en nom de

Gent per Sant Fost, va escriure en
la seva carta i que CONTRA-
PUNT va publicar l’11 de juliol.
En primer lloc, volem expressar el
nostre més ferm rebuig a l’ús de
retrets del passat polític de l’alcal-
dessa. Què pretenen amb això?
Tothom té un passat, però nosal-
tres no caurem en aquest joc. Sim-
plement ens agradaria que la sra.
Armengol pensés en el seu propi
passat abans de parlar del d’altres.

Pel que fa als veïns de la Conre-

ria, el govern d’IUSF-CiU-ERC
es va comprometre en el pacte de
mandat a no donar l’esquena i es-
coltar als ciutadans i així ho està
fent, encara que pugui saber greu
a alguns. El govern s’ha compro-
mès, i així ho ha expressat l’alcal-
dessa Montserrat Sanmartí, a es-
tudiar els casos dels veïns quan,
properament, s’estudiï i s’aprovi el
POUM. I el govern, des del pri-
mer dia, està parlant amb els ciu-
tadans i les associacions amb la
mà estesa i esperit de diàleg. 

El grup de veïns que van anar al
ple extraordinari del 27 de juny se-
ran escoltats perquè tenen tot el
dret, fins i tot malgrat les formes
que es van poder veure en aquella
sessió plenària, no gaire adients en
un entorn que ha de ser exquisit a
nivell de valors i educació. Els
grups de l’oposició (PSC i GSF)
van contribuir al desori espero-
nant-los perquè cridessin quan par-
lava l’alcaldessa i els regidors de
l’equip de govern i, en canvi, man-
tenint-se en silenci quan parlaven
els portaveus de PSC i GSF.  

Sra. Armengol, aquest és el caire
que vol donar a les seves interven-
cions als plens? Vol caure en l’ús
d’insults i desqualificacions públi-
ques? No és això una forma de
prepotència i una negació dels
principis del diàleg? No és això do-
nar l’esquena a les normes bàsi-
ques d’educació i ciutadania? �

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
�

l ple l’equip de govern de Martorelles ha
tornat a fer el ridícul quan no ha pogut
aprovar el nomenament del gendre de la
regidora Margarita Casanovas (UxM), Pe-

dro Xufré, com a Jutge de Pau. La regidora, que no
havia informat la secretària de la corporació que
aquesta persona era el seu gendre, ha dit en ser pre-
guntada que “està casat amb la meva filla, però som
famílies diferents”. Ha estat a requeriment de CiU
que ha advertit que la llei no permetia que la regido-
ra votés, que aleshores la secretària ha preguntat a la
regidora quin parentiu tenia amb aquesta persona.
Després d’un petit recés en què la secretària munici-
pal ha consultat la llei, aquesta ha demanat a la regi-
dora Casanovas que abandonés la sala. Essent neces-
sària una majoria absoluta, no s’ha pogut nomenar
el nou jutge de pau perquè UxM i ICV no tenien
prou vots. Ara ha quedat la jutge substituta del fins
ara jutge Sr. Prera. Per tant, mentre no es nomeni
un nou jutge ho serà la Sra. Rosa Pi.

CiU ha expressat el desacord en l’intent de
col·locar un familiar. Ha estat un acte vergonyós i  la
regidora Casanovas hauria de demanar disculpes al
poble. Aquest nou episodi demostra el que ja fa
temps que anem explicant. I és que entre la factura-
ció que fan familiars directes a l’Ajuntament (activi-
tat prohibida), l’increment de més del 60% dels sous
dels regidors d’UxM fa tres mesos i això que ha pas-
sat avui, queda molt en evidència quin és el princi-
pal objectiu d’UxM a l’Ajuntament. 

A més, CiU ha deixat constància de la seva de-
cepció un cop més pel fet que una majoria tan justa
ho intenti imposar tot a Martorelles. No ens han cri-
dat per pactar-ho ni parlar-ne, malgrat que fa un any
que insistim que cal diàleg entre govern i oposició.
Malgrat tot, l’alcalde es nega a rebre’ns i es dedica a
justificar la seva postura antidemocràtica amb falses
acusacions de poca educació de l’oposició.

MARC PERTÍÑEZ�Regidor de CiU a Martorelles

A
L’equip de govern fa el ridícul

Pel juny la calor feia rossejar i assecar les
espigues dels camps d’ordi, blat i civada.
S’apropava la sega i eren dos mesos molt
feixucs. Pels volts de Sant Joan, a les masies
vallesanes, arribaven els segadors. Eren
colles de gent ferrenya (la majoria de
pagès) que venien de Vic, Manlleu, Torelló i
pobles d’Osona, on el blat encara verdejava,
de manera que començaven la sega pel
Vallès i anaven segant cap al nord. El seu
bagatge acostumava a ser un gran sarró,
una manta, un mocador de fer farcell que
envoltava la seva roba i un parell de
volants com eines per a la sega. Eren gent
bregada i treballadora del camp, comença-
ven el jorn de segar al matí amb la fresca i
acabaven amb la posta del sol. Els seus
volants eren lluents de tan passar-hi la
pedra d’esmolar, a la mà esquerra hi 
portaven l’esclopet com a protecció de la
mà, en cas que el volant rebotés amb algu-
na pedra. Amb la mà esquerra de 
l’esclopet acompanyaven el blat segat que
aguantava amb el que encara no s’havia
tallat. Quan ho creien convenient recollien
la tallada i fabricant el vencí feien la garba
que deixaven enrere. 

