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El 70% de molletans no
va al teatre ni a concerts

■■ CCOONNSSUUMM  CCUULLTTUURRAALL | UN ESTUDI CONCLOU QUE LA BIBLIOTECA I ELS CENTRES CÍVICS SÓN ELS EQUIPAMENTS MÉS VALORATS / 33

■■   EE SS PP OO RR TT SS

Quílez, sotscampió
d’Espanya de 10.000
metres marxa / 2222

Homenatge del Club
d’Handbol Sant Fost
al veterà Safa / 2222

Merck condiciona
la continuïtat de la
seu de Mollet a la
reducció de costos

■■ FUTUR INDUSTRIAL

● La formació de l’Escola
de Música serà diumenge
a la Nova Jazz Cava / 2244

La Mollet Jazz
Band actua al
festival de Terrassa

■■ MÚSICA

Els ciutadans atorguen un 6,8 a l’oferta cultural local però la meitat del consum es fa fora del municipi

Can Rajoler
s’obre al
‘Bel canto’

■■ MMÚÚSSIICCAA / 2244  ii  2266

a escena. Es van interpretar fragments
de Don Giovanni i Cosí Fan Tutte >> L.G.

Amics de l’Òpera del
Vallès Oriental apropaven
al públic Mozart i Da Ponte

Rialles proposa un
espectacle que fussiona
claqué i música flamenca

>

>

ACORD MILIONARI PER  
MILLORAR L’ESTACIÓ DE FRANÇA 66

● La companyia dóna a 
la planta de Can Magarola
un any i mig de termini / 1155
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Els molletans han aprovat amb gai-
rebé notable (6,79 sobre 10) l’activi-
tat cultural de la ciutat, segons un
estudi realitzat per la Diputació de
Barcelona, per mitjà de 600 entrevis-
tes telefòniques a ciutadans majors
de 15 anys que es van realitzar entre
el 22 de maig i el 16 de juliol de
l’any passat. La valoració molletana
es troba lleugerament per sobre de
la mitjana dels 22 municipis que
han participat en l’estudi i que és de
6,65. Les activitats més celebrades
pels molletans són les que es desen-
volupen a centres cívics i culturals
(7,08), conjuntament amb el servei
de biblioteca (7,16), mentre que l’o-
ferta musical rep un 6 pelat, amb l’a-
greujant que la meitat dels enques-
tats no han entrat a valorar-la. 

Amb tot, el regidor de Cultura,
Dani Novo, s’ha reconegut “satis-
fet dels resultats, però no eufò-
ric”. El responsable de la política
cultural de la ciutat assegura, a
més, que l’estudi sobre consum cul-

tural a la ciutat “dóna pautes per
incidir en algunes coses”. Potser
una de les més preocupants és l’è-
xode dels ciutadans interessats en
propostes culturals. De fet, l’estudi
mostra que mentre que els molle-
tans acostumen a anar al teatre, al
cinema i a recitals musicals en una
proporció semblant a la mitjana
dels ciutadans de les comarques
barcelonines, hi ha un tant per
cent més elevat que tria fer-ho fora
de Mollet. Per exemple, només un
32% dels molletans que han anat al
teatre en el darrer any ho han fet a
la ciutat, mentre que la mitjana de
la resta de municipis és del 42%.
Crida també l’atenció que, tot i que
la Biblioteca rep una bona valora-
ció, el seu ús sigui menor que a al-
tres poblacions. El Museu Abelló
també ha estat valorat amb un 6,5,
però del 33% de molletans que ha
anat a algun museu aquest any, no-
més el 26% ho ha fet al molletà.
L’activitat cultural més participada
amb diferència, segons l’estudi, és
la festa major (un 79%) que, a més,
rep una valoració de 6,9 sobre 10. ■

� Un percentatge lleugerament major que la 
mitjana dels municipis estudiats (d’un 30,70%) no
ha obert cap llibre en el darrer any, un 38,20 n’ha
llegit entre un i tres (la mitjana és del 34,50%) i
només la resta tenen per costum la lectura.

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ UN 24% D’ASSOCIACIONISME LECTURA ESCASSA

Mollet treu un 6,8 en activitat cultural,
però la meitat del consum es fa a fora
L’estudi conclou que els equipaments més
valorats són la biblioteca i els centres cívics

■■   CONSUM CULTURAL | ESTUDI SOBRE HÀBITS I VALORACIÓ

● MOLLET DEL VALLÈS
MONTSE ERAS

L’ÚS D’INTERNET ESTÀ 
PER SOTA DE LA MITJANA

� Un 36,20% de ciutadans de Mollet
fan servir Internet, mentre que la mitjana
dels 22 municipis de les comarques 
barcelonines és d’un 39,10%, gairebé tres
punts per sobre.

LES ENTITATS AMB MÉS
SOCIS SÓN LES ESPORTIVES

� Del 24% dels molletans que pertanyen a alguna
entitat, gairebé un 40% ho fan a una associació de
caràcter esportiu i un 23% a una cultural. De lluny
(un 8,3%) segueixen sindicats i associacions de veïns
(un 6,9%). Moltes no arriben a l’1%, com les juvenils.

UN 31,30% DE CIUTADANS NO
VA LLEGIR CAP LLIBRE EL 2007
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COMENÇA LA REHABILITACIÓ  
DE CAN CÀLIO PER ACOLLIR L’SLOP

■■   EEQQUUIIPPAAMMEENNTT | Pressupost de 119.204 euros

● PARETS DEL VALLÈS. L’empresa adjudicatària, Reformes
Contrast, ha iniciat les obres a l’edifici del número 3 del carrer
Major. La reforma permetrà que es converteixi en la seu de
l’Oficina Local d’Habitatge i del Servei Local d’Ocupació.

MIL PERSONES HAN UTILITZAT LES AAUULLEESS  DD’’EESSTTUUDDII DE MOLLET, 340 MÉS QUE AL MATEIX PERÍODE DE L’ANY PASSAT*

Mollet ha posat fil a l’agulla per
elaborar el nou pla estratègic que
ha d’actualitzar i substituir el pri-
mer de 1994 i ha de definir el mo-
del de ciutat que es pretén assolir
en els propers anys. “L’aprovació
del POUM, com també les noves
tecnologies i la multiculturalitat”,
són alguns dels aspectes que el re-
gidor que s’encarregarà d’impulsar
el procés del nou planejament, An-

tonio Felices, destacava com a
nous escenaris que fan necessari un
nou instrument estratègic de des-
envolupament de la ciutat.

El II Pla estratègic Mollet 2025
estarà enllestit el 2010, segons les
previsions. Per complir amb el ca-
lendari, ara els consells municipals
de participació han iniciat el procés

per triar els seus representants al
plenari, que comptarà amb un cen-
tenar de persones, i a la comissió
permanent (35 integrants). L’Ajun-
tament també obrirà un concurs
per triar una empresa consultora
que s’encarregui de les enquestes a
la ciutadania.

La primera fase del procés, que
consisteix a fer una diagnosi de l’es-
tat de la ciutat, es desenvoluparà en-
tre l’abril i l’estiu de 2008. Seguida-
ment, fins a final d’any, es definiran
les línies estratègiques a seguir i, fi-
nalment,  durant tot el 2009 s’elabo-
raran les accions i propostes per al
futur de la ciutat. Felices assegurava
que “hi podrà participar tothom,
tant a través del web, com de les
enquestes i les entitats”. 

COMPLIMENT DEL PRIMER

L’alcalde de Mollet, Josep Monràs,
assegurava que el 88% de les ac-
cions proposades en el pla estratègic
de 1994 han estat realitzades o estan
en procés. Afegia que la resta no es
desenvoluparan perquè han perdut
el sentit. Entre aquestes hi ha la
construcció d’un heliport per a usos
públics i privats, i la creació d’un
pas subterrani per a vianants sota la

via del tren de Santa Rosa (proposta
no executada que quedarà substituï-
da per l’ambiciós projecte de soter-
rament de la línia), entre altres. Pre-
cisament entre les accions que es
van fixar el 1994 que s’han comen-
çat a perfilar, però no s’han desenvo-
lupat, hi ha sobretot aquelles vincu-
lades a les grans infraestructures,
com el desdoblament de la línia
Barcelona-Puigcerdà, ampliar per a
passatgers el servei de la línia fèrria
Mollet-el Papiol i millorar totes les
entrades de Mollet (manca la de l’a-
vinguda Burgos). També estan en
tràmit de desenvolupament l’obertu-

ra d’una administració de la Tresore-
ria de la Seguretat Social (prevista al
carrer Gaietà Ventalló), ampliar el
polígon industrial de La Farinera i
crear una biblioteca a Can Borrell
(que, finalment, serà a Can Panti-
quet, a la plaça Miquel Martí i Pol).
Amb el pla de 1994 es pretenia que
Mollet complís funcions de capitali-
tat del Baix Vallès.

Ara s’inicia un nou pla estratègic
que, segons Felices, ha de respon-
dre “a les planificacions sectorials
ambientals, urbanístiques i so-
cioeconòmiques, factors clau del
segle XXI”. ■■

■■ PPLLAANNEEJJAAMMEENNTT | ELS CONSELLS DE PARTICIPACIÓ HAN DE DECIDIR ELS SEUS REPRESENTANTS AL PLENARI I LA COMISSIÓ

El primer document 
de 1994 proposava
la funció de capitalitat
del Baix Vallès

● MOLLET DEL VALLÈS
MONTSE ERAS

IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURREESS

La Selva del Vallès
recull l’opinió veïnal
per encarar accions 
● La Selva del Vallès ha organitzat
una xerrada aquest diumenge
(11h) al restaurant Mas Llombart
per recollir l’opinió i els suggeri-
ments dels veïns de la zona i de
Mas Corts, exposar els projectes
que l’associació està treballant en
el seu Pla Estratègic i revisar-lo i
marcar pautes d’actuació.

● PARETS DEL VALLÈS. La compa-
nyia elèctrica Fecsa-Endesa ha
invertit 40.000 euros en el soterra-
ment del cablejat proper a l’en-
creuament del lateral de l’autopista
AP-7 i la carretera BV-5003. La
reforma de la línia, a banda de
reduir l’impacte visual de la xarxa,
suposa la millora del servei a uns
35.000 clients de quatre municipis,
entre aquests, Parets del Vallès. El
cablejat soterrat permet un millor
subministrament elèctric, tant en
solidesa com en capacitat de
maniobrar amb la xarxa. Les refor-
mes han suposat la instal·lació de
més de 400 metres de cablejat de
18/30 kV ens substitució de l’ante-
rior línia aèria. A més, s’han pogut
retirar les torres metàl·liques que
aguantaven la línia anterior. ■■

Fecsa soterra
cablejat per a una
xarxa més solida

Mollet engega el procés del
segon pla estratègic de ciutat

LA IMATGE. Logotip del futur pla estratègic de Mollet
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La comissió negociadora integrada
pel Ministeri de Foment i la Con-
selleria de Política Territorial i
Obres Públiques (PTOP) de la Ge-
neralitat ha acordat una inversió
d’uns quatre milions d’euros per a
la millora de l’estació Mollet-Sant
Fost, de la línia ferroviària C-2. La
xifra forma part dels 250 milions
que el Ministeri destinarà a Cata-
lunya per a l’adequació d’estacions
i la modernització de la xarxa ferro-
viària, 18 dels quals s’invertiran en
sis de les vuit estacions de la línia
de França al Vallès Oriental. 

Fonts del PTOP apunten que els
diversos projectes encara s’han de
redactar però que, en general, els
treballs a la majoria d’estacions es
destinaran a millorar-ne els acces-

sos i els serveis d’informació.
El regidor d’Intervencions Estra-

tègiques de l’Ajuntament, Josep
Garzón, s’ha mostrat satisfet per l’a-
cord d’inversions. “Desconeixem
el projecte que s’hi farà però és
clar hi ha molt a millorar”, deia. 

L’actual estat de l’estació Mollet-
Sant Fost ha estat denunciat en di-
verses ocasions. “Durant molts
anys no s’ha fet un manteniment
de l’estació”, afirma el president
de la Federació d’Associacions de

Veïns de Mollet la prioritat és mi-
llorar l’accessibilitat de l’estació
“amb un ascensor o rampes per-

què les persones amb mobilitat
reduïda no es trobin amb proble-
mes”, diu Pérez. ■■

■■ IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURREESS | LA FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS EN RECLAMA LA MILLORA DELS ACCESSOS

Foment destina quatre milions
a l’estació de Mollet-Sant Fost
● MOLLET DEL VALLÈS

LAURA ORTIZ

● MARTORELLES. L’Ajuntament
repartirà entre els veïns airejadors
per a les aixetes com a mesura d’es-
talvi d’aigua davant la sequera que
pateix el territori. Aquest és un dels
punts del ban d’Alcaldia en què es
demana els ciutadans que extre-
min al màxim les mesures per
estalviar aigua. Martorelles, així
com la resta de poblacions del
Baix Vallès, està dins de l’àrea
declara per la Generalitat com
d’excepcionalitat 2, on es prohi-
beix el reg de jardins i vials, l’om-
pliment de piscines i el rentat amb
mànega de vehicles. ■■

Martorelles
repartirà als
veïns airejadors
per a les aixetes

MEDI AMBIENT

A ADEQUAR. El projecte de millora encara s’ha de redactar >> ARXIU

■■ SSAALLUUTT  | ELS PARES ACCEPTEN LA MESURA PROVISIONAL

Educació folrarà les 
fustes amb creosota de
l’escola Les Pruneres
● MARTORELLES. El Departament
d’Educació s’ha compromès a fol-
rar les fustes i vigues tractades amb
creosota (producte cancerigen) del
CEIP Les Pruneres, que estiguin
més en contacte amb els alumnes.
Els pares ho han acceptat com a
mesura provisional. “No volem
que això condicioni l’inici de les
obres definitives”, apunta Ester

Prat, una de les mares. El passat 12
de febrer es publicaven al DOGC
les bases del concurs per als treballs
de substitució dels elements afec-
tats. El compromís d’Educació és
que a l’abril s’adjudiquin a una
empresa les obres, que comença-
rien al maig. La mesura provisional
de folrar les fustes es podria dur a
terme en uns quinze dies. ■■

■■ HHAABBIITTAATTGGEE  | UN 50% DEL PISOS SERAN DE PROTECCIÓ

Can Fradera tindrà un 10%
més de vivenda protegida
● PARETS DEL VALLÈS. Can Fradera
tindrà un 10% més d’habitatge pro-
tegit del que s’havia projectat en un
inici. La Generalitat ha proposat
aquesta zona de nova construcció
com a Àrea Residencial Estratègica
(ARE), pel que el nombre de pisos
de protecció oficial passa del 40%,
com havia establert inicialment
l’Ajuntament, al 50% que recull el
Decret Llei de l’ARE.

Les ARE estan definides en el

Decret Llei de mesures urgents en
matèria urbanística, que estableix
que es desenvoluparan 100 àrees en
86 municipis de Catalunya. Això
suposarà un total de 90.157 nous
habitatges, dels quals el 50%, com a
mínim, hauran de ser protegits. A
més, les ARE hauran de complir
una sèrie de condicions tals com la
integració d’una trama urbana, la
dotació d’equipaments i serveis i la
prestació de transport públic. ■■

El Ministeri invertirà 
18 milions per adequar
sis estacions de línia 
C-2 a la comarca
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· Educació infantil · Primària
· ESO · Escola d’Idiomes i Informàtica

DECIDEIX EL FUTUR DELS TEUS FILLS
Centre concertat per la Generalitat

JORNADES DE
PORTES OBERTES
Dissabte, 1 de març
de 10 del matí a 1 del migdia
12 h. Sessió informativa

UN PROJECTE EDUCATIU DIFERENT

Tel./Fax. 93 570 46 41 · Tel. 93 593 96 50 · e-mail: a8021521@xtec.cat · www.escolaanselmclave.org

Una sola línia... una resposta ràpida i individualitzada

Un projecte educatiu
sempre a l’AVANTGUARDA
DE LES NOVES TECNOLOGIES.

Vine i comprova el
funcionament de les nostres
noves pissarres interactives!



DV, 22 FEBRER 20088SOCIETAT contrapunt

“La gent que hem anat a
Birmània tenim un deute ètic”.
Així ho indicava la presidenta i fun-
dadora de Ghandiji Cultural, de
l’Associació Birmània per la Pau i
directora del Festival Internacional
de Cinema pels Drets Humans,
Conxa Pinós, en la seva visita a
Mollet. El cap de setmana es van
dur a terme unes jornades, sota el
lema Birmània. La lluita continua,
organitzades per membres del Club
Muntanyenc Mollet que van viatjar
al país i que, quan van tornar, afec-
tats per tot el que van veure, es van

posar en contacte amb l’Associació
Compromesos amb el Món, que al
mateix temps també està relaciona-
da amb la Casa del Tibet. 

En una conferència dissabte al
Casal Cultural, Pinós feia una anà-
lisi de la situació actual de Birmà-
nia: “El 80% de la població viu
amb menys d’un dòlar al dia; l’ín-
dex de dones mortes durant el
part és més elevat que qualsevol
país d’Àfrica; hi ha 70.000 nens
soldats, més que en qualsevol al-
tre part del món; és el país del
sud-est asiàtic més afectat per la
sida”. Segons Pinós, s’ha de seguir
tres línies d’activitats per ajudar el
país: “una de política, una d’hu-

manitària i una última d’informa-
tiva”. A més, insisita que “és molt
important que la gent conegui el
conflicte”. 

Com explicava Pinós, l’escollida
pel poble birmà i Premi Nobel de
la Pau 1991, Aung San Suu Kyi, es-
tà empresonada sense poder com-
plir les seves funcions de presiden-

ta. L’objectiu de Birmània per la
Pau és poder restaurar la democrà-
cia i els drets humans.

Amb la col·laboració del Club
Muntanyenc Mollet, La Bombeta i
el Casal Cultural, també es van
projectar aquest cap de setmana els
documentals Más allá de Rangún i
Nens soldats a Birmània. ■■      

■■ SSOOLLIIDDAARRIITTAATT | MOLLET ACULL UNES JORNADES DE DIFUSIÓ SOBRE EL CONFLICTE BIRMÀ

“Els que hem anat
a Birmània tenim
un deute ètic”

REFUGIATS. Fa 24 anys que són a la frontera de Tailàndia  >> GHANDIJI CULTURAL

La presidenta de Ghandiji Cultural, Conxa 
Pinós, parla sobre la situació del país

● MOLLET DEL VALLÈS
ANNA PALOMO

■■ TRENCANT MITES SOBRE EL POBLE CUBÀ

Franquesa apel·la a la
solidaritat per acabar
amb el bloqueig a Cuba

... �

La Sala Fiveller acull
un acapte de sang

● Aquest divendres i dissabte el
Banc de Sang de Catalunya apar-
carà el seu autobús a Mollet per fer
un dels acaptes periòdics a la ciu-
tat. Els donants es podran dirigir a
la Sala Fiveller de 10 a 14 h i de 17
a 21 h.