La mestressa de la casa no donava 
l’abast a fer menjars i els vailets a portar vi

i aigua fresca al tros. Cada hora feien un
petit descans de 15 minuts per veure, fer
un mos i, sobretot, per esmolar ben bé els
volants, fins i tot alguns se l’acostaven a 
l’orella per percebre el clin de l’acer. El
dinar constava d’una bona amanida, un
rostit de pollastre o ànec, tall amb suc o
una bona vedella amb bolets amb fruita de
postres, cafè i l’aiguardent i el conyac que
no hi podien faltar. Al sopar acostumava a
haver-hi força gresca, sobretot si hi havia
algunes fadrines de bon veure i sense 
compromís. A l’hora de dormir, uns sega-
dors anaven al paller i d’altres a la pallissa
tot estenent una manta. Just trencava el
dia el cap de colla despertava la gent,
bevien un got d’aigua anisat i començaven
un altre dia de feina. En acabar la sega de
tot els camps, per celebrar la feina feta, es
feia un gran dinar o sopar i al cap de colla
se li donaven els diners acordats que repar-
tia entre els segadors. De fet, al mas eren
uns dies de força feina però també de joia,
la sega era molt important pel futur dels
seus habitants.

Quan la colla acabava la feina marxava
a segar a altres masies i, si estaven 
contents, a l’acomiadament es desitjaven
sort mútuament i deien “fins l'any que ve”,

mentre que si la família havia estat garrepa
difícilment repetirien. Amb el blat segat, el
tarannà habitual tornava a la casa, però
encara hi ha molta feina per fer: protegir
les garberes de la pluja, preparar-les per al
seu transport a l'era per batre-les, separar
el gra de la palla i omplir el graner.
Actualment la tasca de segar es fa amb més
rapidesa, dura menys dies i la maquinària i
la tecnologia moderna ha estalviat molta
fatiga i ha fet guanyar molt de temps, però
ha tret l'encant del passat i ha portat quasi
a l’oblit homes de l’època dels segadors,
forjadors en part de la terra catalana i de
l’himne nacional de Catalunya.

AMADEU ROVIRA �Sant Fost de Campsentelles

L’època dels segadors�

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

VOX POPULI

Participarà en 
les activitats
a la festa major
de Mollet?

Sergi
González

Metal·lista  (34) 
MOLLET DEL VALLÈS

Sí, aquests dies estaré per aquí.
Encara no he vist el cartell, però
sempre em quedo, sobretot per
les festes de nit.

Ricardo
Arronategui

Cambrer (34) 
MOLLET DEL VALLÈS

Sóc cambrer i hauré de 
treballar, però el meu fill sí
que anirà a la fira per pujar a
les atraccions.

Manuel
Piñero

Jubilat  (76) 
MOLLET DEL VALLÈS

Clar que passaré la festa major
aquí! Jo sempre vaig al ball, 
no m’ho perdo i que no em 
falti mai!

Adam
López

Seguretat (24) 
MOLLET DEL VALLÈS

No perquè treballo, tot i que
intentaré combinar-m’ho. 
Suposo que a la nit m’agradarà
sortir i de dia, a treballar.

Jordi
Moreno

Encofrador  (34) 
MOLLET DEL VALLÈS

Treballaré i no sé si podré 
participar massa en les 
activitats de festa major. A la
nit sí que sortiré.

Pili
Sánchez

Mestressa de casa
(65) MOLLET

Estaré aquí perquè mai surto
de vacances fora, però no crec
que surti massa perquè em fan
mal els ossos.

Text i fotos: ANNA PALOMO
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· MOLLET. ZONA PLANA LLEDÓ. Ref.
11017. Piso 65 m2, 3 hab., 1 baño, co-
cina semi-office, comedor 18 m2, sue-
los de gres, puertas de sapelly, a. a.
en salon, balcón. Finca con ascensor.
¡Ideal parejas! Precio: 213.359 € (35,5
Ml). Tel. 93 579 33 33.

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

· 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.

· LE COMPRAMOS O ALQUILAMOS SU
PISO. Nos encargamos de todo.
Llámenos o venga a vernos, calle Can
Pantiquet, núm. 81. Buscaremos la
solución. Tel. 692 629 014.
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EN LLOGUER

· ALQUILO PISO EN MOLLET. BIEN SI-
TUADO. Tel. 692 629 014.

· SE NECESITA TRASTERO GRANDE EN

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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ALTRESA

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

· CHICA SEPARADA BUSCA RELACIO-
NES con hombres solventes. Tel. 637
25 17 92.
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RELAXR

· ES BUSCA CANGUR PER A NEN DE 12
ANYS. Preferentment amb experièn-
cia i coneixements d’auxiliar de clínica
o educació especial. Inici a partir del
15 de setembre, per tot l’any (feina
estable). Tardes de 17 a 20 h, de di-
lluns a dijous, i de 15 a 20 h, els diven-
dres. Zona Mollet (Riera Seca). Con-
tactar amb Núria, tel. 630 430 830.

Acadèmia d’anglès necessita
incorporar

PROFESSOR/A 
D’ANGLÈS

de nivell avançat. 

Tel. 686 53 35 72 
o al 675 62 83 41

¿TIENE PROBLEMAS?
¿NO PUEDE HACER 

FRENTE A SUS PAGOS 
Y/O SU HIPOTECA? 

¿NO VENDE SU PISO?

TENEMOS LA SOLUCIÓN.
LLÁMENOS AL 692 629 014

O VENGA A VERNOS: 
c. Can Pantiquet, 81 · MOLLET

OFERTES

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

ZONA DE CAN PANTIQUET disponible
para alquilar durante una larga tem-
porada. Tel. 636 10 43 68 (Ana).

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

· 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.

· 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 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

· 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
EN TRASPASO. Ref: 33761. 110 m2,
totalmente acond para gimnasia y es-
tética. Con aseo, aire acond. y calefac.
En pleno funcionamiento. Alquiler de
700 euros/mes. Tel. 93 572 30 73.