Curs d’horticologia 
a l’Escola de Natura
● L’Escola de la Natura organitza
dos cursos: un d’horticologia eco-
lògica i un altre de formació d’edu-
cadors ambientals. El preu és de
150 euros cadascun, excepte pels
aturats, estudiants i jubilats, a qui
se’ls farà un descompte del 50%.

Nova pàgina web 
de joventut a Parets

● El Servei de Joventut de
l’Ajuntament ha posat en marxa el
nou web http://joventut.parets.org,
que servirà per posar en comú pro-
jectes i activitats relacionats amb
l’àmbit de joventut. 

● MOLLET DEL VALLÈS. El catedràtic
d’Economia de la Universitat de
Barcelona i activista per la coopera-
ció amb Cuba, Ramon Franquesa,
opina que la solidaritat amb l’illa no
s’ha de limitar a proporcionar recur-
sos materials sinó que ha de ser
“una empenta per donar suport a
la fi del bloqueig dels EUA”.

Franquesa feia aquestes declaracions
en l’acte Cuba avui. Preguntes i res-
postes, organitzat per l’entitat Mollet
amb Cuba, que pretenia trencar
mites sobre la realitat de l’illa.

El catedràtic afirma que la soli-
daritat internacional i l’aixecament
de l’embargament són les claus per
al desenvolupament de Cuba. Fran-

quesa va fer un recorregut per la
història de l’illa: la independència
com a colònia espanyola, el règim
de Batista i el triomf de la revolució,
fins a l’actualitat, amb especial aten-
ció al sistema econòmic. ■■

RAMON FRANQUESA >> M.G.
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1 de març a les 11 h
Presentació del projecte educatiu

JORNADA DE
PORTES OBERTES

INCLUSIVA
· Atenció a la diversitat
· Treball cooperatiu
· Coeducació activa

PARTICIPATIVA
· Col·laboració activa
  de pares i mares
· Oberta al poble Participem amb

les activitats del poble

OBERTA
· A l’entorn social i cultural
· Intercanvis internacionals
· Projecte Comènius

Sortida
a la neu

INNOVADORA
· Anglès i informàtica des de 3 anys
· Noves tecnologies:
  CINEMA, RÀDIO, TV
· Noves metodologies Informàtica des de P3

CoeducacióTreball cooperatiu

Anem de colònies

FAMILIAR
· Activitats amb les famílies
· Educació emocional
· Tutories individualitzades

Activitats amb
les famíliesEducació emocional

Av. Calderó, 19 · Mollet del Vallès · Tel. 93 593 21 98 · www.cemollet.eu

Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

77 anys d’escola

ed
u

cació
 in

fan
til · p

rim
ària · secu

n
d

ària

Milla Mollet

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

· Toldos · Persianas
· Carpintería de aluminio
· Mallorquinas · Mosquiteras
· Rejas y puertas de ballesta
· Mamparas de baño

Ramon Casas, 49

Tel. 93 593 76 50

Fax 93 570 20 21

e-mail:

935937650@infonegocio.com

www.lapapereriamollet.com

08100 MOLLET DEL VALLÈS

LA PAPERERIA MOLLET

Servei integral
d´oficines i escoles

El projecte d’Oficina de crèdit agro-
pecuari que es va posar en marxa el
2005 a Somotillo (Nicaragua) ha ar-
ticulat ajuts perquè més de 2.000 fa-
mílies “puguin desenvolupar-se i
ser gestores de la seva producció”.
Així ho explica Agrecio Alejandro
Osejo, alcalde de Somotillo, pobla-
ció agermanada amb Sant Fost des
del 1999, que la setmana passada vi-
sitava el Vallès Oriental.

Des de l’inici de l’agermana-
ment, els projectes a Somotillo es
van centrar en la millora de les in-
fraestructures, però el 2005, Sant
Fost va proposar un canvi d’orien-
tació en els ajuts. “A Nicaragua és
molt difícil aconseguir un crèdit,
molts d’ells són polítics, i la crea-
ció del fons va ser l’oxígen que
necessitàvem”, diu l’alcalde nica-
ragüenc. En tres anys, Sant Fost ha
aportat al projecte 60.000 euros i la
Diputació 40.000, un fons del qual
s’han beneficiat unes 2.000 famí-

lies que han pogut accedir a micro-
crèdits d’entre 50 i 1.000 euros,
amb un interès cinc vegades infe-
rior al de les microfinanceres per fi-
nançar des de la compra de llavors
fins a un petit negoci d’artesania.
“S’ataca l’extrema pobresa i bene-
ficiar qui menys té, principalment
les dones, creant una economia de
formiga”, apunta l’alcalde. Osejo
creu que la cooperació ha d’abando-
nar el “romanticisme” i ha de ba-
sar-se en “el desenvolupament eco-
nòmic de les comunitats”. ■■

● SANT FOST DE CAMPSENTELLES
LAURA ORTIZ

■ COOPERACIÓ | L’ALCALDE DE LA POBLACIÓ NICARAGÜENCA VISITA LA COMARCA

El fons per a microcrèdits de
Sant Fost impulsa milers de
petits emprenedors a Somotillo

Martorelles obre
inscripcions dels
actes pel 8 de març

● MARTORELLES. L’Ajuntament ha
obert les inscripcions de les activi-
tats que commemora el Dia de la
Dona. Alguns dels actes són dos
tallers de cuina, els 4 i 5 de març;
una sortida al teatre per veure
Mamma mia!, el 6 de març; un
curs de defensa personal, el dia 8; i
la caminada per les fonts, el 16.
Les inscripcions es fan a l’Oficina
de Serveis Socials.

L’Hospital acull
una jornada sobre
l’accés vascular

● MOLLET DEL VALLÈS. Dijous tin-
drà lloc la primera Jornada sobre
l’accés vascular al Vallès Oriental,
organitzada pel Servei de
Nefrologia de l’Hospital de Mollet.
Està previst que acudeixin a la cita
220 professionals procedents
d’hospitals i centres de diàlisi de
Catalunya, les Illes Balears i el País
Basc, com també el doctor de refe-
rència mundial Nicola Tessitore.

Independents per Mollet (IxM) ha denunciat un punt
d'abocament de residus, situat a la part posterior de la discoteca
'Qué locura!'. El grup polític reclama a l'Ajuntament que "es 
procedeixi a la neteja immediata d'aquest punt" ja que, segons
IxM, “cada dia va en augment” . >> FOTO: IXM

IxM denuncia un punt d’abocamentsU
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Aquestes accions formatives són subvencionades per a TREBALLADORS, en virtut de l’Ordre TRI/376/2004 de 25 d’octubre, de 

la Generalitat de Catalunya. 

OBJECTIUS: 
Proporcionar una visió general, principis i 
metodologies de la gestió de la qualitat: 
sistemes d’assegurament de la qualitat, 
sistemes de qualitat total, avaluació dels 
sistemes, gestió per processos i noves 
normes ISO. 

PROGRAMA: 
Sensibilització i educació ambiental: Introducció al 
medi ambient. Tipus de contaminació i les causes. Pro-
grames de política mediambiental. Bones pràctiques. 
Principis bàsics de la gestió ambiental. Aigües residu-
als: Problemàtica Ambiental de l'aigua. Tractament d’ai-
gües residuals. Model de Gestió de l’Aigua a Catalunya. 
Declaració d’Ús i Contaminació de l’Aigua (DUCA). Resi-
dus: Conceptes de Residus Industrial. Residu Municipal. 
Model de Gestió de Residus Industrials a Catalunya. Ges-
tió de Residus entre comunitats i el seu transport entre 
membre de l’Unió. Sistema Documental de Residus 

CALENDARIS I HORARI: 
Durada: 60 h. * Inici: 5/03/08 i Final: 21/05/08 

Dies: Dilluns i dimecres / Horari: De 18:00 a 21:00. 

QUALITAT TOTAL 

www.santgervasifc.com 

OBJETIUS: 
Tenir coneixement suficient per a fer les funcions de 
nivell bàsic de prevenció de riscos laborals a qualsevol 
empresa. Tenir coneixements dels riscos relacionats 
amb les condicions de Seguretat: llocs de treball, risc 
elèctric i d’incendi, caigudes al mateix i diferent nivell, 
senyalització, el resguard i els dispositius de seguretat. 

PROGRAMA: 
Introducció: El Treball i la Salut: els riscos professionals. 
Factors de risc. Danys derivats del treball. Els accidents de 
treball i les malalties professionals. Altres patologies 
derivades del treball. Marc Normatiu bàsic en matèria 
de prevenció de riscos. La Salut dels treballadors: El 
control de la salut dels treballadors. Primers auxilis. 
Pràctiques de reanimació cardiopulmonar. Organismes 
públics relacionats amb la Seguretat i Salut en el Treball. 

CALENDARIS I HORARI: 
Durada: 50 h. * Inici: 25/03/08 i Final: 22/05/08 
Dies: Dimarts i Dijous / Horari: De 18:00 a 21:00. 

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

Adreça d’informació i impartició: 

Escola Sant Gervasi, sccl 
Cr. Sabadell 41, 08100 Mollet del Vallès, Tel. 935795430—Fax 935700627 

PROGRAMA: 
Sistemes d’assegurament de la quali-
tat ISO 9000. Normalització i certifica-
ció. Avaluació dels sistemes de gestió 
de la qualitat. Auditories internes de 
la qualitat. Metodologia per a la realit-
zació d’auditories de la qualitat. 

OBJECTIU: 
Dotar de coneixements per tal de poder exercir com a 
gestors de sistemes de gestió ambiental (ISO 
14001:2004) i poder controlar cadascun dels diferents 
vectors ambientals. 
Garantir el compliment legal de les obligacions ambien-
tals, sectoritzant aquests segons els diferents vectors 
ambientals (Residus, Aigua Residual, Aigua de Consum, 
Consum elèctric, Sorolls, Emissions Atmosfèriques, Sòls 
Contaminats). 

CALENDARIS I HORARI: 
Durada: 60 h. * Inici: 10/03/08 i Final: 26/05/08 

Dies: Dilluns i dimecres / Horari: De 18:00 a 21:00. 

TÈCNIC GESTIÓ AMBIENTAL 

Mollet
del Vallès

La Catalunya
OPTIMISTA

9 de Març de 2008
ELECCIONS GENERALS

Fons
Social
Europeu

Generalitat de Catalunya
Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya



Rourori Kenshin és el manga i
anime preferit del convergent Feliu
Guillaumes, candidat al Senat.
Aquesta és una de les curiositats
que es poden descobrir del regidor
del consistori molletà per mitjà del
web www.feliuguillaumes.cat, que
conjuntament amb un blog i un
butlletí electrònic, és un eix impor-
tant de la seva campanya electoral
de cara al 9 de març. “Optar a
senador està molt bé perquè pots
fer campanya pròpia”, deia

Guillaumes i, per això, al web, a
banda d’articles, biografia, recull de
premsa i galeria fotogràfia, hi ha
seccions que “diuen molt del per-
sonatge”, assegurava el candidat.
Així, Feliu Guillaumes té un apar-
tat d’enllaços que el defineixen
com a sobiranista, lliberal i amant
de la il·lustració japonesa.

La informació de Guillaumes a la
xarxa es completa amb un blog, que
actualitza com si fos un diari personal
de campanya i que confessa que pren
com a model el d’Iñaki Anasagasti.
Així, s’hi recull la participació a un
debat del casal català de Brusel·les i

una trobada amb el col·lectiu homo-
sexual, entre altres. A banda d’aquest
tipus d’actes, el molletà vol fer una
campanya “molt territorialment va-
llesana” i apunta el proper lema Mo-
llet al Senat. Divendres a la tarda, per

exemple, serà al centre de la ciutat
acompanyat de Pere Macias, i dimarts
instal·larà una paradeta al mercat.

Guillaumes assegura que el càrrec
de senador és totalment compatible
amb el de regidor de Mollet. ■■

■■   EELLEECCCCIIOONNSS  99--MM    | EL REGIDOR DE CIU ÉS CANDIDAT A LA CAMBRA ALTA

‘ANIME’ AL SENAT
GGuuiillllaauummeess presenta el web i el blog amb
detalls de la campanya i les seves aficions

● MOLLET DEL VALLÈS
MONTSE ERAS

EL BLOG. Guillaumes l’actualitza com un diari de campanya >> F.G.

El candidat del PSC pel Vallès
Oriental a les eleccions al Congrés,
Romà Ruiz, presentarà dissabte
(12h) a la seu del partit a Mollet,
les seves propostes en l’àmbit del
benestar social. Ruiz estarà acom-
panyat de la consellera de Justícia,
Montserrat Tura, i de l’alcalde, Jo-
sep Monràs. Romà Ruiz serà tam-
bé diumenge a Parets, acompanyat
de l’alcalde, Joan Seguer, per parti-
cipar en una calçotada popular i
un míting, que tindrà lloc al centre
cultural de Can Butjosa (14h). Di-
mecres vinent, el PSC de Mollet
rebrà el secretari d’Estat d’Econo-
mia, David Vegara. ■■

El PSC presenta
les propostes de
benestar social

■■   EL CANDIDAT ROMÀ RUIZ

● ● MOLLET / PARETS
CONTRAPUNT

JOSÉ MONTERO ÉS REELEGIT  
COORDINADOR AL VALLÈS ORIENTAL D’EUIA

■■   CCOOMMAARRCCAALL | Tercera assemblea 

● La tercera assemblea d’Esquerra Unida i Alternativa, celebrada dissabte 
a Granollers, va reelegir el militant de Montornès José Montero com a 
coordinador general del partit al Vallès Oriental. La trobada va comptar 
amb uns setanta militants que van aprovar un document estratègic renovat. POLÍTICA

DV, 22 FEBRER 2008 13 contrapunt

■■   ACTE DEL PARTIT POPULAR

● MOLLET DEL VALLÈS. El popular Alberto
Fernández Díaz la setmana passada visita-
va Mollet en un acte preelectoral en què
va estar acompanyat de la candidata molle-
tana Susana Calvo. Fernández Díaz asse-
gurava que el govern del PSOE havia pro-
vocat “un pas enrere en el progrés social”
i apuntava que la solució passa per pro-
moure receptes econòmiques com la con-
gelació de preus, la rebaixa de les hipote-
ques i l’increment dels salaris. ■■

Fernández Díaz
critica la gestió
dels socialistes

■■   CANDIDATA MOLLETANA 

● MOLLET DEL VALLÈS. La regidora porta-
veu del grup municipal d’ICV-EUiA,
Noemí Fernández, ocuparà el número 28
de la llista de la coalició al Congrés per
Barcelona. Fernández és militant
d’Iniciativa des de fa 9 anys i membre del
Consell Nacional, a més de coordinadora
comarcal de Dones amb ICV. Al maig es
presentava per primer cop com a candida-
ta a les eleccions municipals com a cap de
llista de la coalició a Mollet. ■■

Noemí Fernández 
és la número 28 a 
la llista d’ICV-EUiA

■■   CCOONNSSEELLLL  MMUUNNIICCIIPPAALL

● MOLLET DEL VALLÈS. El regidor d’ICV-
EUiA, Antonio López, ha demanat que
s’estuidïi la possibilitat d’implantar un ser-
vei de radiografies bucals al municipi. La
proposta la va fer en l’últim Consell de
Benestar i Salut i va ser aprovada per una-
nimitat. També es va aprovar la proposta
d’estudiar la viabilitat d’ampliar el servei
de guàrdia i urgència a les farmàcies. ■■

Antonio López
reclama un servei de
radiografies bucals

ALBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ >> ARXIU
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· SE VENDE ESTUDIO DE DISEÑO EN EL
CENTRO DE MOLLET. Todo exterior, muy
luminoso. Salón-comedor, recibidor, coci-
na con barra americana, una habitación y
baño completo. Primero con ascensor. To-
do amueblado y con electrodomésticos.
Recién reformado. Interesados llamar al
tel. 645 833 097.

· Per propera obertura de perruqueria a
Mollet (carrer Rafael Casanova) ES NE-
CESSITA NOI/A DINÀMIC/A AMB GANES
DE TREBALLAR I APRENDRE. Es valorarà
experiència. Interessats/des truqueu al
tel. 605 94 47 67 (pregunteu per Judith).

· SE NECESITAN COMERCIALES PARA EM-

· BAR EN TRASPASO POR JUBILACIÓN. 80
m2, en pleno funcionamiento. Interesa-
dos llamar al 93 570 53 65.

· TRASPASO DESPACHO DE 50M2. Todo
exterior. En el centro. Apto oficina y con-
sultas. Precio: 475 euros/alquiler. Tel. 663

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

�
MOTOR

EN VENDA

�
IMMOBILIÀRIA

· VENDO CARAVANA STERCKEMAN 5,40, 3
ambientes. 6 plazas. Toda equipada, bien
conservada, avancé nuevo. Puedo man-
dar fotos por e-mail. Tel. 685 36 05 23.
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EN LLOGUER

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

· PISO EN SANT MARTÍ DE CENTELLES. Ref.
1617. Obra nueva. Planta baja con patio de
44 m2. Superfície de 50 m2, terraza de 42
m2, salón 15 m2, 2 hab., baño, cocina im-
pecable, trastero, amueblado con electro-
domésticos. Precio: 600 euros/mes. Tel.
93 570 51 59.

· REF. 01956. APARTAMENTO EN SANTA
PERPÈTUA DE MOGODA. ¡Sólo 1 año! Su-
perfície de 55 m2, salón 16 m2, 1 hab., ba-
ño, cocina americana, trastero, amuebla-
do, aire acondicionado, calefacción, plaza
parking. Precio: 750 euros/mes. Tel. 93

TRASPÀS

· SERVEI TÈCNIC DE CALDERES I CALENTA-
DORS A GAS. Interessats/des truqueu al
93 593 22 21.

OFERTES

· MOLLET. PISO CERCA IGLESIA. Ref. 11024.
Sup. 100 m2, 3 hab., baño, coc. eléctrica
office, lavad., comedor 26m2, suelos par-
quet+gres, calefac., vent. alum., puertas
de haya, a. a., ext. todo, soleado, balc. ¡Re-
formado! Zona peatonal. Precio: 261.440
euros (43,5 Ml). Tel. 93 579 33 33.