TRASPÀS

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
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� CICLISME | VLADIMIR KARPETS GUANYA LA PROVA

� PARETS. El ciclista paretà de l’equip Caisse d’Epargne Joaquim
Rodríguez no ha pogut revalidar el seu títol a la clàssica d’Ordizia 
després de quedar en 26è lloc a la general, a 1 minut i 36 segons del 
guanyador que ha estat el seu company d’equip, el rus Vladimir Karpets.

EL MOLLET HC ES REFORÇA AMB 
QUATRE NOUS JUGADORS 58

CARLES PAREDES RETORNA A LA  
BANQUETA DEL SANT GERVASI 60

LA MOLLETANA JUDIT CASTAÑEDA QUEDA 
SEGONA A L’INTERCLUBS DE GRANOLLERS  58

� POLIESPORTIU | LA PRIMERA MILLA URBANA I EL NOVÈ OPEN DE TENNIS TAULA VAN COPAR L’AGENDA ESPORTIVA 

No tot ha estat ballaruga i gresca
aquests dies a Parets, el programa
de Festa Major d’enguany allotjava
un fort caràcter esportiu. Els pri-
mers actes que es van desenvolupar
van ser les 24 Hores de Futbol Sala,
el Trofeu de Patinatge, la Cloenda
del Casal Esportiu, el segon Tor-

neig Popular Tennis Taula i el tor-
neig mixt de petanca. En tot cas, els
principals actes del passat cap de
setmana van ser la primera edició
de la Milla Urbana i l’Open Vallès.

En el cas de la cursa es van donar
cita prop de 70 atletes. La prova era
de 1.609 metres i oferia tres catego-
ries diferents. A la categoria A (ma-
jors de 15 anys) va guanyar el mar-
roquí Abdel Birzarawal. Sandra

Corcuera va ser la fèmina més ràpi-
da d’aquesta categoria. A la catego-
ria B (de 10 a 15 anys) es va impo-
sar Josep Molins en masculins i
Sandra Caballero a femení. Els me-
nors de 10 anys van recórrer 500
metres i la victòria va ser per Paula
Rovira, seguida d’Àlex Cerezo, Joan
Molins i Roger Mompart. Dissabte
també es va celebrar el novè Open
Vallès de Tennis Taula. La final de

l’Open A la va guanyar David Soler
per 3-1 contra Xavier Villoro. En la
modalitat de l’Open B, Ferran Hu-
guet (Club Natació Sabadell) es va
imposar també 3-1 a Xavier Lucea
(Sant Celoni). Al 9è Open Vallès
van participar 42 persones federa-
des de 10 clubs catalans diferents.
Miguel Martínez i Albert Cusidó es
van proclamar vencedors del tor-
neig popular per a no federats. �

MILLA. Els més menuts també es van animar a participar�ORIOL GASSÓ EL SERVEI. Moments de concentració dissabte al pavelló�MARC GARCIA

JOAQUIM RODRÍGUEZ NO REVALIDA  
EL SEU TÍTOL A LA CLÀSSICA D’ORDIZIA

� PARETS DEL VALLÈS

PEDRO NAVARRO

La Festa Major es vesteix de curt

� FUTBOL SALA

El Miami jugarà al
grup 1 de Segona A

� MOLLET. La Federació Catalana de
Futbol Sala ja ha donar a conèixer
els grups de la Segona Divisió A
Catalana Femenina on es troba la
UD Miami. L’equip entrenat per
Alberto Gil militarà al grup 1 i s’en-
frontarà a equips com el Ciutat de
Granollers, el Mataró, el Vincit-
Polaris i el Lloret, entre altres. Serà
una Lliga de 26 partits. 

� ESCACS

El CE Mollet queda
quart a Canovelles

� MOLLET. El Club Escacs Mollet va
quedar quart classificat al Torneig
de ràpides per equips de la Festa
Major de Canovelles celebrat dis-
sabte passat. Formaven l’equip
Javier Morais, Marc Navarro (que
va fer un 2.5/3), Josep Colominas,
Antonio Castañeda, Cristian
Fernández i Pere Garriga. L’equip
amfitrió va resultar vencedor. 
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� PATINATGE | LA REPRESENTANT DEL CPA MOLLET VA ACONSEGUIR LA PLATA 

La patinadora del Club
Patinatge Artístic Mollet Judit
Castañeda va aconseguir assolir
la segona posició a l’Interclubs
celebrat entre Granollers i
Vilassar de Dalt. Castañeda par-
ticipava en la modalitat de figu-
res obligatòries de la categoria
debutant. En aquesta competi-
ció també va competir Queralt
Figueroa que va quallar una vui-
tena plaça a les figures obligatò-
ries d’iniciació C. 

MÉS COMPETICIONS

El CPA Mollet no dóna la tem-
porada per tancada perquè en-
cara resta veure els resultats del
Campionat de Catalunya aleví
de mitjans de setembre a Lleida.
En representació de l’entitat
molletana participaran Paula
Marco i Estela Barrio. Aquest
campionat és classificatori per al

d’Espanya. D’altra ban-
da, la patinadora Julia
Marco (campiona d’Es-
panya en figures obliga-
tòries) viatjarà a Itàlia a
principis de setembre per
participar en el Campio-
nat d’Europa. 

Aquesta ha estat, sens
dubte, una temporada far-
cida d’èxits esportius per al
club molletà. A part del
Campionat d’Espanya de
Julia Marco, també cal re-
cordar el bronze aconse-
guit per Carolina Masde-
vall al Campionat d’Espanya
juvenil.
A nivell organitzatiu també

ha estat un any fructífer pel
CPA Mollet perquè ha
portat al pavelló de
Riera Seca el Cam-
pionat de Barcelona
aleví, el Ciutat de
Mollet i la segona fa-
se de l’Interclubs i el
Consell Escolar. �

Castañeda puja al podi de
l’Interclubs de Granollers
� MOLLET DEL VALLÈS

PEDRO NAVARRO

EL PODI. Castañeda, segona classificada�CPA

Luque pren part de
dues concentracions
prèvies a Pequín 08

� PARETS. El nedador paralímpic
Miquel Luque formarà part de
dues concentracions amb l’equip
espanyol de natació prèvies als Jocs
de Pequín, a la Xina. El paretà és
l’actual campió paralímpic en 50
braça. La primera concentració va
acabar fa una setmana i la segona
comença el 16 d’agost. 

� HOQUEI | L’EQUIP PRESENTA CINC BAIXES � NATACIÓ

� MOLLET. Per tal d’estalviar-se els
patiments de la temporada passada,
el primer equip del Mollet HC (1a
Nacional Catalana) ha incorporat
quatre fitxatges per garantir una
campanya més tranquil·la als de
Riera Seca. Les entrades són: el
porter Lluís Nache (CPP Cemex
Raspeig), José Antonio Marín (Sant

Cugat) i Joan Aranda i Nani Ollet
(tots dos del Cerdanyola). En el
capítol de baixes cal destacar la
marxa de l’equip de Pep Pomé, un
dels puntals ofensius del conjunt
de Jordi Morote que jugarà al
Congrés. També són baixa Juan
Pablo Rodríguez, Galdric Lagunas,
Dani Rodríguez i Jonathan Ardid. �

El Mollet Hoquei fitxa
quatre nous jugadors
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DIMECRES 

10 DE SETEMBRE

19.00h Seguici de
Festa Major.
Sortida: Pl.Anselm

Clavé

19.30h Exposició
d’escultura i ceràmica
Lloc: Masia de Can

Carrancà

20.00h Pregó de
Festa Major.
Lloc: Masia de Can

Carrancà

22.00h Actuacions de
flamenc.
Lloc: Pati de la Masia

de Can Carrancà

23.00h Nit
d’Havaneres.
Lloc: Envelat

23.00h Nit de l’ero-
tisme
Lloc: Biblioteca

Montserrat Roig

DIJOUS 

11 DE SETEMBRE

11.00h Acte institu-
cional de la Diada
Nacional de Catalunya.

Homenatge floral.

Lloc: Pl. d'Espanya

12.00h Sardanes amb
la Cobla Selvatana.
Lloc: Pl. de

l'Ajuntament

13.00h Festa de l’es-
cuma

Lloc: Pl.Anselm Clavé

17.00h Instal·lació de
Carrer
Lloc: Plaça El·líptica del

Parc de Can Sunyer

17.00h Ballada de
Gitanes i trobada
d’Exdansaires.
Lloc: L'Era de la Masia

de Can Carrancà

19.00h Animació
infantil.
Lloc: Plaça El·líptica del

Parc de Can Sunyer

20.00h Concert amb
l’orquestra Selvatana
Lloc: Envelat

22.00h Quadres
Flamencs. Música en
directe.
Lloc: Pati de la Masia

de Can Carrancà

22.30h Mascletà de
Festa Major.
Lloc: Can Carrancà

23.00h FESTIVAL
M.A.M.
Lloc: c. Mogent del

Polígon

00.00h Ball de nit
amb l’Orquestra
Selvatana.
Lloc: Envelat

00.15h a 04.00h FES-
TIVAL M.A.M.
Lloc: c. Mogent del

Polígon

DIVENDRES 
12 DE SETEMBRE

11.30h Tallers infan-

tils
Lloc: Plaça El·líptica del

Parc de Can Sunyer

17.00h Tallers infan-
tils 
Lloc: Plaça El·líptica del

Parc de Can Sunyer

19.00h Espectacle de
màgia
Lloc: Plaça El·líptica del

Parc de Can Sunyer

19.00h Concert de
jazz
Lloc: Pl. de Ajuntament

22.00h Gyncana.
Lloc: Esplanada de Can

Carrancà

22.00h Actuacions
dels Quadres
Flamencs
Lloc: Pati de la Masia

de Can Carrancà

23.00h a 04.00h FES-
TIVAL M.A.M.
Lloc: c. Mogent del

Polígon

00.00h Ball de nit
Lloc: Envelat 

DISSABTE 
13 DE SETEMBRE

11'30h Jornada d’es-
ports al carrer.
Lloc: Plaça El·líptica del

Parc de Can Sunyer

12.00h Ball matinal 
Lloc: Envelat 

17.00h Esports al
carrer.
Lloc: Plaça El·líptica del

Parc de Can Sunyer

17.30h VII Mercat
Greco Romà MMVIII
Lloc: Pati de la Masia

de Can Carrancà

18.00h IV Concurs de
llançament de
Ferradures.
19.00h VI Concurs de
llançament de pinyol
d'oliva.
19.30h III Concurs de
curses de cargols.
20.00h Arribada d'en
Cèsar August al mer-
cat.
20.00h Missa pels
difunts
Lloc: Parròquia de Sant

Joaquim

20.30h Correfoc
infantil
Lloc: Plaça El·líptica del

Parc de Can Sunyer

21.00h Caminada
nocturna a la font de
la Mercé.
Sortida: Esplanada de

Can Carrancà

22.00h Correfoc de
Festa Major.
Sortida: Pl. Espanya

23.00h Actuació musi-
cal
Lloc: Pati de la Masia

de Can Carrancà

23.00h a 04.00h FES-
TIVAL M.A.M.
Lloc: c. Mogent del

Polígon

23.30h Lectura dels
Versots
Lloc:Av. Piera

23.30h Concert amb
Hotel Cochambre.
Lloc: Envelat

DIUMENGE 
14 DE SETEMBRE

11.00h Karaoke.
Lloc: Envelat

11.15h Plantada de
Gegants 
Lloc:Av. Piera cantona-

da amb el c. Montseny

11.30h Jocs tradicio-
nals
Lloc: Plaça El·líptica del

Parc de Can Sunyer

12.00h Cercavila
gegantera
Sortida: de l’Av. Piera.