· SANT ANTONI DE VILAMAJOR. Dúplex
en venta de 5 anys. 3 hab., 2 baños, par-
quing incluido, piscina comunitaria, cale-
facción. Precio: 288.486 euros (48 Ml). Tel.
669 88 27 74.

· VENTA DE LOCAL EN MOLLET. Apto para
profesionales o empresas. Zona céntrica.
Con mobiliario y despachos interiores.
Todo exterior. Económico. Interesados lla-
mar al tel. 610 07 07 45.

· ÁTICO EN VENTA EN MOLLET. ZONA CAN
PANTIQUET. 4 hab., calefacción, terraza
de 60 m2, asc., alum., todo ref. Precio:
270.455 euros (45 Ml). Tel. 669 88 27 74.

· MOLLET. CAN PANTIQUET. Ref. 01903.
Superfície de 70 m2, salón 22 m2, 3 hab.,
baño, coc. office, lavad., trast., calefac.
Precio: 243.410 euros. Tel. 93 579 33 33.

· SANT FOST. CASCO URBANO. CASA A 3
VIENTOS. JUNTO COLEGIO. Con 2 vivien-
das + local. Acceso independiente. Ideal 2
famílias. 5 hab., 2 baños, 2 coc., estudio,
alum., calefac., patio de 140 m2, terraza
de 85 m2, a 2 calles, mucho sol. Precio:
408.688 euros (68 Ml). Tel. 669 88 27 74.

· CANOVELLES CENTRO. Ref. 256. Piso to-
talmente reformado. Superfície de 65
m2, terraza de 8 m2, 3 hab. (2 dobles, 1 in-
dividual), baño, cocina conservada, lava-
dero, calefacción. Suelos de gres y parket,
carpintería exterior de aluminio, carpin-
tería interior de sapelly. Balcón. Precio:
196.000 euros (32.6 Ml). Tel. 93 544 43 17.

· GRANOLLERS. ZONA HOSPITAL. Ref. 143.
Piso reformado. 65 m2, coc. ref., lavad., 3
hab., baño, comedor, balcón, suelos de
gres, ventanas de aluminio, aire acondi-
cionado. bomba de calor, ascensor. Para
entrar a vivir. Todo ref. Precio: 240.015 eu-
ros (40 Ml). 93 568 35 45.

CCAARRPPIINNTTEERRÍÍAA  IINNDDUUSSTTRRIIAALL
((uubbiiccaaddaa  eenn  eell  VVaallllèèss  OOcccciiddeennttaall))  

dedicada a la fabricación
de mobiliario, precisa

PERSONAL
cualificado para:

··  SSEECCCCIIÓÓNN  MMAAQQUUIINNÁÁRRIIAA
(Seccionadora, CNC,
Canteadora...)
·· SSEECCCCIIÓÓNN  AACCAABBAADDOOSS
(Embalaje, Montaje Material...) 

Interesados enviar CV 
a la siguiente dirección:

ccuurrrriiccuulluummvviitt@@hhoottmmaaiill..ccoomm
o bien llamar al
9933  771133  1100  2277
(Srta. Noelia).

SE TRASPASA VIDEOCLUB

Muy bien situado y en pleno
funcionamiento. Excelente 

cartera de socios. Muy fidelizados.

2.000 títulos, 300 juegos. Snacks,
bebidas, helados, chuches, etc.

Tel. 658 765 872
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ALTRESA
LIQUIDACIÓN

de productos por cierre. 

DESCUENTOS 

DEL 50 AL 70%
Plaça Joan Abelló, 3

Peluquería

Se necesita para mantenimiento
industrial  zona Vallès Oriental

MECANICO Y
ELECTRICISTA

(Cuarto turno)
Perfil: Titulación mínima FPII mecánica
y/o electricidad o módulo superior. Se
valorará conocimientos de neumática,
hidráulica y electricidad industrial.
Experiencia mínima 2 años. Permiso
de conducir. Edad mayores de 25 años.
Responsable, dinámico, con capacidad
de resolución.
Funciones: Instalación y puesta
apunto de instalaciones. Revisión y
reparación de equipos.
Se ofrece: Contrato inicial eventual
con posibilidad de indefinido.
Incorporación inmediata. Retribución
en función de la experiencia.

Interesados llamar a GESINFOR
VALLES, S.L. Tel.  93 579 61 75 

M

CENTRE MÈDIC
ubicat al Mollet

necesita personal
de les següents àrees:

Acupuntors · Homeópates
Naturópates · Esteticistes

Podólegs

Tel: 93 579 43 80

Se busca 

CAMARERO/A
y

COCINERO/A
ccoonn  eexxppeerriieenncciiaa  ppaarraa
rreessttaauurraannttee  eenn  MMoolllleett  

Tel: 666633  5533  4411  7777

Perruqueria 
de Mollet busca

OFICIALA
ppeerr  aa  jjoorrnnaaddaa  ccoommpplleettaa  

IInntteerreessssaaddeess  ttrruuqquueeuu  aall

649 87 95 80

Empresa ubicada 
en Mollet 
necesita

ADMINISTRATIVO/A

· Se valorará 
experiencia

· Edad: 22-30 años
· Jornada completa

Tel. 609 701 777

579 33 33.

· MARTORELLES PUEBLO. Ref. 1626. Piso
semi amueblado. 70 m2, 3 hab., baño, co-
cina office conservada, lavadero, ascen-
sor. Zonas ajardinadas. Precio: 750 eu-
ros/mes. Tel. 93 570 51 59.

· MOLLET. SANTA ROSA. Ref. 04043. Sup.
60 m2, salón 14 m2, 2 hab., baño, cocina
office, amueblado, calefac., asc. Suelo
gres, vent. aluminio. Cerca de transporte
público. Precio: 950 euros/mes. Tel. 93
579 33 33.

· CASA EN SANT FOST RESIDENCIAL. Ref.
2428. Para entrar a vivir. Sup. 90 m2, sa-
lón 18 m2, jardín 350 m2, toldos, 3 hab.,
baño, cocina office ref., lavadero, amue-
blada y con todos los electrodomésticos,
calefac., chim., plaza park. para 1 coche.
Precio: 1.200 euros/mes. Tel. 93 570 51 59.

· MARTORELLES. ZONA CAMP DE FUTBOL.
Ref. 2451. Casa con grandes vistas. Sup.
220 m2, salón 30 m2, jardín 500 m2, 4
hab. (una tipo suitte), 3 baños, despacho,
cocina office muy amplia con salida a jar-
dín, buhardilla con salida a terraza de 50
m2, lavadero, trastero, calefacción, plaza
parking. Suelos gres. Precio: 1500 eu-
ros/mes. Tel. 93 570 51 59.

· PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS. CAN FAL-
GUERA. Ref. 02125. Muy buena zona. 260
m2, jardín de 500 m2, 4 hab., comedor 24
m2, baño, aseo, coc. office de butano, la-
vad., trast., suelo de gres, ventanas de
alum., puertas sapelly, calefacción, chim.,
plaza park. Cerca transporte público. Pisc.
comun., zonas ajardinadas. Muy soleado.
Precio: 1.200 euros/mes. Tel. 93 579 33 33.

04 22 38.

· TRASPASO LOCAL CON NEGOCIO DE
LENCERIA MONTADO EN MOLLET. Zona
centro. Cerca del casco antiguo. Ref.
03034. Tienda provista de alarma, peque-
ño trastero y baño. Con todo el género.
Sup. 60 m2. Escaparate. El precio del tras-
paso variará según el genero que quede
en ese momento en la tienda. Precio:
33.005 euros (5.5 Ml). Alquiler de 400
euros/mes. Tel. 93 579 33 33.

PALET MOTOR

MOLLET: Av. Gaudí, 51-53 · Tel. 935 445 556

GRANOLLERS: c. Corró, 157 · Tel. 938 791 341

SIN CARNET:
· LIGIER NOVA X-SIZE, AÑO 04, FULL EQUIP, LLANT., E.E,C.C,SOLO 10.000
KM. PVP: 7.800 euros.

· JDM ALBIZIA DIESEL AÑO 03. E.E, C.C.,RADIO-CD,LLANT., PVP: 8.600
euros.

· MICROCAR MC2. AÑO 05. DIESEL, LLANT., E.E,C.C, CD. PVP: 9.900 euros.

TURISMOS:
· FORD FOCUS 2.0 TDCI (136 CV), AÑO 05. FULL EQUIP, CLIMA, 52.000 Km.
PVP: 14.500 euros

· KIA PICANTO 1.1 LX (65 CV), AÑO 05, SOLO 5.500 Km. A. A., E.E., C.C.,
D.A.,CD. PVP: 7.500 euros.

·PEUGEOT 206 2.0 GTI AÑO 03, FULL EQUIP, CLIMA,LLANTAS, RADIO-CD.
PVP: 9.500 euros.

·SUZUKI SWIFT SPORT 1.6 (125CV) 3P, AÑO 07, GERENCIA, FULL EQUIP.
PVP: 16.000 euros.

4x4:
·SUZUKI GRAND VITARA 1.9 DDIS 3P JX-A, AÑO 06, FULL EQUIP, EXTRAS.
PVP: 19.500 euros.

· SUZUKI GRAND VITARA 1.9 DDIS 5P JLX-A, AÑO 07, SOLO 6.000 KM.
FULL EQUIP. PVP: 25.500 euros.

· SUZUKI VITARA 1.9 TD HARD TOP, AÑO 99, C.C., E.E., DIRECCIÓN
ASISTIDA, LLANTAS. PVP: 7.900 euros.

PRESA INSTALADORA reconocida provin-
cia de Barcelona. Fijo+comisiones. Ingre-
sos mensuales superiores a 2.000 euros.
Interesados llamar al 647 92 62 22 (pre-
guntar por Srta. Berta).

VENTA O ALQUILER 
DE LOCAL COMERCIAL
DE 150 M2, EN MOLLET

c. Roger de Llúria, 43-45.

Venta: 210.000 euros
Alquiler: 600 euros/mes

Tel. 93 674 87 09 
o 93 674 12 00



Esteve, amb seu a Martorelles, ha
iniciat un pla de creixement amb
què preveu duplicar la seva factura-
ció el 2015. Esteve centrarà la seva
estratègia en el mercat estranger,

on actualment concentra el 40%
del seu nivell de vendes, un per-
centatge que vol incrementar fins
al 60% en els propers vuit anys. 

La companyia farmacèutica tam-
bé té previst traslladar la seu corpo-
rativa de Barcelona a Sant Cugat,
on es concentraria el centre de

R+D, actualment repartit entre les
seus de Martorelles i la central.
L’increment del pressupost per a
recerca i desenvolupament és un
altre dels eixos del pla de creixe-
ment. Esteve, que l’any passat va
destinar a R+D 55 milions d’euros,
vol destinar-ne 125 el 2015. ■■

■■ IINNDDÚÚSSTTRRIIAA | LA FARMACÈUTICA CENTRARÀ EL CREIXEMENT EN EL MERCAT ESTRANGER

Esteve preveu duplicar 
la seva facturació el 2015
● MARTORELLES

CONTRAPUNT

La conitnuïtat de Merck a Mollet
no està garantida com afirmava la
consellera de Treball, Mar Serna,
la setmana passada. La multinacio-

nal alemanya ha donat un any i
mig de termini perquè la planta de
Mollet redueixi costos i es posi al
nivell de la resta de fàbriques euro-
pees del grup a Alemanya, França i
Àustria. Així ho manifestava en una
entrevista a La Vanguardia la con-

sellera delegada de Merck a Espa-
nya, Laura González-Molero, que
assegura que Mollet té uns costos
un 25% superiors a la resta de fac-
tories. Per això, l’empresa ha pre-
sentat un pla de viabilitat, que in-
clou els 100 acomiadamaents
anunciats per la direcció, i que els
sindicats han d’estudiar. 

González-Molero apunta l’ab-
sentisme laboral, en un 11,4% se-
gons la direcció, com un dels fac-
tors que cal solucionar. ■■

■■ L’ALEMANYA DÓNA UN ANY I MIG PERQUÈ LA SEU MOLLETANA REDUEIXI ELS COSTOS

Merck no garanteix
la continuïtat a Mollet
● MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT 

■■ CCOOMMEERRÇÇ | BUTLLETES FINS AL 5 D’ABRIL

El Mercat sorteja regals 
amb la campanya Cocktail
● MOLLET DEL VALLÈS. L’Associació
de Paradistes del Mercat Muni-
cipal ha engegat la campanya
Cocktail, amb l’objectiu de fidelit-
zar els seus clients. Fins al 5 d’a-
bril, totes les persones que vagin a
comprar al Mercat podran partici-
par en el sorteig de diferents regals.
Així, totes les parades del Mercat

repartiran butlletes als seus clients
per participar en el sorteig de dife-
rents regals: 2 motocicletes, 1 neve-
ra, 1 rentadora, 1 assecadora, 1
microones, 1 rentavaixelles i 5 con-
junts de joieria. En la campanya,
hi col·laboren la joieria molletana
Isabel Muñoz, Màquina Motors i
Whirpool. ■■

■■ OOCCUUPPAACCIIÓÓ | L’EMPRESA HA DE COBRIR UNES 20 PLACES

L’SLOP farà la selecció de
personal per a Bricodepôt 
● PARETS DEL VALLÈS. El Servei
Local d’Ocupació de Parets
(SLOP) ha convocat un procés de
selecció de personal per a l’empre-
sa Bricodepôt, dedicada a la distri-
bució de materials de construcció i
bricolatge pertanyent al Grup
Kingfisher, amb més de 700 magat-
zems arreu de 10 països. La selec-
ció, els dies 28 i 29 de febrer, es
farà per cobrir una vintena de pla-

ces vacants de recepcionista de
magatzem, caixers i dependents-
reposadors de l’empresa ubicada a
Parets. Per poder optar al procés,
els candidats han d’estar inscrits a
l’SLOP. La selecció és fruit d’un
conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament i Bricodepôt, pel
qual l’empresa es compromet a
usar i prioritzar l’SLOP per gestio-
nar les seves ofertes de treball. ■■

■■   FFIINNAANNCCEESS | L’Ajuntament de Parets signa un préstec de 885.000 euros amb la DiputacióECONOMIA 15DV, 22 FEBRER 2007contrapunt
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SEMBLA QUE EL NOU EQUIP DE GO-
VERN HA COMPRÈS EL MISSATGE

DEL POBLE en les últimes eleccions
municipals i tramita amb més con-
sens i humilitat les peticions dels
ciutadans. S’observen canvis subs-
tancials de comportament, resultat
d’haver quedat en minoria i haver
d’administrar les decisions amb la
mà estesa cap a tots els represen-
tants del poble. És en aquests mo-
ments que en l’entorn municipal,
s’ha començat a practicar com mai
l’essència de la democràcia. Si
aquest era el camí del canvi, hem
de felicitar-nos de la nova situació. 

Alguns exemples recents: el com-
promís d’aplicar en breu un nou
Reglament Orgànic Municipal en

el qual es permeti la participació
ciutadana en les decisions que li co-
rresponguin, com administració de
pressupostos, control a les decisions
polítiques i participació en plens.
Cal remarca que en el ple del 17 de
gener, encara de forma oficiosa, es
va permetre que una representant
d’una entitat prengués la paraula.
L’inici d’una normalitat democràti-
ca de participació ciutadana. 

La federació vol participar de for-
ma activa en la construcció demo-
cràtica del poble, perquè la col·la-
boració ciutadana sigui efectiva i
no només sobre el paper. Animem
a tots els veïns a acompanyar-nos en
aquesta empresa que sens dubte re-
percutirà en benefici de tots. ■■

iumenge un nou Estat
va sorgir a Europa, Ko-
sovë. Aquest fet obre
un precedent, que al-

guns creien tancat després del pro-
cés d’independència dels Països de
l’Europa de l’est a principis dels 90,
que les nacions i països sota ocupa-
ció d’algun dels grans estats euro-
peus no podem desaprofitar.

La independència de Kosovë ha
vingut precedida pels posiciona-
ments en els darrers anys dels grans
estats pel que fa a la independència
d’aquesta regió. Cal tenir en comp-
te primer, que la sobirania i el dret
de decidir si un país vol ser inde-
pendent rau directament sobre la
seva ciutadania, tot i això és molt
important el suport que puguin do-
nar i excercir grans potències mun-
dials, en el cas de Kosovë dels Es-
tats Units i de la majoria dels estats
europeus. La majoria, per que n’hi
ha que, per raons diferents, no do-
nen suport ni reconeixement al
nou Estat. Són Rússia i Espanya.

El cas de Rússia és peculiar, ja
que està en contra d’aquest nou sor-
giment d’un Estat, però alhora de-
núncia la incoherència d’alguns,
principalment d’Espanya. La Rús-
sia de Putin fomenta principalment

D

MARC CANDELA

Kosovo, i Espanya tapant-se les vergonyes

La negativa és ridícula
i barroera, gens digna
d’un Estat democràtic
de la Unió Europea

APORTACIONS

▲ ▲▲

Secretari d’Organització d’ERC de Martorelles

AGUSTÍ GIL 

La veu del poble
President de la Federació d’AV de Sant Fost

el seu rebuig, per la pèrdua de
control polític que tindrà sobre
una regió dels països bàltics, un al-
tre cop a mans dels EEUU, però
també perquè obre una altra ona-
da de procés independentista a la
bella europa, en el seu cas, obre la
porta a Txetxènia a reclamar la in-
dependència. Com deia, però,
Rússia alerta i demana que la co-
munitat internacional se centri en
casos necessaris de debó de na-
cions que necessiten un Estat pro-
pi, com els Països Catalans i Eus-
kalherria. Aquest fet, malgrat venir
de qui ve, demostra que la nostra
causa continua sobre la taula.

La negativa d’Espanya és ridícu-
la i barroera, gens digna d’un Estat
suposadament democràtic del se-
gle XXI de la Unió Europea. Es-
panya no vol que es crei un prece-
dent que obri les portes als Països
Catalans i Euskalherria a indepen-

ditzar-se també. A l’Estat Espanyol,
i al partit que el governa, els és
igual la voluntat i les raons de la
ciutadania de Kosovë, l’únic que
els interessa és la unitat d’Espanya.

La falta de sentit democràtic
d’Espanya per a tapar l’avenç inde-
pendentista no és nou. Cal recor-
dar quin és el modus operandi del
govern espanyol i dels seus princi-
pals inquilins, PP i PSOE, que
il·legalitzen partits completament
democràtics, o que, per mitja del
Constitucional, volen anul·lar o re-
tallar l’Estatut aprovat àmpliament
per la ciutadania de Catalunya.
No és estrany que amb aquest en-
frontament i abús d’autoritat es-
panyola no tinguin el suficient va-
lor d’admetre i reconèixer el nou
Estat de Kosovë, per que saben
que amb la crispació que estan
provocant, el que ha passat a Iugos-
làvia anys pot passar a Espanya.

La ciutadania ha de tenir clar
que, un cop passin les eleccions es-
panyoles, governi qui governi, l’Es-
tatut de Catalunya serà retallat, i
que com a societat democràtica no
ho podem permetre. Per radicalitat
democràtica, el 9 de març només
hi ha un camí: apostar per partits
independentistes com Esquerra. ■■

CIBERENQUESTA Voteu a www.contrapunt.cat

LA PREGUNTA: Com valora l’oferta teatral de Can Gomà? 

Confia en fer
tràmits i pagaments
per Internet?

Sí
81,8% 

Pagaments, no
13,6 % 

No
4,5% 

W

Resultats provisionals

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

L’estudi de consum cultural de la Diputació mostra una situació
paradoxal: mentre els molletans valoren l’activitat de la ciutat i
els seus espais amb una nota superior a la mitjana de la resta de
municipis, les visites als equipaments locals es fan en menor
mesura que a altres poblacions. Segurament, la proximitat a
Barcelona –amb tota l’oferta que això comporta– pot explicar en
part aquest comportament. L’Ajuntament, però, n’ha de prendre
nota. Segons l’estudi, les activitats a Mollet són prou atractives
com per ser valorades amb un 6,79. Tot i que el consistori, doncs,
pot sentir-se satisfet de l’oferta, ha de buscar noves fòrmules per
incentivar el consum local i evitar la fuga cap al pol d’atracció
barceloní. Un cartell més regular a Can Gomà pot potenciar els
hàbits, i més presència de creadors locals al Museu pot ajudar a
difondre’l. De tota manera, els molletans –també que en prenguin
nota– tenen menys neguit cultural que la mitjana de catalans. ■■

TOT I QUE EL CONSISTORI POT SENTIR-SE SATISFET AMB

L’OFERTA, HA DE BUSCAR COM INCENTIVAR EL CCOONNSSUUMM  LLOOCCAALL

El lleure cultural, a ‘Barna’

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

Els polítics parlen de
cooperació, mentre
continuen venent
armes a dictadures

L’EXCLAMACIÓ

Filòloga i periodista

Mollet som força gent
que, a més d’interessar-
nos pel que passa a ca-
sa nostra, ens preocupa

el que passa més enllà. 
Fa anys que tenim llaços solida-

ris amb pobles i gent d’arreu del
món i cada dia apareixen noves i
es plantegen noves propostes de
suport a projectes solidaris. Això és
bo. Al món hi ha tanta injustícia
que caldrien totes les mans. Però
no n’hi ha prou. 

Dissabte passat, quan sortíem de
la xerrada-pel·lícula sobre Birmà-
nia fets pols, ho comentàvem al
Marfà, mentre ens intentàvem re-
cuperar del que acabàvem de sen-
tir. Molts de nosaltres fem el que
podem i, tanmateix, ens sentim
frustrats. 

Els polítics que estan al capda-
vant dels països desenvolupats par-
len de vegades de cooperació i de
campanyes d’ajuda, mentre de so-
tamà continuen venent armes a
països en guerra i a dictadures. És

la hipocresia del poder. Parlen de
pau i potser fins i tot hi envien di-
ners o material, però ells saben
molt bé que només són servidors
d’un altre poder que és el que de
veritat val, l’econòmic. Ho sabem
tots: el diner és el que mou el món
i el poder polític està supeditat a
l’econòmic. 

Els que avui són amics, demà
poden ser enemics, en funció dels
interessos econòmics. Tots sabem
que hi ha països responsables i
còmplices d’atrocitats, però els do-
naran la mà si convé o hi aniran a
competir en uns jocs olímpics sen-
se treure els draps bruts. 

A baix, només ens queda el re-
curs de posar pedaços i denunciar
aquestes situacions, sabent que
som uns privilegiats per haver nas-
cut aquí i no allà. Les eleccions
poden ser un bon moment per de-
manar als polítics que no ens
menteixin. ■■

A

� arimonventura@yahoo.com

GLÒRIA 

ARIMON

De la cigonya
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Creosota
marc pertíñez. Regidor de CiU de
l’Ajuntament >> Martorelles

El Departament d’Ensenyament
del tripartit no ha complert el
compromís de substituir les tra-
vesses de fusta tractades amb cre-
osota del CEIP Les Pruneres.
Aquesta substància, que ja fa uns
anys que s’ha descobert que té
propietats canceroses, està en
contacte directe i diari amb
alumnes i docents. Aquest fet gra-

víssim ha acabat arribant als mit-
jans de màxima difusió, perquè la
Generalitat reiteradament no
compleix el compromís de substi-
tuir-ho. El problema és doble: la
Generalitat no fa la feina, però
l’Ajuntament de Martorelles tam-
poc fa res per donar una solució. 

Desgraciadament per als veïns
s’evidencia un cop més que l’al-
calde Sòria i el seu equip de go-
vern no tenen capacitat de pressió
i d’influència davant la Generali-
tat. El més incomprensible és, pe-
rò, que l’Ajuntament es quedi de

braços plegats, mentre culpa la
Generalitat i nega que es pugui
fer alguna cosa més. I és que l’e-
quip de govern, tingui o no com-
petències, hauria de posar el corat-
ge necessari per donar una solució
als pares i mares i executar l’obra,
o la part provisional i necessària
de l’obra, per evitar tan ràpid com
sigui possible el contacte dels in-
fants amb la substància. 

La política local té justament
aquesta dificultat i aquesta virtut:
que es treballa directament per a
les persones i que sovint s’han

d’assumir responsabilitats més en-
llà de les estrictes competències
de l’administració local. 

CiU reclama sentit de la res-
ponsabilitat a l’equip de govern,
que alguna mare també hauria
d’haver tingut en lloc de cantar
victòria abans d’hora. I és que es-
criure una carta al diari, tal com
com va fer la senyora Ester Prat,
criticant el compromís de CiU de
retirar aquestes travesses si aconse-
guíem l’alcaldia i vanagloriant-se
d’haver aconseguit ja la substitu-
ció, és el pitjor favor que es podia
fer al poble i a l’AMPA. En aque-
lla carta la senyora Prat deia que la
retirada ja estava aconseguida i
que no es pretengués insultar la
intel·ligència de la gent amb pro-
postes ja resoltes. El cas és que di-
jous 31 de gener de 2008 sortia en
un diari la desesperació amb què
pares i mares del col·legi viuen la
inacció de la Generalitat i l’Ajun-
tament davant aquesta situació. La
senyora Prat va fer un mal favor
als seus companys de l’AMPA i del
conjunt de l’escola quan va barre-
jar els interessos generals del
col·legi amb els seus propis inte-
ressos, per tal d’afavorir Izquierda
Unida-Iniciativa de Martorelles en
la campanya de les municipals.

Davant aquesta situació d’ur-
gència cal exigir el que, incom-
prensiblement, encara no s’ha
produït: que l’alcalde de Martore-
lles vagi a veure el conseller d’En-
senyament, i alhora, el senyor Sò-
ria i els seus socis assumeixin la
responsabilitat, deixin d’excusar-se
i iniciïn el procediment per tal
que l’Ajuntament comenci la
substitució immediata de les tra-
vesses. ■■

Bústia
redaccio@contrapunt.cat

Les cartes i fotografies que vulguin aparèixer en aquesta
secció hauran de fer constar el nom i cognoms de l’autor,
l’adreça, un telèfon de contacte i el document d’identitat.
Els escrits han de tenir una eexxtteennssiióó  mmààxxiimmaa  ddee  2200  llíínniieess.

En cas que es depassin, la redacció es reserva el dret d’es-
curçar-les. Els escrits i/o imatges també es poden fer arri-
bar per correu postal (Rambla Pompeu Fabra, 32, baixos,
08100 Mollet del Vallès) o be per fax: 93 579 33 88

��

La trobada  va iniciar-se a dos quarts de nou del matí amb una
missa celebrada a l’antiga església parroquial de Sant Fost, en
memòria dels nou carlistes afusellats el 5 d’agost de 1869 davant
de les cases de can Gaig i can Matansa. Després de l’àpat del mig-
dia, a l’esplanada de la Conreria va haver-hi l’actuació d’una or-
questra que va fer un concert i una ballada de sardanes. L’acte va
concloure amb els parlaments corresponents a càrrec de les pri-
meres espases carlistes de l’època de Barcelona i València. Segons
fonts consultades la quantitat de persones que van assistir a l’A-
plec superava les 15.000, la qual cosa va fer que aquell 4 de juny
de 1910, el llavors poblet de 600 i escaig d’habitants de Sant Fost
es convertís per un dia en el centre tradicionalista de Catalunya i
València.

jaume rifà. >> Sant Fost de Campsentelles Moment en què l’orador Francisco P. Gambús, cap de la junta territorial de València, es
dirigeix als assistents.

Aplec carlista a Sant Fost

és de 600.000 euros de pressupost el
2008 per gestionar Gallecs. És clar que
es pot gestionar de moltes maneres i
amb criteris molt diferents. La lectura

que jo faig és que el Consorci continua apostant pel
Gallecs de postal i turístic, en la mateixa línia de
les diferents administracions dels diferents espais
protegits de Catalunya: l’èxit de l’espai està en 
funció del nombre de visitants. A més visitants,
més èxit. Sobretot es tracta de vendre la marca 
Gallecs, que també produeix rendibilitat electoral.

“Oferir a les persones que el visitin la percepció
real de trobar-se en un espai natural cuidat i en 
harmonia…”. I això es tradueix a convetir camins ru-
rals en pràcticament carreteres que inviten a 
passejar amb cotxe i a més velocitat? A utilizar ma-
quinària pesada i fer malbé marges de camps i ca-
mins? Jo, per netejar, entenc recollir les deixalles, no
arrasar els marges, o ens hem oblidat de la 
importància ecològica de les tanques vegetals 
naturals? És Gallecs un espai natural i agrícola o un
jardinet? Crec que s’ho miren i el gestionen com un
jardí urbà, com s’ho mira segurament molta gent.

El Centre d’Educació Ambiental de Gallecs s’ha
acabat convertint en la seu del Consorci i el punt

d’informació ambiental de Gallecs, a tocar de 
l’agrobotiga, anunciat l’any passat, en el WC dels
visitants de l’espai. Per què no dedicar millor part
del pressupost a crear nous llocs de treball:
educadors ambientals? Però per educar i 
senbilitzar sobretot els adults, especialment els
que tenen poder de decisió i més ho necessiten, i
no tant els infants, que després deuen al·lucinar
molt veient les incongruències dels adults.

Jo Gallecs m’ho miro com un petit rebost a 
preservar fins a l’útlim m2, pensant en un futur pro-
per bastant negre on la terra serà fonamental per 
alimentar-nos localment. Un paisatge per ajudar a
equilibrar-nos més psicològicament. Un espai per
sensibilitzar-nos i difondre els valors ambientals,
l’activitat agrícola i la sostenibilitat ecològica.

Ara Gallecs continua sent retallat i assetjat, com
a la part oest, a tocar de la carretera de Caldes, on
s’està fent nous vials. Continua sent un espai sense
protecció i amenaçat pel projecte de l’autovia 
Interpolar i la conversió de la variant de Palau en
autovia. I el corredor verd Gallecs-Gallifa, que ha
d’evitar el seu aïllament, tampoc el volen protegir.

josep lluís pérez. >> Gallecs. Mollet del Vallès

M
Gallecs turístic

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

VOX POPULI

Quina puntuació
dóna a l’activitat
culturalde
Mollet?

Nathalie
Ortiz

Assistent (29) 
MOLLET DEL VALLÈS

Un 7, ja que hi ha activitats per a
tots els gustos. Sempre es fan ex-
posicions i a Can Gomà hi ha
bones obres.

Domingo
Hernández

Jubilat (65)
MOLLET DEL VALLÈS

Un 8. El servei que estic
utilitzant en aquests moments
és l’escola d’adults: estic
estudiant català.

Daniel
Sangiao

Mecànic (34) 
MOLLET DEL VALLÈS

Un 7. El Museu Abelló està molt
bé i el teatre ofereix una bona
programació, tot i que vaig més a
Barcelona.

José Ramon
Portela

Analista (30)
MOLLET DEL VALLÈS

Un 5 com a molt. Falten
instal·lacions esportives,
sobretot. No veig que hi hagi
cap equipament que destaqui.

Maria
Serrano

Jubilada (75)
MOLLET DEL VALLÈS

Jo ja no participo en les
activitats culturals, però pel
que veig, els posaria un 8. Els
meus néts sí que en fan ús.

Carme
Decabo

Administrativa (47)
MOLLET DEL VALLÈS

Un 7. El que més manca és el
teatre, i els equipaments que
millor estan, i els que utilitza
la meva família, són els d’esport.

Text i fotos: ANNA PALOMO

▲ ▲



■ FUTBOL SALA

L’FS Parets treu
una victòria fàcil
a la pista del Teià

● PARETS. En una primera part
molt igualada, el Parets només va
poder marxar als vestidors amb un
0-1 a favor, gràcies al gol de Joan. Ja
a la segona part, els d’Oriol Perales
van mostrar el seu millor joc per
acabar guanyant per un ampli 2-6.
De nou Joan, Joel, per partida
doble, Javi Vázquez i Carlos, van
ser els golejadors paretans a la sego-
na part. El Parets suma 31 punts
que el situen vuitè. Dissabte l’equip
de Perales rep el La Salle Gràcia,
catorzè al grup 1 de Territorial.

Igualtat absoluta
entre la UFS Mollet
i el Montserrat

● MOLLET. La UFS Mollet rebia
dissabte a Ca n’Arimon l’equip que
el precedeix en la classificació del
grup 1 de Preferent, l’IES
Montserrat, el qual només avantat-
ja els molletans en tres punts. El
partit, com era d’esperar, va ser
molt igualat, amb alternatives al
marcador i amb força espectacle,
com demostra el 4-4 final. La UFS
Mollet segueix cinquena, amb 32
punts, i no acaba de fer el pas per
plantar cara als líders. Aquest cap
de setmana, l’equip molletà visitarà
l’FS Cardedeu, onzè.

Empat just de l’Hoquei Mollet

En un partit clau, en què l’Hoquei
Mollet rebia a casa un dels seus
grans rivals per la permanència, el
PHC Sant Cugat, els de Paramio
van fer un partit força decebedor, i
van aconseguir només un punt. Els
visitants, que amb una derrota es
veien abocats de manera pràctica-
ment irremeiable al descens, surten
reforçats amb aquest resultat, i amb
una mica de sort i un seguit de
resultats positius, poden apropar-se
a la salvació.

La primera part va estar marcada
pel respecte mutu d’ambdós
equips. Tant Mollet com Sant Cu-
gat no van crear massa oportunitats
de gol, ja que estaven més pen-
dents de no rebre’n cap. Així
mateix, els porters, Mañé i Jaume,

van ser els grans protagonistes dels
primers 25 minuts, mostrant-se
molt encertats en totes les accions.

En la segona part, el Mollet HC
va aconseguir un ràpid gol al
primer minut, obra d’Adarve, però
Tenas, quatre minuts després, va
posar la igualada. El Mollet va con-
tinuar atacant, coneixedor de la ne-
cessitat dels tres punts, i novament
Adarve, al 33’, va posar per davant
els locals. Però de nou, la defensa
del Mollet no va estar encertada i
va deixar que De Juan tornés a em-
patar. Amb més de deu minuts de
partit per davant, cap dels dos

equips va ser capaç d’anotar un gol
més. El resultat final, 2-2, va repar-
tir amb justícia un punt per a cada
equip.

L’Hoquei Mollet segueix quinzè,
un punt i una plaça per sobre de la
zona de descens, lloc que ocupa el
Piera HC. Aquesta jornada el Mo-
llet té un difícil desplaçament a la
pista del tercer classificat de la
Primera Nacional Catalana, el CE
Arenys de Munt que, això sí, ve de
perdre a la pista del Voltregà. ■■

● MOLLET DEL VALLÈS
CRÍSTOFER FERNÁNDEZ

FERMS A LA PORTERIA. Els porters de tots dos equips van mostrar un gran nivell >> LUÍS GERVILLA

2
2MOLLET HC

PHC SANT CUGAT

■■ HHOOQQUUEEII |  Primera Nacional Catalana ELS DE PARAMIO ESTAN A UN PUNT DE LA ZONA DE DESCENS

contrapunt 18 DV, 22 FEBRER 2008

ESPorts
MINGOTE, VENCEDOR DE LA PROVA  
DEL CAMPIONAT DE BTT A ALCAÑIZ

■ CICLISME

● PARETS DEL VALLÈS. L’esportista paretà Sergi Mingote, membre de
l’Associació Ciclista Parets, diumenge aconseguia la victòria en la segona
prova del cinquè campionat de BTT Ciudad de Alcañiz, celebrat a la
població de La Estanca.

EL CF MOLLET ENSOPEGA DAVANT 
EL CUER DE LA CATEGORIA  1199

EL RUGBI PARETS TRENCA    
LA BONA RATXA AMB DERROTA 2211

HOMENATGE A SAFA DE   
L’HANDBOL SANT FOST 2222
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● SANT FOST. L’FS Barri Can
Calet només va ser capaç de treure
un empat a zero davant el CFS
Vilamajor. El partit, amb els dos
conjunts prop del descens, va ser
prou entretingut malgrat l’absència
de gols. Tot i les bones ocasions
dels dos equips els porters van ren-
dir a gran nivell, fet pel qual el mar-
cador no es va moure. En especial,

cal destacar l’actuació de Manel, el
porter del Can Calet, que des de la
seva arribada a l’equip ha donat als
de Cuní una gran consistència
defensiva. Però, per contra, els sant-
fostencs, que noten el gran nombre
de baixes, comencen a tenir greus
problemes a l’hora de fer gols.