12.00h Missa de Festa
Major
Lloc: Parròquia de

Sant Joaquim

12.45h Ball de
gegants i concert
amb Xarop de Canya.
Lloc: Pati de la Masia

de Can Carrancà

17.00h Jocs tradicio-
nals
Lloc: Plaça El·líptica del

Parc de Can Sunyer

19.00h Concert i ball
amb l’Orquestra
Maravella
Lloc: Envelat de Can

Carrancà

23.00h Castell de
Focs d’artifici
Lloc: Esplanada de Can

Carrancà

PROGRAMA 
FESTA MAJOR
MARTORELLES
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Després de dos anys com a coordi-
nador esportiu i responsable de les
categories inferiors, el tècnic Carles
Paredes retorna a la banqueta del
primer equip del Sant Gervasi (2a
Catalana) en substitució de Toni
Delgado. “L’equip ha fet una
bona temporada, l’objectiu és
consolidar la categoria però sense
renunciar a res”, diu Paredes.
L’entrenador ja va estar a la banque-
ta del Sanger a les temporades
2003/04 i 2004/05. A banda de pos-
sibles novetats d’última hora,
Paredes ja té configurada la planti-
lla de l’equip. En el capítol de bai-
xes cal citar la marxa de Víctor
Martos al segon equip del CB
Mollet, Ricard Dam i Óscar
Moyano que, molt probablement,
assumirà el rol de segon entrenador.
La continuïtat de Joel Safont  enca-
ra és dubte. Per suplir aquestes
absències, el Sanger rep les incor-
poracions de Xavier Roca
(Montcada) i Jordi Trujillo (Sant

Josep de Badalona), tots dos provi-
nents de les categories júnior dels
seus clubs d’origen. L’equip també
ha fitxat el base Marc Colomer,
procedent del Granollers B. La
recuperació del joc exterior de Toni
Fuentes, una de les millors notícies

per a l’equip, tanca el contingent de
novetats. Continuen el bloc confor-
mat per Roberto Belcerro, Angel
Luís Tetilla, Juan Fran Garrido,
Agustí Simó, Albert Gargallo i Àlex
González. L’equip començarà a
entrenar el proper 25 d’agost. �

� MOLLET DEL VALLÈS

PEDRO NAVARRO

� BÀSQUET | L’EQUIP RECUPERARÀ EL JOC EXTERIOR DE TONI FUENTES 

NOVETAT. Paredes retorna a la banqueta del Sant Gervasi�MARC GARCIA

Carles Paredes assumeix 
les regnes del Sant Gervasi

� � � MOLLET / PARETS / SANT FOST.

Amb la marxa d’Oriol Perales, el
segon tècnic del Wursi FS Parets,
Juan Carlos serà l’encarregat de
conduir l’equip per Territorial la
propera temporada. Amb les baixes
de Toño, Ñoño i el dubte de Joel,
el club es reforça amb dues ales i
un nou porter. Per la seva part, el

tècnic Juan Carlos Elías ultima la
planificació de la seva tercera cam-
panya a la UFS Mollet. Elías tindrà
quatre juvenils a prova. Per últim,
el Can Calet rep l’arribada de
Marcos, un ala del Trinitat, i Juli,
un ala-tanca de la Vall del Tenes.
El tècnic Xavier Cuní ha confirmat
la continuïtat de 10 jugadors. �

Canvi a la banqueta 
del Wursi FS Parets

El futbol sala baixvallesà es posa a punt

� FUTBOL SALA

El Torneig de Festa
Major es queda amb
quatre semifinalistes

� SANT FOST. Dijous s’havien de dis-
putar les dues semifinals del
Torneig de Futbol Sala de Festa
Major de Sant Fost. Els equips que
han arribat als creuaments han
estat Quiosc M contra Cervatine,  i
Orbora Systems contra Autoescoles
Irlanda. Enguany han participat
un total de 17 equips. La final està
programada per dissabte (20.30h).
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El mag de TV3 que presentava
Il·lusionadors, el Mag Lari, porta el
seu espectacle a la plaça El·líptica
del parc de Can Sunyer. Màgiaca-
dabra és el nom del muntatge de
l’il·lusionista Josep Maria Lari, que
farà jocs de mans, aparicions i des-
paricions. A més, el públic podrà
pujar a l’escenari per convertir-se
en protagonista dels seus trucs. Mà-
giacadabra es representa des de
1998. A part, la companyia Mag
Lari també ha portat als pobles ca-

talans i d’arreu La Màgia de Mag
Lari & Secundina (1994), Màgic
70 (1997), Increïble (2000), Estre-
lles de la Màgia (2002), Millenium
(2004) i Secrets (2007).

Josep Maria Lari va escollir la
màgia com a professió després de
llegir un llibre. Per aquest motiu ha
publicat Els Secrets del Mag Lari,
amb textos de Montse Lari i il·lus-
tracions d’Òscar Fernández (Edi-
cions Pagès, 2007), amb la voluntat
que la màgia sigui propera a to-
thom i que els més petits puguin
aprendre els seus propis trucs.
També és reponsable del còmic bi-

mensual La màgia del Mag
Lari, a la revista Cavall Fort.