L’entrenador, Xavi Cuní, manté
l’esperança que l’equip mantingui

la categoria: “N’estic pràctica-
ment segur que ho acon-
seguirem”. A més, l’equip sembla
que pot recuperar alguna d’aque-
stes baixes properament, i comp-
tarà amb més efectius per afrontar
aquest tram final de lliga. El Barri
Can Calet, dotzè a la taula, visitarà
aquesta setmana el segon, el CFS
Sagarra Pavisa. ■■

El CF Parets treu l’empat 
després de quatre derrotes
● PARETS. Un matiner gol de Pol
al minut 10, donava esperances al
CF Parets per tornar a sumar un
triomf cinc jornades després. Però
els locals van empatar abans que
s’arribés al mig temps, gràcies a un
gol de Fernández. El CF Parets,
que va jugar amb deu homes gran

part del matx, va donar per bo l’em-
pat i es va dedicar a aguantar el
resultat. L’equip de Cuni es manté
a la part mitjana de la taula amb 30
punts, lluny del descens, però cada
cop amb menys possibilitats d’as-
cendir. Diumenge l’equip rep un
perillós Llagostera. ■■

■■ Segona Territorial■■ FFUUTTBBOOLL |  Primera Territorial TOT I SER SUPERIORS, ELS DE MONTOYA NO GUANYEN

La UE Molletense no va passar de
l’empat en el partit que la va
enfrontar diumenge al Zona Sud al
CE Marganell. El rival molletà va
demostrar la condició d’equip
rocós, segur en defensa i amb poca
capacitat golejadora, virtuts que
l’han portat a situar-se en una tran-
quil·la novena plaça.

La Molletense va dominar des
del principi amb el control de la pi-
lota i les oportunitats de gol.
Vázquez, al 35’, va avançar els lo-
cals, gràcies a una fantàstica falta

directa. Tres minuts més tard, Isaac
va disposar d’una gran ocasió per
fer el 2-0, però no va estar encertat.
A la represa els locals van conti-
nuar dominant amb claredat, però
els visitants, en la seva primera

ocasió de gol, a peus d’Antonio,
van fer l’1-1 al 60’. El Marganell va
considerar l’empat un bon resultat
i va tancar-se definitivament en de-
fensa. La Molletense, tot i disposar
d’alguna oportunitat més, no va en-

dur-se els tres punts.
Els de Montoya veuen com es

tornen a apropar a la zona perillosa,
després de jornades de tranquil·litat.
La Molletense és dotzena, set punts
per sobre del descens, i aquesta jor-
nada té un difícil compromís en la
visita que faran al camp del Cer-
danyola del Vallès, sisè. ■■

● MOLLET DEL VALLÈS
CRÍSTOFER FERNÁNDEZ

■■ Preferent L’EQUIP ES MANTÉ A LA PART MITJANA DE LA TAULA

El Barri Can Calet lluita per la salvació

■■ FFUUTTBBOOLL  SSAALLAA |  Preferent EMPAT SENSE GOLS DELS DE CUNÍ CONTRA EL VILAMAJOR

SUPERIORITAT INSUFICIENT. Els locals no es van saber imposar >> X.S.

1

1UE MOLLETENSE
CE MARGANELL

UE MOLLETENSE: Nuñez, Jordi, Carmona,
Albert, Ralu, Vázquez, Siles, Sergio Haro,
Rubén, Sergio, Isaac. (Jiménez, Marcos,
Guillem).
CE MARGANELL: Xisco, Da Silva, Barniol,
Òscar López, Adrià, Lluch, Carlos,
Antonio, Moral, Nacho, Samu. (Ivan,
Cristian, Rodri, Sergi)
ÀRBITRE: Jiménez Rodríguez..
GOLS: 1-0, Vázquez (35’); 1-1, Antonio
(60’)..

La UE Lourdes no va
culminar la remuntada 

● El CF La Romànica va avançar-
se en poc més de mitja hora per 3-
0, en el partit contra el Lourdes,
que no es van rendir. Els gols de
Richi i De la Cruz donaven
opcions, però al 88’, els locals van
sentenciar amb el 4-2. Aquest diu-
menge visitaran el Martorelles. 

Contundent triomf del
Martorelles a domicili

● El CF Martorelles va endur-se
tres grans punts en un difícil des-
plaçament al camp del Sant Joan
Atlètic de Montcada. Gerard (25’)
va obrir el marcador i ja al final,
novament Gerard i Pedrín, en el
darrer quart d’hora de partit, van
signar el resultat final de 0-3. 

El Parets B torna a 
la senda de la victòria

● La victòria 2-0 davant el Santa
Maria de Montcada ha arribat just
a temps. Fran i Juandi van ser els
autors dels gols paretans. Els tres
punts donen aire a un Parets B que
encara es troba a tres punts de la
salvació. Els paretans visitaran el
CF Vilamajor, onzè classificat.

Lluny de la bona imatge de les
darreres jornades, el CF Mollet va
patir diumenge una inesperada
derrota al camp del pitjor equip de
la categoria, el CFU Can Rull, que
només havia aconseguit un triomf
en vint partits. El solitari gol de
Zurdo, al 35’, va sentenciar el partit
a favor dels locals. La derrota deixa
els de Migueli tercers, i diumege
han de rebre als Germans 
Gonzalvo els segons, el CF Lliçà
d’Amunt, en un partit clau per a
tots dos conjunts.

El cuer suma el seu
segon triomf a costa
d’un fluix CF Mollet

DERROTA INESPERADA

>

La Molletense perdona a casa
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● ● Tot i que el rival no semblava
de gaire entitat, el Sant Gervasi va
patir més del compte per superar el
CB Llívia, que lluita per la salva-
ció. El bon partit d’Òscar i Ricard,
amb 18 i 13 punts, respectivament,
van ser clau perquè els molletans
guanyessin per 81-74. El Sanger
continua tercer en solitari, amb

una victòria menys que Fuster i
Ronda, i amb una més que
Santpedor i Sant Josep B. 

Per la seva part, el CB Parets va
donar mostra de la millora com a
conjunt, però va acabar cedint la
victòria. El Círcol Catòlic badalo-
ní va dominar el primer quart amb
claredat, però a partir d’aquest mo-
ment l’equip de Borrell va ajustar
el marcador tenint oportunitat
d’endur-se el triomf fins a l’últim
quart. Cal destacar el gran partit
de Jordi Pavón (20 punts). 

El Parets, cuer, haurà de gua-
nyar a casa dissabte en el partit que
l’enfronta al CB Sant Gervasi. ■■

El Recanvis Gaudí guanya
amb un parcial de 24-0

Resultat desigual de Parets
i Sanger abans del derbi

● MOLLET DEL VALLÈS. Després de
caure la setmana passada a
Badalona davant el Natzaret, el
Recanvis Gaudí Mollet ha aconse-
guit refer-se guanyant amb facilitat
el cuer, el CB Canet. Els visitants
van sorprendre d’inici, plantant
cara a l’equip de Coma. El resultat
al final de la primera meitat, 38-35,
demostrava que el CB Canet estava
lluitant per donar la sorpresa. En el

tercer quart, fins i tot, els visitants
van posar-se per sobre en el marca-
dor, però en aquell moment el
Mollet va encetar un parcial espec-
tacular de 24-0 que va sentenciar el
partit. Gerard Bas, amb 23 punts,
va ser el màxim anotador molletà,
ben secundat per Roger Dam i
Àlex Arenas, 13 punts tots dos. La
derrota del Natzaret contra el CB
Ripollet aquesta jornada deixa al
Mollet líder empatat a punts amb
el CB Sant Josep. Aquesta setmana
els de Coma visitaran la pista del
sisè classificat, el CB Blanes. ■■

■■ BBÀÀSSQQUUEETT |  Copa Catalunya ELS DE COMA VISITARAN EL BLANES■■ RRUUGGBBII |  Segona Catalana EL PARETS VA SER INFERIOR EN UN PARTIT MOLT DEFENSIU

Després d’una triomfal ratxa de re-
sultats positius, en la qual el Rugbi
Parets s’havia situat com un dels
màxims aspirants a la lluita pel
campionat de la Segona Catalana,
l’equip paretà va patir dissabte la
primera derrota en molts mesos, i
va sumar, al mateix temps, el segon

partit consecutiu sense guanyar. El
rival, això sí, era un dels equips
més forts del campionat, el Torroe-
lla Els Senglars, segon classificat de
la lliga només per darrere de l’in-
tractable Químic ER.

MARCADOR A LA BAIXA

El partit va ser un dels pitjors de la
temporada pel que fa al marcador,
ja que entre tots dos equips només
van sumar nou punts. El CR
Parets, molt poc encertat en atac,
només va ser capaç d’aconseguir

tres punts, fruit d’un xut a pals. Els
visitants tampoc van demostrar el
seu gran potencial, ja que van
guanyar gràcies a dos xuts a pals
convertits. Tot i la derrota, el CR
Parets pot estar satisfet del gran tre-
ball defensiu dut a terme, ja que va
deixar el Torroella sense acon-
seguir cap marca.

La derrota allunya més el Parets
del Torroella, a set punts, i del
Químic, a onze. El Parets haurà de
visitar diumenge el camp del
Químic ER, equip que ha aconse-
guit 13 victòries en 13 partits. ■■

● PARETS DEL VALLÈS
CRÍSTOFER FERNÁNDEZ

El Rugbi Parets s’encalla

DERROTATS. Els jugadors locals no van mantenir la ratxa de victòries i van perdre a casa >> LUÍS GERVILLA

6
3CR PARETS

TORROELLA ELS SENG.

62
87CB MOLLET

CB CANET

74
81SANT GERVASI

CB LLÍVIA

68
74CÍRCOL CATÒLIC

CB PARETS
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Plaça Prat de la Riba, 17
Mollet del Vallès

Tel. 93 593 01 61

· Laboratorio   Análisis Clínicos
· Fórmulas Magistrales · Prod. Homeopatía

· Prod. Dietética   y Herboristería
· Prod. Veterinaria

Farmàcia
Amadó

GARAJE ELOY MOLLET, S.A
SERVEI OFICIAL  CITROËN
Félix Ferran, 3-4 · 08100 MOLLET DEL VALLÈS
Taller: 93 570 63 94 · Ventas: 93 593 36 37

El femení del Sanger es col·loca a la
final de la Conferència Mediterrània
● MOLLET. Després de dominar
amb comoditat, i haver-se proclamat
guanyador de la Divisió AXA FC
Barcelona, l’equip femení de
l’Escola Sant Gervasi segueix en el
seu camí cap a la gran final de les
Sèries Col·legials de l’ACB.
Divendres, les molletanes es van
imposar amb contundència a l’Es-

cola Joviat en la primera semifinal
de la Conferència Mediterrània. El
Sanger va guanyar per un còmode
80-47 a l’Escola Joviat, vencedores
de la divisió Ricoh Manresa. Les
noies del Sanger van dominar en tot
moment, des d’un bon inici, i una
vegada van agafar una renda sufi-
cient, van dedicar-se a controlar el

marcador. En la segona semifinal,
l’Escola Vedruna va sorprendre el
Col·legi Cultural badaloní, a qui va
guanyar per 87-47. Així, Sant
Gervasi i Escola Vedruna, guanya-
dor de la divisió Akasvayu Girona,
seran els equips que disputaran la
gran final de conferència i lluitaran
per arribar a la gran final nacional. ■■

■■ BBÀÀSSQQUUEETT |  Sèries Col·legials de l’ACB EL RIVAL SERÀ L’ESCOLA VEDRUNA ■■ BBIILLLLAARR

■■ ATLETISME HO ACONSEGUIA DIUMENGE A CANTÀBRIA

Xavier Quílez és segon
al Campionat d’Espanya
de 10.000 metres marxa

L’atleta del Club Atlètic Mollet
Xavier Quílez aconseguia diumen-
ge a Castro-Urdiales (Santander) el
segon lloc en el Campionat
d’Espanya en 10.000 metres marxa
en ruta amb una marca de 55'45".
Quílez, de 50 anys, guanyava el
Campionat de Catalunya en 5.000
metres marxa en ruta amb una
marca de 26’44” al Prat de
Llobregat el 27 de gener passat. La
nova meta de l’atleta és el
Campionat d’Espanya de pista, que
se celebrarà al juny, i per al qual
Quílez pretén estar recuperat al
100% de lesions i operacions que
ha patit en els darrers mesos.

L’atleta cadet del CAM, Anna
Gabarrón, també participava en la
prova a Castro-Urdiales, on aconse-
guia la 29a plaça.

L’equip juvenil del CAM, per la
seva banda, es va proclamar sots-
campió de Catalunya de cros en la

prova celebrada el cap de setmana a
Vic. Les posicions van ser: Mousta-
pha El Bouchikhi, 4; Gerard Case-
lles, 21; Àlex Truyols, 24; Albert
Selva, 35, i Goel Guitart, 50. ■■

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

EN MARXA. Xavier Quílez

● El Club Billar Mollet va empa-
tar a 4 contra el Casino Olotí en la
tercera jornada de la Lliga
Interclubs Quatre Modalitats dis-
putada dissabte. Els parcials van
ser: a tres bandes, Alsina 14-Petrel
11; a banda, Aguilar 32-Acosta 37;
a Quadre 47/2, Ralita 64-Almirón
61, i en modalitat lliure, Bofarull
45-Vidal 57.

El CB Mollet treu
un empat de la seva
visita a terres olotines

■■ EESSCCAACCSS

● El Club d’Escacs organitzava el
cap de setmana a Mollet la segona
jornada del campionat territorial
d’escacs escolars, en què participa-
ven 250 nens i joves, 10 d’ells del
club molletà. A més, diumenge es
jugava la quarta ronda del campio-
nat de Catalunya per equips, en
què el Club va fer ple amb victòries
de tots els seus representants.

Mollet acull el 
campionat territorial
d’escacs escolars

■■ HHAANNDDBBOOLL | FESTA COMMEMORATIVA PER CELEBRAR L’ANIVERSARI D’ISIDRE SAFONT, ‘SAFA’

● SANT FOST DE CAMPSENTELLES.
Dimecres Isidre Safont, Safa, cele-
brava el seu aniversari de manera
especial. Els companys del Club
Handbol Sant Fost li organitzaven
un homenatge per commemorar els
seus 50 anys. El club va reunir
excompanys i amics, com Joan Pera,
Chuchum, Jaume Puig i Domènec
Milà, entre d’altres, que van jugar
amb ell a Divisió d’Honor, per dis-

putar un partit conjunt. En acabar,
se li va donar el reconeixement del
club i de l’Ajuntament, i l’equipació
de la selecció catalana.

Safa, que va començar a practicar
l’handbol a la UE Sant Fost quan
tenia 13 anys, segueix jugant de titu-
lar amb l’equip sènior i amb els vet-
erans. Va passar per les diferents ca-
tegories del club fins a la temporada
1987-1988, en què va fitxar pel Mar-

torelles. Però el 2001 va tornar a ju-
gar amb el CH Sant Fost fins a la
temporada actual, en què l’equip es-
tà fent un bon paper a Primera
Catalana. 

La jornada passada, els de Julio
López, que s’enfrontaven al tercer
classificat, van demostrar que, ara
per ara, són l’equip més en forma
de la categoria. Amb sofriment, va
guanyar 25-27 la UEH Calella.■■

37 anys d’handbol al cor

CELEBRACIÓ. El partit amistós va reunir amics i excompanys de Safa >> MARC GARCIA
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www.autoelegance.info

2 TIENDAS A SU SERVICIO

Parets del Vallès: C-17 Km. 15,3 ·  Tel. 93 573 94 91 Parets del Vallès: Av. Catalunya, 178 · Tel. 93 562 15 65

OFERTAS EN TURISMOS

AUDI A3 2.0 TDI 140CV. 3P. AÑO/03. IMPECABLE. CLIMA, LLANTAS, S/LLUVIA.....18.900 €
AUDI A3 1.9 TDI 130CV. 3P. AÑO/02. AZUL. CLIMA, LLANTAS, O/ABORDO, CD....14.300 €
AUDI A3 1.6 105CV. 3P. GASOLINA. ABS, CLIMA, LLANT., CD, GRAN OCASIÓN..10.400 €
AUDI A3 AMBITION 1.9 TDI 130CV.  3P. AÑO/01. ABS, CLIMA, LLANT., T/SOLAR...13.900 €
AUDI A4 QUATTRO 2.5 TDI 180CV. 5P. AÑO/01. CLIMA, LLANTAS, CD, OCASIÓN16.900 €
AUDI A4 S-LINE 1.9 TDI 130CV. 5P. AÑO/03. ABS, LLANT., A/SEMIPIEL, O/ABORD17.700 €
AUDI A4 AVANT 1.9 TDI 110CV. 5P. AÑO/00. CLIMA, LLANT., O/ABORDO, ROJO12.900 €
AUDI A6 AVANT 1.9 TDI 110CV. 5P. AÑO/01. ABS, LLANTAS, T/SOLAR, D/A, E/E...10.900 €
BMW 320 COMPACT 2.0 150CV. AÑO/02. CLIMA, D/A, LLANTAS, R/ELE., ROJO..14.900 €
BMW 320 136CV. 5P. AÑO/01. ABS, CLIMA, D/A, LLANTAS, NEGRO, IMPECABLE12.900 €
BMW 320D 150CV. 5P. AÑO/02. KIT “M”. ABS, CLIMA, LLANTAS, MANOS LIBRES..18.500 €
BMW 320D 150CV. 5P. AÑO/04. ABS, A/PIEL, CLIMA, LLANTAS, O/ABORDO, CD.18.600 €
BMW 325D 192CV. 5P. AÑO/92. ABS, LLANTAS, CD, T/SOLAR, A/G, C/C, D/A.......3.600 €
BMW 525 TDS TOURING 143CV. AÑO/99. ABS, LLANT., CLIMA, D/A, O/ABORDO.11.600 €
BMW 530D  218CV. 5P. AÑO/04. A/PIEL, S/LLUVIA, GPS, DVD, MUCHOS EXTRAS.31.900 €
CITROEN C3 1.4 70CV. 5P. A/A, C/C, D/A, CD, MANOS LIBRES, R/ELECT., AZUL.....8.400 €
DAEWOO LANOS 1.5 85CV. 3P. AÑO/00. L/REVISIONES. POCOS KM. A/A, D/A.....2.900 €
FIAT PUNTO 16V. 1.2 80CV. 5P. A/A, C/C, D/A, E/E, A/G, AÑO/00, BLANCO........4.900 €
FIAT STILO 1.9 JTD 115CV. AÑO/03. CLIMA, LLANTAS, CD, GPS, MANOS LIBRES...10.900 €
FORD FIESTA 1.4 68CV. AÑO/03. V/MULT., LLANTAS, A/A, C/C, ABS, E/E, ROJO....7.900 €
FORD FOCUS 1.8 TDCI TREND 115CV. 3P. AÑO/03. NEGRO. A/A, LLANT., CD, D/A8.900 €
HONDA CIVIC 1.5 115CV. 3P. AÑO/99. ABS, A/A, LLANT., D/A, CD, C/C, PLATA...5.900 €
HONDA CIVIC 2.2 140CV. AÑO/06. SEMINUEVO. M/VOLANTE, ESP, TCS, LLANT...16.900 €
HYUNDAI GETZ 1.6 105CV. 3P. A/G, A/A, C/C, D/A, E/E, CD, R/ELE., BONITO.......7.600 €
KIA SHUMA 1.5 16V. 90CV. 5P. AÑO/99. D/A, E/E, A/A, R/ELE., E/E, OCASIÓN......3.000 €
MERCEDES C220 SPORTCOUPÉ 143CV. AÑO/02. ABS, CLIMA, LLANT., CD, PLATA18.900 €
MERCEDES C220 CDI 143CV. 5P. AÑO/02. CLIMA, GPS, V/CRUCERO, LLANTAS..18.900 €
MERCEDES CLASE A170 AVANTGARDE 90CV. 5P. AÑO/99. A/SEMIPIEL, A/A, CD..7.300 €
NISSAN PRIMERA 2.2 DCI 140CV. AÑO/05. L/TINT., CLIMA, PARKTRONIC, TEL.......12.900 €
OPEL ASTRA 1.7 CDTI 100CV. 5P. AÑO/04. ABS, A/A, D/A, C/C, O/ABORD., CD.13.300 €
OPEL ASTRA 1.7 CDTI 100CV. 5P. AÑO/04. L/REVISIONES, CLIM, O/ABORD, D/A11.900 €
OPEL CORSA 1.7 CLUB 65CV. 3P. AÑO/03. A/A, A/G, D/A, IMPECABLE.................6.900 €
OPEL VECTRA 2.0 DTI 100CV. 5P. AÑO/03. ABS, A/G, D/A, O/ABORDO, V/MULT.10.800 €
PEUGEOT 206 1.4 HDI 70CV. 3P. AÑO/03. A/A, C/C, D/A, OCASIÓN, BLANCO.....7.600 €
PEUGEOT 206CC 2.0 138CV. AÑO/01. ABS, E/E, R/ELE., CLIMA, D/A, LLANT, CD..10.500 €
PEUGEOT 206 1.4 HDI 70CV. 3P. E/E, LLANTAS, MUCHOS EXTR. TUNING, AÑO/03.10.900 €
PEUGEOT 206 XRD 1.9 70CV. 5P. IMPECABLE. AÑO/01. TODAS LAS REVISIONES....6.900 €

PEUGEOT 206 XT 1.9 70CV. 3P. A/G, A/A, C/C, D/A, LLANT., E/E, PLATA, AÑO/00.6.900 €
PEUGEOT 307 CC 1.6 110CV.  3P. AÑO/04.  CLIMA, LLANTAS, O/ABORD., AZUL..15.600 €
PEUGEOT 307 1.6 HDI 90CV. 5P. AÑO/06. SEMINUEVO. L/REVISION., G/OFICIAL..12.900 €
PEUGEOT 307 XS HDI 2.0 110CV. AÑO/01. ABS, A/G, CLIM., D/A, CD, E/E, R/ELE.9.900 €
RENAULT MEGANE COUPÉ 1.9 150CV. 3P. MUCHOS EXTRAS. TV-DVD, AÑO/00......5.999 €
RENAULT MEGANE 1.5 80CV. 3P. AÑO/03. ABS, CLIMA, LLANTAS, O/ABORDO....11.900 €
RENAULT MEGANE 16V 1.4 98CV. 5P. AÑO/03. ABS, CLIMA, O/ABORD., S/LUCES.7.900 €
RENAULT MODUS 1.5 DCI 85CV. AÑO/06. SEMINUEVO. TODOS LOS EXTRAS........10.900 €
SEAT CORDOBA 1.9 TDI 90CV. 3P. AÑO/01. C/C, CLIMA, LLANTAS, O/ABORDO...5.600 €
SEAT CORDOBA STELLA 1.9 SDI 65CV. 5P. AÑO/03. A/A, CD, ALARMA, PLATA......8.500 €
SEAT IBIZA 1.6 75CV. 3P. AÑO/99. A/G, CLIMA, D/A, E/E, C/C, GRAN OCASIÓN.5.400 €
SEAT IBIZA CUPRA 1.9 TDI 160CV. AÑO/04. L/TINTADAS, LIBRO REVISIO., ROJO...13.900 €
SEAT LEON 1.9 TDI 110CV. 5P. AÑO/00. ABS, CLIMA, LLANTAS, CD, IMPECABLE...10.900 €
SEAT LEON FR 1.9 TDI 150CV. AÑO/03. IMPECABLE, CLIMA, CD, ABS, OCASIÓN.13.600 €
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110CV. 5P. AÑO/03. CLIMA, LLANT., O/ABORD., S/LLUVIA..10.300 €
TOYOTA COROLLA D4-D TERRA 2.0 90CV. 5P. AÑO/04. A/A, V/MULT., D/A, C/C...9.900 €
VOLKS. GOLF III 1.6 75CV. 3P. AÑO/94. D/A, LLANTAS, E/E, CD, R/ELECTRICOS.....2.100 €
VOLKS. GOLF 1.9 TDI 90CV. 3P. AÑO/01. ABS, CLIMA, D/A, LLANT., O/ABORDO.10.900 €
VOLKS. GOLF 1.9 TDI 105CV. 3P. AÑO/04. ABS, LLANTAS, CD, O/ABORDO, A/A..16.900 €
VOLKS. POLO 1.4 TDI 75CV. 5P. AÑO/03. A/A, D/A, CD, L/REVISION., A/G, PLATA8.900 €

OFERTA MONOVOLUMEN

CHRYSLER VOYAGER 2.5 115CV. 7 PLAZAS. ABS, A/G, A/A, C/C, D/A, AÑO/99..10.900 €
CHRYSLER VOYAGER 2.5 140CV. 7 PLAZS. ABS, A/A, DVD, V/CRUCERO, LLANT...15.600 €
CHRYSLER VOYAGER 2.5 140CV. 7 PLAZS. ABS, CLIMA, CD, A/ELEC., IMPEC.......13.000 €
CHRYSLER VOYAGER SE 2.5 CRD 140CV. 7 PLAZ. A/A, CD, V/MULT., L/REV., ABS16.900 €
CITROEN XSARA PICASSO 2.0 HDI 90CV. 5P. AÑO/00. ABS, CLIMA, CD, V/MULT..9.000 €
FORD FOCUS C-MAX 1.6 110CV. AÑO/04. IMPECABLE. PLATA. OCASIÓN............12.900 €
OPEL ZAFIRA ELEGANCE 2.0 100CV. AÑO/03. OFERTA. ABS, CLIMA, D/A, LLANT.12.600 €
OPEL ZAFIRA ELEGANCE 2.0 100CV. 7 PLAZ. AÑO/02. A/A, LLANTAS, OCASIÓN..10.600 €
OPEL ZAFIRA ELEGANCE 2.0 82CV. 7 PLAZAS. AÑO/99. A/A, D/A, LLANT., V/MULT9.600 €
PEUGEOT 807 2.0 HDI 110CV. 7 PLAZAS. AÑO/03. CLIMA, LLANTAS, O/ABORDO14.900 €
RENAULT SCENIC 1.9 DCI 100CV. 5 PLAZAS. AÑO/99. T/SOLAR, LLANTAS, CD.......6.900 €
RENAULT SCENIC 1.5D 100CV. 5 PLAZAS. AÑO/04. MUY POCOS KM. A/A, CD....13.900 €
RENAULT SCENIC 1.9 DCI 120CV. 5P. AÑO/03. CLIMA, LLANT., M/LIBRES, V/MULT..9.900 €
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 115CV. 7 PLAZ. AÑO/00. ABS, CLIMA, CD, E/E, OFERTA11.400 €
SEAT ALTEA 1.9 TDI 105CV. 5P. AÑO/04. GRIS CENIZ. A/A, MP3, CD, M/VOLANT13.600 €
VOLKS. TOURAN 1.9 TDI 100CV. 5P. AÑO/04. ABS, A/A, D/A, E/E, CD, A/G, PLAT15.400 €

OFERTAS 4x4

HONDA HR-V I-VTEC 1.6 125CV. 5P. AÑO/03. D/A, LLANTAS, CD, L/REVISIONES.10.900 €
ISUZU CAMPO-BRAVA PICK-UP LX 2.5 100CV. 5P. AÑO/04. POCOS KM. DORAD14.300 € 
JEEP GRAND CHEROKEE 3.1 140CV. 5P. AÑO/99. A/A, A/G, CD, ABS, IMPEC......14.000 €
KIA SPORTAGE 2.0 83CV. 5P. AÑO/99. ABS, A/A, C/C, D/A, E/E, R/ELE., AZUL.......7.900 €
LAND ROVER DISCOVERY 2.5 TD 115CV. 3P. AÑO/93. D/A, BOLA REMOLQUE.......5.600 €
MITSUBISHI MONTERO 3.2 160CV. 3P. A/G, C/C, CLIMA, D/A, ESTRIB., M/LIBRES.22.900 €
MITSUBISHI L200 PICK-UP 2.5 115CV. 4 PLAZS. AÑO/04. A/A, B/REMOLQUE, D/F.13.000 €
NISSAN NAVARA PICK-UP 2.5 103CV. 5P. AÑO/00. B/REMOLQ., CD, DEFENSAS..12.900 €
NISSAN NAVARA PICK-UP 2.5 TD 103CV. 5P. AÑO/99. BOLA, DEFENSAS, CD, A/A9.600 €
NISSAN TERRANO LARGO 3.0 155CV. 7 PLAZ. A/A, V/MULT., CD, BOLA, AÑO/0316.900 €
NISSAN TERRANO II 2.7 TDI 100CV. AÑO/99. A/A, D/A, MUY BIEN CUIDADO.........9.400 €
NISSAN TERRANO II 2.4 118CV. 7 PLAZAS. AÑO/97. A/A, ESTRIB., T/SOLAR, E/E.....6.600 €
RENAULT SCENIC RX4 1.9 DCI 105CV. 5P. 4X4, CLIMA, A/G, LLANTAS, AÑO/01..10.900 €
SSANGYONG REXTON 2.9D 120CV. 5P. AÑO/03. ABS, CLIMA, LLANT., ESTRIB......15.900 €
SUZUKI VITARA 1.9 75CV. 5P. AÑO/98. ABS, A/A, D/A, LLANT., RADIO-CASSETTE..8.600 €

OFERTAS AUTOCARAVANAS

AUTOCARAVANA FIAT AUTO-ROLLER 1.9 90CV. AÑO/00. SEMINUEVA................. 29.900 €
VOLKS. CALIFORNIA 2.4 80CV. AÑO/91. A/A, D/A, IMPEC., IDEAL PARA VIAJE...14.900 €

OFERTAS FURGONETAS

FIAT DUCATO JTD 2.8 127CV. A/A, C/C, D/A, E/E. 6 PLAZAS. PERFECTA...............10.400 €
FIAT DUCATO MAXI 2.8 87CV. 3 PLAZAS. AÑO/02. D/A. TODAS LAS REVISIONES.10.600 €
FIAT DUCATO 2.0 JTD 6 PLAZS. AÑO/03. A/A, CD, D/A, E/E, PERFECTO ESTADO.12.600 €
MERCEDES SPRINTER 311 CDI 110CV. 3 PLAZS. AÑO/04. ABS, A/A, CD, LLANT.....14.600 €
MERCEDES VITO 108 2.2 CDI 82CV. 3 PLAZAS. AÑO/99. MUY BIEN CUIDADA....... 8.900 €
MERCEDES VITO ISOTERMO. AÑO/99. D/A, RADIO-CASSETTE, 3 PLAZ, OCASIÓN.11.900 €
NISSAN PRIMASTAR 1.9 80CV. 6 PLAZ. AÑO/04. A/A, D/A, CD, COMO NUEVA...14.500 €
OPEL VIVARO 1.9 CDTI 100CV. 9 PLAZS. AÑO/04.  A/A, D/A, L/REVISIONES, ABS16.400 €
PEUGEOT BOXER 2.8 125CV. 9 PLAZS. AÑO/03. ABS, D/A, V/MULT., V/CRUCERO15.500 €
PEUGEOT EXPERT 2.0 90CV. 6 PLAZ. AÑO/02. A/G, A/A, D/A, PERFECT. ESTADO..10.300 €
PEUGEOT EXPERT 2.0 HDI 108CV. COMBI 5. A/A, D/A, A/G, E/E, CD, AÑO/02.....10.600 €
PEUGEOT PARTNER 2.0 HDI 90CV. 2 PLAZ. A/A, BOLA REMOLQUE, D/A, CD, A/G 6.800 €
RENAULT KANGOO 1.5 DCI 82CV. 5 PLAZAS. A/G, A/A, C/C, D/A, L/REVISIONES.7.900 €
VOLKS. TRANSPORTER 1.9 TDI 105CV. 9 PLAZAS. AÑO/06. A/A, CD, SEMINUEVA.19.000 €

· FACILIDADES DE FINANCIACIÓN PARA JÓVENES, EXTRANJEROS, PERSONAS CON POCA VIDA LABORAL, SIN PROPIEDADES.... 
PAGANDO A PLAZOS CÓMODAMENTE   · LLEVAMOS EL VEHÍCULO A DOMICILIO · DEPARTAMENTO EXCLUSIVO PARA PROFESIONALES

E S O
 B A T X I L L E R A T

    Ciències de la naturalesa i de la salut
    Humanitats i ciències socials

    Tecnologia

    Arts

 G R A U  M I TJÀ

G R A U  S U P E R I O R
    Sistemes de regul. i control automàtics
    Instal.lacions electrotècniques (Carnet Instal·lador)

    Sistemes de telecomunicació i informàtics
    Desenvolupament de projectes mecànics 3x2*
    Producció per mecanització 3x2*
    Indústries de procés químic
    Manteniment d'equips industrials
    Prevenció de riscos professionals
    Automoció
    Desenvolupament i aplicació de projectes

       de construcció

JORNADA DE PORTES OBERTES (ESO)

27 de febrer a les 19.00 h
(*) 3x2: Pots triar entre fer un cicle en 2 anys o fer dos cicles en 3 anys

    Equips i instal.lacions electrotècniques (Carnet Inst.)

    Mecanització

    Operacions de proc. en planta química

    Laboratori

    Instal·lacions i manteniment electromecànic

       de maquinària i conducció de línies

    Electromecànica de vehicles
    Carrosseria

IES-SEP
Mollet del Vallès

TREBALLEM PER AL TEU FUTUR

A més, l’IES Mollet t’OFEREIX:
- Proves d’Accés a Grau Superior i Grau Mitjà
- Curs Pont a Grau Superior
- Cursos de Formació Ocupacional
- Cursos de Garantia social (FIAP):
     Paleta, Manteniment,...
- Cursos de CAD (Centre autoritzat per Autodesk)
- Horari concentrat en Matí o Tarda
- Pràctiques a Empreses (OPEL, BACARDÍ, UPC,

    FAINSA, CRAY, VALLEY CYCLOPS, CIMABOX,
    i més de 700 empreses)

La Formació Professional t’OFEREIX:
- Accés a altres Cicles Formatius
- Accés a Enginyeria i Arquitectura Tècnica
- Convalidacions de crèdits universitaris
     (fins al 27 % del total)

El Batxillerat t’OFEREIX:
- Accés a qualsevol carrera universitària
- Accés als Cicles Formatius de grau Superior

Programa de l’Acte
19.00 h Benvinguda i Presentació (Teatre)
19.30 h Visita a les instal·lacions del centre

IES-SEP Mollet del Vallès, C/ Burgos 96
Mollet del Vallès. Tel. 93 570 53 54

http://www.iesmollet.net
a8021594@centres.xtec.es

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



GABINET DE SERVEIS · CORREDORIA D’ASSEGURANCES

Comunitats · Combinat de la Llar · Combinat de Comerç · Assistència
sanitària · Automòbils · Indústries · Accidents · Vida · Plans de Jubilació

Avda. Calderó, 18, 1º A · Tel. 93 570 54 46 · Mollet del Vallès
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LA CAMPANYA A LES ESCOLES
INCLOURÀ SET ESPECTACLES 

■■   TEATRE | INICI, DIVENDRES

● MOLLET. Divendres s’iniciava la campanya de teatre a les
escoles amb el musical Nens, al pati, en el qual van assistir 105
infants de primer i segon curs de vuit centres de la ciutat. La
campanya té programats set espectacles durant aquest curs. CULTURA

■■ TTEEAATTRREE | CAN GOMÀ VA ACOLLIR L’OBRA DIRIGIDA PER PEP PLA 

■■ LAS FEAS PRESENTARÀ L’ESPECTACLE DINS EL CICLE ‘ADESHORES’

‘LEONCE I LENA’ ES
REVOLTEN CONTRA
LA IMPOSICIÓ

● MOLLET. De la mateixa manera
que fins al segle XVIII les dones no
participaven en les obres teatrals i
els homes feien els papers femenins,
al Leonce i Lena dirigit per Pep Pla les
intèrprets s’encarreguen de posar-se
a la pell de personatges dels dos

sexes. Mercè Anglès, Àngels Sánchez,
Isabel Rocatti, Resu Belmonte, Míriam
Iscla, Anna Güell i Rosa Cadafalch
expliquen la història dels prínceps
de dos reialmes que estan obligats a
casar-se. La trama permet fer crítica
a les imposicions de tot tipus.U LUIS GERVILLA

● MOLLET DEL VALLÈS. Cabaret de
Feas. Muchas y malas és el títol del
muntatge que es podrà veure al
casal La República i que pretén
recuperar l’ambient decadent i,
alhora, atractiu del cabaret i el

vodevil clàssic. Las Feas, que inte-
gren les actrius Mireia Nogueras i
Maria Solà, rescaten les plomes, els
lluentons, els velluts i la purpurina
per oferir un espectacle entremaliat
i ple d’humor. 

Els playbacks, la picardia i l’acu-
dit verd són alguns dels elements
d’aquest cabaret que té unes vedets
peculiars.

Aquest espectacle de varietats
s’emmarca dins el programa del ci-
cle d’oci nocturn Adeshores, que
impulsa la Regidoria de Joventut
de l’Ajuntament. ■■

La República reviu la
decadència del cabaret

DIVENDRES 22 · 22.30 h

Casal La República · Gratuït

La Mollet Jazz Band de l’Escola
Municipal de Música de Mollet
actuarà diumenge (18h) a la Nova
Jazz Cava de Terrassa, dins la pro-
gramació de la 27a edició del repu-
tat festival de jazz de la cocapital
del Vallès Occidental.