El Mag Lari ha estat convi-
dat a nombrosos programes de
TV3 i ha rebut nombrosos premis
tals com el primer Premi al Millor
Espectacle de la Fira de Teatre de
Tàrrega el 2002 i, el 2007. �

� MÀGIA | L’IL·LUSIONISTA, FAMÓS PER LES SEVES APARICIONS A TV3, PORTA ‘MÀGIACADABRA’ A MARTORELLES
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LA FAMÍLIA SIMPSONS I ‘RATATOUILLE’,   
A LA GRAN PANTALLA DE MARTORELLES

� CINEMA | A LES 23 H, AL PARC DE CAN SUNYER

� El primer i últim dissabte del mes d’agost, la plaça El·líptica del
parc de Can Sunyer (23 h) acollirà la projecció dels films The
Simpsons, The Movie i Ratatouille, respectivament. Ambdues
pel·lícules d’animació estan dirigides a tots els públics.

Ara hi és, ara no hi és,
amb el Mag Lari
� MARTORELLES

ANNA PALOMO

EMBOLICS. Xavi Solé i Laura Trapero durant l’obra� ORIOL GASSÓ

� SANT FOST DE CAMPSENTELLES.

Vodevil ha estat la darrera actuació
del grup de teatre amateur santfos-
tenc Segle XX. L’obra, que es va
representar dissabte a l’Ateneu,
tracta sobre els embolics de pare-
lla. Escrita per Hugo Daniel
Marcos i dirigida per Joan Pau
Iglesias, Vodevil tanca el cicle
memorial Manel Insa, per on han
passat els grups de teatre El
Tramvia, el Centre Parroquial de
Monistrol de Calders i la compa-
nyia de Sabadell El Ciervo. �

Actors locals
interpreten
‘Vodevil’

� TEATRE | DARRERA REPRESENTACIÓ DEL CICLE MEMORIAL MANEL INSA

DILLUNS 1 de setembre · 19.30 h 

Parc de Can Sunyer · Gratuït EN ACCIÓ. Trucs de l’espectacle ‘Màgiacadabra’�ARXIU

CULTURA
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La propera temporada de l’Esbart
Dansaire ja no comptarà amb Joan
Vallbona, director i coreògraf. Ha
arribat el moment de reorganitzar
els dansaires de Mollet i, segons el
president de l’entitat, Joaquim La-
passet, “esperem tornar el més
aviat possible”. Tot i que encara no
és oficial qui serà el successor de
Vallbona, Lapasset afirma: “Els que
ens quedem, seguirem treballant
amb el mateix esforç i interès”.

L’experiència de Vallbona a tea-
tres com el Condal de Barcelona el
va portar a fer les coreografies a
l’Esbart Dansaire, que neix de la

colla de Ball de Gitanes (1993), la
qual Vallbona ja dirigia. Dos anys
després de la seva posada en marxa
es va presentar oficialment al Tea-
tre Municipal de Can Gomà. L’Es-
bart Dansaire de Mollet posa en es-
cena balls de tradició catalana. Els
més petits ballen a l’Escola de
Dansa; després passen al Cos de
Dansa; i, finalment, Impuls en
Dansa fa els espectacles més perfec-
cionats. Actualment, Vallbona diri-
gia  dues actuacions dins el grup
Impuls en Dansa: Quan el mal ve
d’Almansa i Un país de festa, que es
va representar divendres al Parc dels
Colors. Cada any per aquestes da-
tes, l’Esbart participa en la progra-
mació de les activitats d’estiu amb

un festival al parc. Fa dues setmanes
es va haver de suspendre a causa de
la pluja. Finalment es va poder rea-
litzar i “va ser tot un èxit”, indica
Joaquim Lapasset.

ESPAI D’ASSAIG

Una de les reivindicacions més an-
tigues de l’entitat és que se’ls ofe-
reixi un espai per poder assajar
conjuntament. “Cada grup ha
d’assajar a un lloc diferent per
manca d’espai, i això no fa
pinya”, explica el president. Tot i
que l’Ajuntament està condicio-
nant un espai de dansa a Can Go-
mà, Lapasset indica: “no és prou
ample per als nostres assajos”. �

� DANSA | ELS BALLARINS ACABEN LA TEMPORADA

Joan Vallbona deixa 
la direcció de l’Esbart 

� MOLLET DEL VALLÈS

ANNA PALOMO

L’entitat dansaire segueix demanant un espai per als assajos de tots els grups

ACTUACIÓ. ‘Un país de festa’ es va representar aquest cap de setmana al Parc dels Colors �ORIOL GASSÓ
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GEGANTS I DIABLES, NOVETATS   
DE LA GRESCA SANTFOSTENCA

� FESTA MAJOR | DE DIJOUS A DIUMENGE

� SANT FOST. El Ball de Diables de Mollet obria dijous la festa major.
Aquesta era una de les principals novetats d’enguany, conjuntament
amb una altra mostra de la cultura popular catalana, com són els
gegants. Els de Mollet desfilaran a les 11 h des de la plaça de la Vila. GARBUIX

� PARETS  DEL VALLÈS. La festa
major d’enguany ha estat
marcada pels aniversaris de la
mostra gastronòmica, que arri-
bava als 25 anys, i del grup de

teatre Som i Serem, que com-
pleix una dècada. L’inici de la

gresca va unir les dues efemèrides
amb un pregó protagonitzat pel

cuiner i impulsor de la mostra Pep
Salsetes i per la formació teatral,
que van representar un sopar de
gala a la plaça de la Vila. Tot plegat
servia de tret de sortida per a la Nit
del Teatre i la resta d’activitats,
com els concerts i balls, la llegenda
de la Pedra del Diable i l’Albada
del Gall, entre altres. FOTOS: O. GASSÓ

� FESTA MAJOR 2008 | ANIVERSARI DE LA MOSTRA GASTRONÒMICA I DE LA COMPANYIA SOM I SEREM

Teatre i tradició per
anar obrint boca
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c Tenor Vinyes, 16-18 a partir de les 17.00 h

o bé truqueu al tel. 93 562 40 61

NOVA ESCOLA BRESSOL A PARETS

80 places per
nens i nenes 
d’entre 0 i 3 anys
en un ampli 
ventall horari

200 m2 de jardí

En el seu tercer any d’existència, la
baixada de carretons s’ha consolidat
com una de les activitats més espe-
rades i amb important participació
de la festa major paretana. Enguany
l’organització, el Ball de Gitanes,
ha repartit 25 dorsals entre els 38
carretons i 110 participants d’aquest
recorregut amb vehicles curiosos i
conductors un pèl temeraris.

El premi al carretó més original
va ser per Plou i fa sol, que compta-
va amb 10 tripulants. El de la mi-
llor disfressa es va atorgar a JOF 3.1
i la baixada més original a Evo 9. A
més, es van sumar tres mencions es-
pecials: al carretó amb més nens, el
T Parets Glober Trotters (11 partici-
pants en 11 vehicles); el més nom-
brós, el Rafting Parets (8 partici-

pants), i al grup amb dones, Piules.
A banda de l’elevat nombre de

públic assistent, un altre fet que de-
mostra l’èxit de la convocatòria és
la participació de tres carretons fo-
rans, de Vilafranca del Penedès.

ARTS VISUALS

La festa major de Parets també té
altres concursos amb una trajectò-
ria històrica. És el cas del certamen
de fotografia, que arribava a la seva
29a edició i que va repartir vuit
guardons. A la categoria d’imatge
analògica, Ricard Garcia amb
Escut 904 va rebre el primer premi;
Trinidad Salacrón, el segon; Antoni
Guasch, el tercer, i Francisco
Esquerra va guanyar el guardó local
amb la imatge L’era industrial. Pel
que fa a les fotografies analògiques,
el primer premi va ser per a una ins-

tantània de Can Fradera de José
Luis López; el segon per a Juan
Tepero, i el tercer per a Jaume
Codina. El premi local va ser per a
Jordi Calmet, amb la fotografia
Detalls de Parets.

En el 28è concurs de pintura rà-
pida el primer premi va ser per a
Francesc Farrés, per un quadre de
la Torre Malla. El segon classificat
va ser Ramon Puyolà amb Darrera

l’església, i el tercer, Joan Tauleria,
amb Llum natural. El guardó local
se’l va endur Joan Jonquera; el jurat
va atorgar un accèssit a Joan Vila. 

Un altre dels certàmens que ha
comptat amb una considerable par-
ticipació ha estat el concurs d’apa-
radors, amb 25 comerços i un miler
de votacions que han donat com a
guanyadors la Pastisseria Calvo i el
Forn de pa Guàrdia. �

� FESTA MAJOR 2008 | FRANCESC FARRÉS GUANYA EL CONCURS DE PINTURA RÀPIDA AMB ‘LA TORRE MALLA’

La baixada de
carretons aplega
110 participants

CARRETÓ MÉS ORIGINAL. Plou i fa sol, un dels premiats �ORIOL GASSÓ

CONTRAPUNT
traurà nou
número el 5 
de setembre

� DE VACANCES

� MOLLET DEL VALLÈS. CONTRA-
PUNT marxa de vacances, de
manera que la propera edició no
sortirà al carrer fins al divendres 5
de setembre. Amb tot, el vigent
número, que compta amb un
suplement especial de la festa
major de Mollet del Vallès, es
redistribuirà el dia 14 d’agost als
principals escenaris de les activi-
tats de la gresca estiuenca en
record del Vot del Poble.

A LA XARXA

Tot i la pausa de l’edició en paper
del periòdic CONTRAPUNT, la
informació d’actualitat, en espe-
cial la de la festa major 2008, es
podrà seguir per mitjà del web
www.contrapunt.cat. El servei de
titulars enviats diàriament, però,
també s’interromprà des de diven-
dres i fins a l’1 de setembre. Bones
vacances a tothom! �

� PARETS DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M. ERAS

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

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

QUADRES I LÀMINES · MARCS I MOTLLURES
FORN DE CERÀMICA

c. Ramon Casas, 51-B · Mollet

Tel. 93 570 80 13
c. Barcelona, 11 · Mataró

Tel./ Fax. 93 796 28 76

MATRÍCULA 
OBERTA
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ARSEGUR SEGURIDAD

· VIGILANTES DE SEGURIDAD CON ARMA

· VIGILANTES DE SEGURIDAD SIN ARMA

· COCHE PATRULLA (Polígonos, urbanizaciones)

ARSEGUR SERVEIS

· RECEPCIONISTAS

· TELEFONISTAS

· CONSERJES

· PORTEROS

· AZAFATAS

ARSEGUR JARDINERÍA

STOP ALARMA

· ALARMAS

· CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS

· CUSTODIA DE LLAVES

· CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISIÓN

· BARRERAS ANTIHURTOS

· SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

ARSEGUR LIMPIEZA

· LIMPIEZA DE EDIFICIOS

· LIMPIEZA INDUSTRIAL

· SUMINISTROS HIGIÉNICOS

· LIMPIEZA DE CRISTALES Y FACHADASARSEGUR SERVICIOS TÉCNICOS

· CONTROL DE PLAGAS

· HIGIENE AMBIENTAL

· LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CONDUCTOS 

DE AIRE ACONDICIONADO

ARSEGUR OUTSOURCING

· DISTRIBUCIÓN CORREO

· DISTRIBUCIÓN PAQUETERÍA

· MOZOS ALMACEN

· MANIPULADORES

· CARGAS Y DESCARGAS

· ALMACENAJE

· MENSAJERIA

c. Pere III, núm. 8, 2º 2ª · MOLLET DEL VALLÈS · T. 935 790 030

DELEGACIONES: 