La Mollet Jazz Band, la primera
formació estable de l’Escola, es va
crear el 1992 sota la direcció d’Al-
bert Gumí. Actualment i des de
1998  és el saxofonista José Maria
Aparicio qui porta la batuta de la
formació, que oferirà un repertori
centrat en el jazz de la segona mei-
tat de segle XX, amb obres de Gi-
llespie, Piazzola i Chick Corea,

entre d’altres. Des del primer con-
cert, fa 16 anys, la banda ha realit-
zat una àmplia i variada activitat
concertística, que va des de l’acom-
panyament el 1992 de Serrat du-
rant la inauguració de la Rambla
Nova, al recent directe de la pre-
sentació de la Mitja Marató de
Granollers. La Mollet Jazz Band
ha actuat també a les Festes de la
Mercè de Barcelona, a la sala Luz
de Gas i al Festival de Música de
Montelimar, entre altres indrets.

D’altra banda, el Festival de Jazz
de Terrassa comptarà amb una al-
tra presència molletana, la del sa-
xofonista Sergi Rovira que, amb la
formació de rock Nº1 en USA, ac-
tuarà a la sessió golfa de dissabte,
també a la Nova Jazz Cava.■■

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

■■ MMÚÚSSIICCAA | DIRIGIDA PER JOSÉ MARIA APARICIO

La Mollet Jazz Band
actuarà al 27è Festival 
de Jazz de Terrassa

■■ DDAANNSSAA | ESPECTACLE PER A TOTS ELS PÚBLICS

● ● PARETS / MOLLET. La proposta
de Rialles d’aquest diumenge (18
h) a Can Rajoler arriba de la mà de
Tap Olé, un espectacle que barreja
el ritme i l’energia de la música fla-
menca, a càrrec dels guitarristes
Alejandro Pérez Gracia i Roger
Raventós, i del claqué, amb els

ballarins Guillem Alonso i Roser
Font. L’espectacle es va estrenar  al
Chicago Human Rhythm Project
el 2003 i ha participat al New York
Tap Festival, entre altres certàmens
internacionals. D’altra banda, La
Bombeta acull diumenge (18 h)
l’espectacle del Magicus Codina. ■■

Rialles proposa una fusió 
de claqué i música flamenca
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■■  AARRTT | UNA INTERSECCIÓ ENTRE ART, TECNOLOGIA I FINANCES

La proposta del col·lectiu artístic
Derivart arribarà la propera set-
mana al Museu Municipal Joan
Abelló, després d’haver-se pogut
veure al Centre de Cultura Con-
temporània de Barcelona. En
aquest cas, Derivart proposa la
mostra Econografies: experiments
amb art, tecnologies i finances. El
grup artístic, que va néixer el
2004, està format pels molletans
Jesús Rodríguez (artista plàstic),
Mar Canet (dissenyador electrò-
nic) i Daniel Beunza (sociòleg de
les finances). La mostra de l’Abe-
lló inclourà una selecció de les
obres realitzades durant els dar-
rers dos anys. Derivart havia expo-
sat anteriorment a Mollet, al casal
La Gallineta. ■■

CCIINNEEMMAA2255ÈÈ  AANNIIVVEERRSSAARRII

La Biblioteca Can Butjosa
acull la mostra salamanquina
‘El placer de leer’

● La Biblioteca de Can Butjosa acollirà l’ex-
posició El placer de leer, una mostra fotogràfi-
ca fruit del concurs convocat per la Biblioteca
Torrente Ballester i l’Ajuntament de
Salamanca. Parets és l’únic municipi de
l’Estat, a banda de Salamanca, que ha rebut
l’exposició. Es podrà veure tot el març.

El film documental 
‘Don’t forget’ retrata 
la situacio dels Balcans

● El cicle de cinema documental de La
Bombeta presentarà dijous (20h) la
pel·lícula Don’t forget. Veus més  enllà de
l’oblit, una reflexió sobre la guerra i la situa-
ció que va generar als Balcans. El film mos-
tra el punt de vista de tres dones de Mostar,
una croata, una sèrbia i una bosniana. 

SSAANNTT  JJOORRDDII

Can Mulà i L’Era obren
la inscripció del concurs
de punts de llibre 

● Els interessats a participar en el concurs
de punts de llibre de Sant Jordi ja poden
recollir el suport en blanc a la biblioteca de
Can Mulà i al centre cívic L’Era. El concurs
té cinc categories, des dels 3 anys i fins als
més grans de 16. Només es poden presentar
dues propostes per participant.

Derivart arriba a l’Abelló
● MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M.ERAS

■■ LLIITTEERRAATTUURRAA | L’AUTOR ÉS PROFESSOR DE L’IES GALLECS

Antoni Ibáñez rebrà
aquest diumenge el premi
de la Fundació Machado
● MOLLET DEL VALLÈS. El professor
de l’IES Gallecs i veí de
Vallromanes, Antoni Ibáñez, ha
guanyat el Premi Internacional
Antonio Machado pel poemari
Entrellum. El lliurament del reco-

neixement es farà aquest diumenge
a Cotlliure (el Rosselló), municipi
on va ser enterrat el poeta. El certa-
men, promogut per la Fundació
Antonio Machado, permet presen-
tar les obres inèdites de qualsevol

gènere i escrites en català, castellà
o francès. Aquesta és la primera
vegada que el guanya un escriptor
català. L’obra d’Ibáñez inclou una
cinquantena de poemes. ■■

El poemari ‘Entrellum‘
ha estat l’obra que
es reconeixerà al 
certamen de Cotlliure

Gravats de Carla Arenas a La Bombeta

● MOLLET DEL VALLÈS. La Bombeta acollia divendres la inauguració de la
mostra de la mallorquina Carla Arenas, que es podrà visitar fins al 15 de
març. Arenas ha presentat un conjunt de gravats, entre litografies i calco-
grafies, que exploren textures i formes. U L.GERVILLAINAUGURACIÓ DIJOUS 28 · 20 h

Museu Abelló · Fins al 4 de maig

ANTONI IBÁÑEZ >> ARXIU
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U LUÍS GERVILLA

● PARETS DEL VALLÈS. L’entitat
Amics de l’Òpera del Vallès Oriental,
diumenge, coincidint amb el Dia
Mundial de l’Òpera, oferien el 
muntatge Al voltant de Mozart i Da
Ponte, un recull de fragments d’obres
en què Mozart i el poeta italià Da
Ponte van treballar conjuntament.
Les peces, d’aquelles que han quedat
en la memòria col·lectiva, van fer un
repàs de les obres Le Nozze di Figaro,
Don Giovanni i Cosí Fan Tutte, que
van fer les delícies del públic assistent
a Can Rajoler. >> CONTRAPUNT

MOZART I DA PONTE
PER CELEBRAR EL DIA
MUNDIAL DE L’ÒPERA

■■   MMÚÚSSIICCAA | ELS INTERNAUTES PODEN VOTAR-LA COM A REPRESENTANT A ‘MYSPACE.COM’

La molletana Mar Álvarez, amb el
sobrenom artístic de Coshida, es
presenta com a possible candidata
a Eurovisió amb el tema Mirada
equilibrada. Enguany l’organització
a l’Estat ha obert la possibilitat per-
què qualsevol persona es pugui pre-
sentar al certamen a través d’una
votació per internet. Els aspirants
han penjat la seva proposta a
www.myspace.com i dels 510 parti-
cipants, cinc seran escollits per l’or-
ganització i cinc sortiran de les
votacions en el portal d’internet
http://profile.myspace.com/index.cf
m?fuseaction=user.viewprofile&frie

ndid=319499952. Aquests deu par-
ticiparan en un concurs televisiu
en què s’escollirà el representant
definitiu d’Espanya al festival. 

Per votar directament Coshida

també es pot fer a través de
www.myspace.com/coshidamusic,
fins al 25 de febrer.

LLARGA CARRERA

La trajectòria musical de Mar Álva-
rez va començar el 1994 quan Marc
Mas (actual baixista de Gain) li pro-
posà formar part del grup Misery.
Quatre anys més tard va passar a ser
la cantant de Greenaway. Però a
finals del 2000 el grup es va dissoldre
i va començar a tocar la bateria i a
fer els cors amb Polen. El 2004 s’ini-
cia en solitari. Coshida explica que
ha decidit presentar-se a Eurovisió
perquè “és una porta per sortir de
l’anonimat i fer el salt”. ■■

La molletana Coshida opta
a concursar a Eurovisió

COSHIDA. De promoció >> ARXIU

■■ JORNADES ‘KUMA’ ORGANITZADES PER TERRES D’EDEON

El Visual Kei i la 
cultura japonesa se citen
al casal Can Butjosa 
● PARETS DEL VALLÈS. Kuma, ós en
japonès i personatge de la sèrie
Tekken, és el nom de la jornada
dedicada als amants de la cultura
japonesa menys tradicional que
aquest dissabte s’organitza al Casal
de Cultura Can Butjosa. El progra-
ma començarà (12.30h)
amb jocs japonesos
com el Jan ken Poh,
partides de Ddr (vide-
ojoc simulador de
ball) en pantalla
gegant i un taller de
manga. Després d’un
dinar ramen (típica sopa
de fideus amb verdu-
res, algues i carn
o peix) es farà una
sessió de para-
para. Els assistents

també podran participar en un
karaoke amb projecció de la sèrie
manga Ebichu. El plat fort seran els
concerts (18.00h) de grups repre-
sentants del gènere Visual Kei. Les
formacions que hi actuaran seran
els paretans JiKanGai, que debuta-

ran amb un directe, els
grups barcelonins
Violent Pachinko i
Pinku Jisatsu, i la for-
mació de Màlaga
GothicDolls. Durant
la jornada, organitza-

da per l’entitat pareta-
na Terres d’Edeon, també

hi haurà un estand de
roba per als aficio-
nats a la tendència
Lolita i un de

còmic manga.  ■■

● MOLLET DEL VALLÈS. La Bombeta
(carrer Lluís Duran, 109) oferirà
divendres (20h) la projecció del
vídeo-concert The last waltz, docu-
mental dirigit pel prestigiós Martin
Scorcese. El director va immortalit-
zar l’últim concert de la mítica for-
mació de rock The Band, que es va
celebrar a San Francisco el 22 de
novembre de l’any 1976. En aquell
espectacle històric van col·laborar
grans artistes del blues i el rock de
parla anglesa de l’època com Rick
Danko, Joni Mitchell i Eric
Clapton, entre altres. ■■

L’últim concert
dels The Band 
a la Bombeta

■■   MMÚÚSSIICCAA

Mar Álvarez va començar la seva trajectòria musical amb el grup Misery el 1994

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT
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Venga a visitarnos y le entregaremos

gratuitamente su tarjeta dental llena

de ventajas.

en la 1ª higienedental

50%

en
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tra
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buc
oden

ta
les

.10%

visita más

presupuesto

gratuito
1ª

Tratamientos avanzados y de última generación

a adentis
clínica dental

F.Ferrer i Guardia, 21

08100 Mollet del Vallés

(Delante centro comercial ESCLAT)

Adentis dígame !

Tel. 93 570 39 17

Dirección:

Sr./a.:

a adentis
clínica dental

F.Ferrer i Guardia, 21 • L.3 • 08100 Mollet del Vallés

Tel. 93 570 39 17

nuevos tiempos

JOAN CCOOMMEELLLLAASS

Obra d’art inclosa en el catàleg de la
CCOOLL··LLEECCCCIIÓÓ  GGAARRRREETTAA--RROOVVIIRRAA

cc//  BBeerreenngguueerr  IIIIII,,  88
TTeell..  9933  557700  6600  6622

HHoorraarrii  ddee  vviissiitteess::  ddee  1177  aa  2200  hh
((ccoonncceerrttaaddeess  pprrèèvviiaammeenntt))  

RACÓ D’ART

AUTORETRAT
Joan Comellas (Masnou, 1913 - 2003)

Joan Comellas i Maristany, nas-

cut al Masnou durant la segona

dècada del segle XX, va ser un

home polifacètic. En la seva

vessant com a artista plàstic,

dedicat a la pintura, va partici-

par en diverses edicions del

Saló de Maig de Barcelona i va

exposar individualment per pri-

mer cop l’any 1958. 

La seva obra va tenir com a

protagonista absolut el color

que va desenvolupar dins un

concepte estètic que va arribar

fins a l’abstracció, com mostra

l’obra pictòrica representada a

la Col·lecció Garreta-Rovira,

Autoretrat de l’any 1978. Come-

llas, però, va destacar com a

compositor. Va ser músic auto-

didacte i integrant del cercle

Musical Manuel de Falla. ■■

■■ PPOOPPUULLAARR| MERCÈ PRAT, MARIA CASAS I FELI FERNÁNDEZ, MESTRES DE L’ALLIOLI 

● MOLLET DEL VALLÈS. El Centro
Cultural Andaluz organitza aquest
cap de setmana les activitats pel
Dia d’Andalusia, que se celebra el
28 de febrer en commemoració al
referèndum de 1980 amb què es va
donar l’autonomia plena a la comu-
nitat andalusa. El programa d’actes
comença dissabte (19h) amb un
festival al teatre de Can Gomà, on
es podran veure les actuacions d’a-
lumnes de les classes de ball i de

guitarra de l’entitat, del quadre de
ball gran i infantil, del cor rociero i
de l’artista convidat, el sevillà
Manuel Cuevas.

Diumenge a l’església de Sant
Vicenç se celebrarà la missa rocie-
ra (10.45h) i tot seguit es durà a ter-
me la hissada institucional de la
bandera andalusa a Prat de la Riba
(12h). En acabar hi haurà una cer-
cavila amb la banda de tambors
que acabarà a Can Gomà. ■■

■■ DDIIAADDAA | ORGANITZA EL CENTRO CULTURAL ANDALUZ ■■ EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ

El Dia d’Andalusia omple
d’activitats Can Gomà 

U XÈNIA SENDRA

● MARTORELLES. Mercè Prat, Maria
Casas i Feli Fernández van ser les
guanyadores del tradicional concurs
d’allioli, organitzat per l’Escola
Orfeònica de Martorelles, i que
enguany arribava a a 23a edició. El
certamen es va celebrar diumenge a

la masia de Can Carrancà, on es van
aplegar unes 200 persones per
degustar els calçots de la 18a 
calçotada popular, en què es van
arribar a servir unes 3.500 unitats,
acompanyades de botifarra amb
mongetes. >> CONTRAPUNT

3.500 CALÇOTS AL
FOC DE LA MASIA
DE CAN CARRANCÀ

● La biblioteca municipal de Can
Mulà acull, fins al 15 de març,
una exposició de cupocecofília,
nom que se li dóna al col·leccio-
nisme dels cupons emesos per
l’Organización Nacional de
Ciegos Españoles (ONCE). En la
mostra, que commemora el 70è
aniversari de l’organització, es
podran veure cupons que repassen
la història del cupó, del qual es va
celebrar el primer sorteig el 8 de
maig de l’any 1939.

Can Mulà acull una
col·lecció històrica
del cupó de l’ONCE 

■■   SSOORRTTIIDDAA | El grup extrem del Club Muntanyenc visita diumenge el cim de Montmell (Baix Penedès)GARBUIX 28DV, 22 FEBRER 2008contrapunt

En la seva obra
el color va ser un
del protagonistes
més rellevants
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MEDICINA I ESTÈTICA

Centre Dental
del Vallès

Rambla Pompeu Fabra, 43 bxs.
08100 Mollet del Vallès

Tlf. 93 579 32 61

1ª VISITA Y
PRESUPUESTO

GRATUITO

ESPECIALIDADES:
· ODONTOLOGIA GENERAL
· PROTESIS
· CIRUGIA
· IMPLANTES

Higiene
Bucal
16 €

  93 570 36 23 (Hores convingudes)

c/ Sol, 1 - local A · Mollet
☎

LENIN
ESTILISTAS

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

✂

Dra.
MONTSERRAT TORNER

Homeopatia
i Acupuntura

Adults i Nens
HORES CONVINGUDES

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

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

CONTROL Y MANTENIMIENTO
DE PESO

NATURHOUSE
Nutrición y Dietética

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

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

NO TANQUEM

AL MIGDIA

PSICO-3

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

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

GRAFOLÒGICS · CONSULTES PER INTERNET

Montserrat Icart, Mª Teresa Prades, Neus Rosa

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

Despatx de Logopèdia

Raquel Hernàndez Martín

TRASTORNS DE PARLA I LLENGUATGE

REEDUCACIÓ VOCAL
NENS I ADULTS

AD
G

PSICOLOGIA

CLÍNICA DE

L’ADULT

Avaluació, orientació i tractament
de problemes psicològics

ANNA DURAN GRAU - Col. nº 11689

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

TERÀPIES INDIVIDUALS
Ansietat · Fòbies · Depressió
Trastorns alimentaris · Altres

GRUP D’AUTOAJUDA
Addicció al tabac · Trastorns

alimentaris · Suport al dol · Altres

CRISIS D’ANSIETAT/ANGOIXA

I ATACS DE PÀNIC

La meva activitat laboral dins el món de la psicoanalogia em
permet accedir a informació molt valuosa respecte a l’ésser
humà i les nostres actituds. El meu lloc de feina és com un
termòmetre que reflecteix la realitat individual i social del
present i en la qual tots hi som protagonistes. Dia a dia s’e-
videncia un augment de persones, d’edats i condicions dife-
rents, que pateixen ansietat, angoixa, fòbies i atacs de
pànic. Aquestes manifestacions assenyalen l’existència d’un
conflicte intern amagat rere del símptoma. Una crisi d’ansie-
tat no és l’epicentre del problema, sinó la manera com es
manifesta a l’exterior. La causa del conflicte personal no és
la pròpia ansietat, sinó el que aquesta amaga i respecte a la
qual el cos ens regala un avís que no podem deixar d’apro-
fitar. Si ens limitem a prendre un psicofàrmac per fer callar el
símptoma, l’avís deixarà de regalar-nos la seva funció i l’au-
tèntic problema a esbrinar i resoldre podrà continuar ama-
gat. No haurem fet cas del que el cos ens diu i perdrem una
ocasió per créixer i superar-nos. L’objectiu de l’ansietat és
impedir-nos mantenir una actitud escapista. L’ansietat, tot i
que és molesta, és de part nostra; ens vol desperts, amb
ganes d’enfrontar-nos als nostres fantasmes. Els trastorns
psicosomàtics són els nostres despertadors quan no funcio-
nem prou bé, però només són vàlids si els hi fem cas i ens
aixequem d’on estem dormint. Iniciar un procés terapèutic
de ben segur que és un encert i una molt bona inversió si el
que es vol és saber el missatge amagat darrere l’ansietat i
aprendre a transformar-lo en intel·ligència emocional.

Per Gabinet Psicopedagògic
i Mèdic Naturista Molins

✆✆ 93 570 43 04
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L’APARADOR

EELL  TTAASSTTEETT  DDEE  LLAA  RRAAMMBBLLAA
Rambla Pompeu Fabra, 24  | T-93 593 44 52 | MOLLET DEL VALLÈS

Si no teniu temps o ganes de cuinar
i us estimeu més no haver de sopar
fora. Si amb el tràfec del dia a dia,
voleu dedicar-vos el tram final de
setmana i tastar el bo i millor de la
gastronomia de sempre sense haver
d’arremangar-vos a la cuina. Si pen-
seu que demanar menjar preparat
per no renunciar a la calidesa i comoditat de casa impli-
ca fast food, EL TASTET DE LA RAMBLA us farà veure
que la cosa no necessàriament ha de ser així. Des de

mitjan gener, ha impulsat el servei El
Tastet a Casa, que tots els dijous,
divendres i dissabtes (festius no
inclosos) de 8 del vespre a 11 de la
nit, porta a domicili la seva cuina
casolana i de qualitat de sempre. Un
servei sense cost afegit en què
podreu triar entre un complet assor-

tit de plats per a tots els gustos. Atanseu-vos al número
24 de la rambla Pompeu Fabra i sol·liciteu el llistat de
preus amb la relació d’àpats. ❑ Ja no cal desplaçar-se per gaudir dels plats d’El Tastet – A.P.

El Tastet a Casa és un
nou servei que porta a
domicili la millor cuina
casolana i de qualitat

Rambla Pompeu Fabra,14 · Mollet del Vallès
Tel. 93 579 11 21 (Reservas)
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· Menú diario
· Comidas a la carta
· Torradas,
  embutidos
  ibéricos
· Tapas selectas

PER MENJAR

- 1 pit de gall d'indi

- 1 pot petit d'anxoves

- 4 orellanes de 

tomàquet 

rehidratades

- 1 culleradeta de comí 

en pols

- 1 culleradeta de raz 

el haout en pols

- 1 cullerada de brou 

de gallina concentrat 

Bovril Chicken

- 1 llesca de pa

- 1 pebrot verd petit

- 1 manat d'alls 

tendres

- 1 manat d'espàrrecs 

verds

- 250 g de bròquil

- 2 patates del bufet

$: Mitjà

��: 35 minuts

���������� persones

GALL D’INDI A LA

CASSOLA

Tallem a trossets les anxoves i les ore-
llanes i les aboquem al got del batedor
elèctric. Afegim el comí en pols i el raz
el hanout. Ho triturem fins aconseguir-
ne una pasta. Fem servir una agulla per
fer vetes a la carn. L'omplim amb la
pasta triturada i farcim el pit de gall d'in-
di. Repetim l'operació tants cops com
vulguem. En una cassola ampla, hi
tirem un bon raig d'oli i l'escalfem. Hi
posem el pit de gall d'indi i deixem que
es marqui fins que es dauri per les dues
bandes, tot i que quedi cru per dins. El
retirem i el reservem. Per fer el brou,
escalfem aigua en un cassó i hi diluïm
el Bovril. Ho reservem. Per al sofregit:
tallem el pebrot i els alls tendres, i ho
aboquem a la cassola on hem daurat el
pit de gall d'indi. Tallem a trossos les
patates i les afegim a la cassola. Les
coem i les daurem. Tallem a trossos els
espàrrecs verds i els afegim a la casso-
la. Col·loquem el pit de pollastre a la
cassola i les flors de bròquil al voltant.
Ho deixem coure tot durant 20 minuts,
aproximadament. ❑

�

INGREDIENTS

Toda historia humana atestigua que la felicidad del
hombre (pecador hambriento) desde que Eva comió la
manzana, depende considerablemente de la comida.

Lord Byron

BATEJOS i COMUNIONS.
Pressupostos a mida

c/ La Pau, 48 · Mollet del Vallès · www.lespruneres.com
Tel. 93 593 38 69 · Fax. 93 579 70 49

MENÚ DIARI de dilluns a divendres
SERVEI A LA CARTA

ESPECIALISTES AMB:
Arrossos, Cua de bou, Cargols, Ternasco...

CUINA REGIONAL i CASOLANA

Truca i encarrega-la
al 93 593 38 69

FIDEUÀ i PAELLA Per emportar

Divendres vespre
i dissabtes migdia

MENÚ ESPECIAL
CAP DE SETMANA

16,90 € (inclou beguda i postre)

ESPECIALITATS
Pollastres a la llenya

· Pollastres a l’ast
Conills · Patates a l’ast
· Canelons casolans

ROSTISSERIA
SARAI

Pompeu Fabra, 55
· Mollet del Vallès · ✆

ENCÀRRECS

93 593 87 51

OBERT:DissabtesDiumengesi Festius

Can Flaquer, 19
· Mollet del Vallès · ✆

ENCÀRRECS

93 570 57 94

RO
STISSERIA SARAI II

OBERT:DissabtesDiumengesi FestiusESPECIALITATS
Pollastres a l’ast · Conills · Braons · Galtes
Patates al caliu · Patates a l’ast · Carxofes

Canelons casolans
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EL CINEMA DOCUMENTAL
TROBA ESPAI A LA BOMBETA AMB LA
PROJECCIÓ DIJOUS DE ‘DON’T FORGET.
VEUS MÉS ENLLÀ DE L’OBLIT’. Pag 25

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

EL TEMPS
per FFeelliipp  CCoommaass

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

DIJOUS, 14 13ºC 5ºC 11ºC 1.029 hPa 1,2 l 27 km/h ESE

DIVENDRES, 15 14ºC 6ºC 11ºC 1.026 hPa – 21 km/h SE

DISSABTE, 16 15ºC 3ºC 11ºC 1.033 hPa – 21 km/h SE

DIUMENGE, 17 14ºC 7ºC 11ºC 1.036 hPa – 29 km/h ESE

DILLUNS, 18 12ºC 6ºC 11ºC 1.028 hPa 5,2 l 15 km/h SE

DIMARTS, 19 13ºC 9ºC 11ºC 1.022 hPa 1,8 l 16 km/h NNE

DIMARTS, 20 13ºC 11ºC 12ºC 1.024 hPa 1,6 l 16 km/h NE

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

DIUMENGE 24

Torna l’anticicló i amb ell
el sol. Les temperatures
més fredes de nit i agrada-
bles de dia. No experimen-
taran canvis respecte ahir.

Predomini de l’anticicló.
L’única variació respecte a
divendres serà que la tem-
peratura diürna, lleugera-
ment més alta.

L’anticicló ens portarà vents
del sud més humits amb un
augment de la nuvolositat,
que, cap el vespre i nit, ens
deixarà precipitacions.

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

Previsió per al cap de setmana

DEFUNCIONS

NAIXEMENTS

Iker Puga Cejudo (Martorelles) 10/02/08
Oriol López Herreros (Mollet) 16/02/08

Dades facilitades per l’Hospital de Mollet  

MOLLET

22. SÁNCHEZ. Sant Ramon, 55 
23. SATORRES. Av. Llibertat, 36
24. TUGAS. Plaça Catalunya, 1
25. VILASECA. Jaume I, 87
26. AMADÓ. Prat de la Riba, 17
27. BARBERO. Gaietà Vínzia, 66
28. CLIMENT. Pompeu Fabra, 81

FARMÀCIES DE TORN

PARETS DEL VALLÈS
15-20. SANS. Sant Joan, 29

SANT FOST
24. NÚRIA IGLESIAS. Barcelona, 84

MARTORELLES
23. C. HOLGUERA. Nou, 4

Cartellera del 22 al 28 de febrer

NOVETATS

Cinemes MOLLET

MMoorrttaaddeelloo  yy  FFiilleemmóónn  FFeeiinneerrss::  18.00. FFeessttiiuuss::  16.00-18.15

AAssttéérriixx  eenn  llooss  jjuueeggooss  oollíímmppiiccooss  FFeeiinneerrss::  18.00.

FFeessttiiuuss::  16.00-18.15

3300  ddííaass  ddee  oossccuurriiddaadd  FFeeiinneerrss::  20.15-22.15. FFeessttiiuuss::

20.30-22.45

AAhhoorraa  oo  nnuunnccaa FFeeiinneerrss::  20.15-22.15. FFeessttiiuuss::  20.30-22.45

JJuummppeerr FFeeiinneerrss::  18.00-20.15-22.15. FFeessttiiuuss::  16.00-18.15-

20.30-22.45

KKmm..  3311 Terror DDuurraaddaa:: 103 min. FFeeiinneerrss::

18.00-20.15-22.15. FFeessttiiuuss::  16.00-18.15-
20.30-22.45. DDee::  Rigoberto Castañeda AAmmbb::
Adrià Collado, Raúl Méndez, Iliana Fox

RRooaadd  ssppaaiinn Comèdia. DDuurraaddaa:: 85 min.
FFeeiinneerrss::  18.00-20.15-22.15. FFeessttiiuuss::  16.00-
18.15-20.30-22.45. DDee::  Jordi Vidal AAmmbb::
Marc Rodríguez, Ingrid Rubio, Txema Blasco

EExxppiiaacciióónn  ((mmááss  aalllláá  ddee  llaa  ppaassiióónn))
Drama. DDuurraaddaa:: 130 min. FFeeiinneerrss::  18.00-
21.30. FFeessttiiuuss::  16.00-19.00-22.00. DDee::  Joe
Wright AAmmbb:: Keira Knightley, James McAvoy

LA RESTA DE LA CARTELLERA

REGALEM dues entrades
per als Cinemes Mollet

contrapunt

Qui dirigeix la pel·lícula John Rambo?
Envia la teva resposta a contrapunt@contrapunt.cat o bé portar-la a
la Rambla Pompeu Fabra, 32, baixos · Mollet del Vallès

El guanyador de l’edició 331/332 és: Mónica Cano Pérez i
Roger Salinas Bruch. El sorteig s’efectuarà cada 15 dies. Podeu
recollir els tiquets, mostrant el DNI a la nostra redacció

José Lozano Plano (Parets) 61 anys 12/02/08
José  Teixidó Rustullet (Mollet) 97 anys 12/02/08
María Márquez Saldaña (Mollet) 56 anys 13/02/08
Antonio Lizana Bolaños (Mollet) 71 anys 14/02/08
Elisa Fernández Ramos (Martorelles) 92 anys 16/02/08
Teresa Altimira Costa (Mollet) 90 anys 17/02/08
Gràcia Ponferrada Fernández (Mollet) 85 anys 17/02/08
Ángeles Lucía Sancho (Mollet) 75 anys 18/02/08
Pedro Guimerà Valls (Sant Fost) 81 anys 18/02/08

Dades facilitades per la Funerària Monserdà   

DIVENDRES 22 DISSABTE 23

➡➡

➡➡

MOLLET

Divendres, 22

--  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ..  1199  hh..  Inaugura-

ció Cannabis... Com ho

vius? Espai Jove La Nau.

--  TTEEAATTRREE..  2222..3300  hh..  Represen-

tació Cabaret de las feas.

Muchas y malas, a càrrec de

la companyia Las Feas. Cen-

tre Cívic La República.

--  IINNFFAANNTTIILL..  1177..3300  hh.. Cicle El

cuerpo humano i Los inven-

tores: El origen de la vida,

de Pasteur. Centre Cívic de

Can Pantiquet.

--  VVÍÍDDEEOO--CCOONNCCEERRTT..  2200  hh.. The

Band The Last Waltz, del di-

rector nord-americà Martin

Scorcese. La Bombeta.

--  DDOONNAACCIIÓÓ..  1100  hh.. Acapte de

sang. Sala Fiveller.

Dissabte, 23

--  DDOONNAACCIIÓÓ..  1100  hh.. Acapte de

sang. Sala Fiveller.

--  DDIIAA  DD’’AANNDDAALLUUSSIIAA..  1199  hh..

Classes de ball, grup de chi-

rigotas, quadres de ball, cor

rociero, classes de guitarra i

artista convidat, Manuel

Cuevas. Organitzat pel Cen-

tro Cultural Andaluz. Teatre

Municipal Can Gomà.

--    MMÚÚSSIICCAA..  1111  hh.. Audició: My

life in the bush of ghosts, de

Brian Eno i David Byrne. Bi-

blioteca Can Mulà.

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

conte: Festa elefant, a càrrec

de Mon Mas. Biblioteca Can

Mulà.

--  SSOORRTTIIDDAA..  77  hh.. Excursió trail

Mollet-Llafranc. Sortida des

de Prat de la Riba.

--IINNTTEERRGGEENNEERRAACCIIOONNAALL..  1166  hh..

Jocs dels nens d’ahir per als

avis de demà. Activitat dina-

mitzada per Calaix de Cultu-

ra. Mercat Vell.

Diumenge, 24

··  SSOORRTTIIDDAA..  99..3300  hh.. Excursió

al Monestir sant Benet (Ba-

ges). Sortida des del Museu

Abelló.

--  IINNFFAANNTTIILL..  1188  hh.. Teatre Ma-

gicus codina. La Bombeta.

--  DDIIAA  DD’’AANNDDAALLUUSSIIAA..  1100..4455  hh..

Missa rociera i hissada de

bandera. Organitzat pel Cen-

to Cultural Andaluz. Plaça

Prat de la Riba.

Dijous, 28

--  LLAA  TTEERRTTUULLIIAANNAA..  1188..3300  hh..

Tertúlia sota la temàtica Tea-

tre social. Centre Cívic Can

Borrell.

PARETS SANT FOST

EXPOSICIONS

Divendres, 22

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

conte. Biblioteca Can

Butjosa.

Dissabte, 23

--  JJOORRNNAADDEESS  KKUUMMAA..  1122..3300  hh..

Tallers de manga, jocs japo-

nesos, karaoke, estands i

concerts de Gothic Dolls,

Jikan Gai i Violent Pachinko.

Casal Can Butjosa.

Diumenge, 24

--  IINNFFAANNTTIILL..  1188  hh..  Espectacle

de claqué i guitarra Tap Olé.

Teatre Can Rajoler.

Dimarts, 26

··  GGEENNTT  GGRRAANN..  99  hh..  Sortida

guiada pel Tenes.

Dimecres, 27

··  XXEERRRRAADDAA..  1199  hh..  Sessió in-

formativa Les incògnites de

la TDT, a càrrec de Xavier Nú-

ñez, de Feceminte, Sergi

Mingote i l’assessor del Con-

sorci teledigital Mollet, Feliu

Tura. Can Rajoler.

Diumenge, 24

·· CCAALLÇÇOOTTAADDAA..  88..3300  hh..

Sortida del motoclub a

Villalonga del Camp.

Sortida des de SIP

Pneumàtics (Montornès).

MOLLET

--  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ..  Cannabis... Com

ho vius? Espai Jove La Nau.

Fins al 14 de març.

--  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ.. Mostra de cupo-

cecofilia. Biblioteca Can Mulà.

Fins al 15 de març.

--  FFOOTTOOGGRRAAFFIIAA.. Exposició ter-

cer Concurs de Fotografia de

Sant Vicenç. Centre Cultural

La Marineta. Fins al 23 de fe-

brer.

--  CCÒÒMMIICCSS.. Exposició Entre vi-

nyetes, d’Àngelo Martí. Centre

Cívic L’Era. Fins al 29 de fe-

brer.

--  LL’’AAPPAARRAADDOORR.. Sorològic,

fragments arqueològics per a

un possible imaginari acústic,

de Fito Conesa. Museu Joan

Abelló. Fins al 28 de març.

PARETS
--  DDOONNEESS.. Exposició Batik, de

Daouda Kiakhaté. Teatre Can

Butjosa. Fins al 14 de març. 
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ARA FA CINC ANYS...

21 de febrer de 2003 (núm. 90).
L’Ajuntament anunciava l’entrada
en funcionament del servei de
bus urbà, que disposava de 29 pa-
rades i dos vehicles, només opera-
tius els dies feiners.

–Des de quan et dediques a la música? 
–Des dels 18 anys, la meva mare em va re-
galar una guitarra i vaig decidir fundar el
meu primer grup. He tocat la guitarra, la
bateria, la percussió en un grup de música
celta i ara canto pop electrònic. 
–Quina barreja!?
–Sí, i tot sent autodidacta. Vaig fer un in-
tent d’aprendre solfeig, però m’avorria.
Toco d’oïda, m’agrada anar al gra. 
–Com ho fas?
–És laboriós. Faig servir un programa in-

formàtic de música, barrejo coses tocades
per mi, amb bases de música fetes. 
–Pots guanyar-te la vida fent música? 
–El mercat musical està molt malament,
per la pirateria les discogràfiques no es
mullen amb la gent nova, és un monopoli
dels mateixos. Jo no m’hi guanyo la vida. 
–Eurovisió pot obrir una porta?
–És un festival al qual no m’hagués pre-
sentat mai, però si no surts a la tele, no ets
ningú, si sona la flauta, doncs perfecte, a
casa tampoc hi fas res. 
–S’han presentat 500 candidats? 
–Sí, però la votació per Internet s’ha mun-
tat fatal. La idea era ‘Salvem Eurovisió’,
però a aquest pas serà matem Eurovisió. 
–Eurovisió està amenaçat de mort?
–Havia mort, per això algú va pensar de
revifar-ho, a veure si la gent reacciona.  

>> PER: ESTEVE GIRALT

Treballadora del ram del metall, música aficionada
i autodidacta, somia en ser triada per a Eurovisió

Mar Álvarez

El festival
d’Eurovisió 
havia mort

EN ESSÈNCIA

��LA DADA

88%
● Aquest és el grau de compliment de
les accions fixades en el pla estratè-
gic de Mollet aprovat el 1994, segons
assegurava l’alcalde, Josep Monràs,
en la presentació del calendari del
procés d’elaboració del segon docu-
ment estratègic de la ciutat. 44

��LA FRASE

● AGRECIO ALEJANDRO OSEJO, alcalde
de Somotillo (Nicaragua) sobre el fons de 

microcrèdits impulsat per Sant Fost. 1100

��LA PARAULA 

Ramen

● És un plat típic de la gastronomia
japonesa. És la seva versió de la sopa
de fideus, tot i que està condimentada
amb una salsa de soja i carn, peix o
verdures. Serà el menú del dinar que
se servirà durant les jornades Kuma al
Casal Can Butjosa de Parets. 66

��EL WEB

wwwwww..ffeelliiuugguuiillllaauummeess..ccaatt

● Web amb informació sobre el
molletà Feliu Guillaumes, candidat al
Senat per CiU. El convergent també
ha posat en marxa el blog elblocdefe-
liuguillaumes.blogspot.com, on es
pot seguir la campanya dia a dia. 1133

Amb el fons s’ataca
l’extrema pobresa per 
crear una economia 
de formiga

“