TARRAGONA, GERONA,

LERIDA, ZARAGOZA,

MADRID, VALENCIA, 

CASTELLON, ALICANTE
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EL TEMPS
per Felip Comas

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

DIJOUS, 24 30ºC 21ºC 28ºC 1.012 hPa Inap. 29 km/h SSW

DIVENDRES, 25 28ºC 21ºC 26ºC 1.011 hPa             - 32 km/h SE

DISSABTE, 26 31ºC 21ºC 27ºC 1.014 hPa        - 32 km/h SSE

DIUMENGE, 27 30ºC 21ºC 28ºC 1.015 hPa - 35 km/h SSW

DILLUNS, 28 30ºC 21ºC 28ºC 1.013 hPa - 34 km/h SE

DIMARTS, 29 29ºC 23ºC 27ºC 1.016 hPa - 29 km/h SSE

DIMECRES, 30 31ºC 20ºC 30ºC 1.016 hPa - 29 km/h SSE

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

Nuvolositat variable de ti-
pus alt i prim, sense més

conseqüències. La tem-
peratura baixarà lleuge-
rament.

Un lleuger fluxe de nord,
farà que les temperatures
baixin una mica més i acla-
rirà el cel, que romandrà
serè o gairebé serè.

Una falca anticiclònica
mantindrà l’estabilitat, i el
sol i la calor (que tornaran a
apretar) seran els protago-
nistes.

Previsió per al cap de setmana

DIUMENGE 3DIVENDRES 1 DISSABTE 2

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

Cartellera de l’1 al 5 d’agost

NOVETATS

CINES MONTCADA

Superagente 86 Horari: 16.00-18.15-20.30-22.45-0.50

Eskalofrío Horari: de dilluns a dimecres: 16.15-18.15-

20.15-22.15. De divendres a diumenge: 19.30-22.00-0.00

Hancock Horari: 16.45.-18.45-20.45-22.45-0.45  

Expediente X Horari: 16.00-18.10-20.20-22.30-0.40

Las crónicas de Nárnia: el príncipe Caspian
Horari: de dilluns a dimecres: 16.30-19.15-22.00. De

divendres a diumenge: 19.30-22.00-0.00

The mummy 3 Aventura Durada:
114 min. Horari: de dilluns a simecres:
16.45-19.15-22.15. De divendres a diu-
menge: 16.00-17.15-18.20-19.30-20.40-
22.00-23.00-0.30. De: Rob Cohen
Amb: Brendan Fraser, Jet Li

LA RESTA DE LA CARTELLERA

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

PRÒXIMAMENT: Wall-E, Venganza, Batman, Mamma Mía,
Aprendiz de caballero, Space Chimps, Licencia para peinar
(Zohan)

� �

�
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www.contrapunt.catla contra... i punt72

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

25 de juliol de 2003 (núm. 112).
L’alcaldessa, Montserrat Tura,
s’oposava al Pla Director de Ga-
llecs que proposava el Govern de
CiU, que fixava les 632 hectàrees
lliures i n’urbanitzava 139.

–Per què Palestina?
–Hi ha una autèntica ocupació, la res-
posta hauria de ser un boicot internacio-
nal com es va fer amb la Suràfrica de l’a-
partheid, cal més implicació de la comu-
nitat internacional basada en la justícia.  
–Un conflicte amb solució?
–No podem pensar que està tan enquis-
tat que no te solució, està a les mans de
la comunitat internacional. Va ser
l’ONU qui va decidir partir Palestina. 

–Aquest és un conflicte amb bons i
dolents?
–No entrem a valorar si hi ha bons o
dolents. Ens trobem amb nens que
viuen en una situació de violència, on
cada dia la seva societat es més pobre i
tenen menys perspectives de futur.
Aquesta és la gran diferència amb
Israel. 

–Que us ha sorprès més de la visita dels
nens palestins?
–Aquests nens venen per intensificar
una lluita no violenta. A vegades pen-
sem que tots són terroristes. 
–Com són aquests menuts?
–Han viscut situacions traumàtiques,
són orfes o fills de presoners. Aquí som-
reien, estan esperançats. 

� PER: ESTEVE GIRALT

Membre d’Aturem la Guerra, ha organitzat les 
jornades de solidaritat amb els nens de Palestina

Teresa Sala

La comunitat
internacional va
partir Palestina 

EN ESSÈNCIA

� LA DADA

2.901
� Número d’usuaris que han par-
ticipat durant el curs 2007-08 en
activitats, xerrades, tallers i visites
a alguna de les deixalleries del
Consorci de Residus del Vallès
Oriental. 10

� LA FRASE

� SÍLVIA BATLLE, animadora sociocul-

tural de la residència Santa Rosa i

una de les impulsadores del 

projecte del gos al centre. 10

� EL WEB

ROM

� Sigles del Reglament Orgànic
Municipal, document que conté
els paràmetres de l’organització
municipal i l’assistència als plens,
entre d’altres. 14

� EL WEB

www.impulsendansa.cat

� Web del grup més perfeccionat
de l’Esbart Dansaire, Impuls en
Dansa, que oferia el passat cap de
setmana l’0última actuació de la
temporada. 64

Tobby està pujant 
l’ànim a gent amb
problemes d’autoestima
i depressions

“


