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PERIÒDIC DE MOLLET I BAIX VALLÈS
10.000 EXEMPLARS GRATUÏTS

● PARETS DEL VALLÈS

|

URBANISME

CAN FRADERA PODRÀ ACOLLIR 470
PISOS, 110 MÉS DELS PREVISTOS I
269 DELS QUALS, DE PROTECCIÓ 12

■ POLÍTICA

● MOLLET DEL VALLÈS

|

EL PAVELLÓ DE RIERA SECA VA ACOLLIR LA COMPETICIÓ

EL CAMPIONAT DE HIP HOP
ATREU UN MILER DE PERSONES 20

| IUSF, CIU I ERC FORMALITZAVEN L’ACORD DE COALICIÓ DIMECRES AL VESPRE / 3

Nou govern a Sant Fost
El batlle Joan Gassó deixarà el càrrec la setmana vinent i la seva companya de partit Montserrat Sanmartí serà la nova alcaldessa

■ TRIBUNALS

El jurat exculpa el
patriarca gitano de
la mort d’Amador
Alfonso J.J. s’havia
autoinculpat de disparar
el jove a Plana Lledó / 5

●

■ SALUT

RECLAM DE
ROSES I LLIBRES

El nou Hospital ha
d’obrir el primer
semestre de 2010
Un 20% del pressupost
de les obres, iniciades fa
un any, ja s’ha executat / 4
●

GENTADA. La
màxima afluència
de públic va ser a
darrera hora de la
tarda >> s.paz.

Les activitats de la diada a Mollet es clouran dimarts
amb la visita de l’escriptora Maria Barbal / 26

SOFAS

DE FABRICACIÓN ARTESANAL
Calidad hecha a medida

Respaldos
Respaldos reclinables
reclinables yy abatibles
abatibles
Asientos deslizantes
Telas
Telas con
con la
la última
última tecnologia
tecnologia en
en limpieza
limpieza yy mantenimiento
mantenimiento

Pieles de primera calidad tratadas de fácil conservación

c. Vicenç Plantada, 3 · Mollet · Tel. 93 593 71 02 · www.espaisofas.com
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ELS GRANS PROJECTES

EL FUTUR PLA URBANÍSTIC

LES TRANSFORMACIONS

ACABAR LES OBRES INICIADES
ÉS LA PRIORITAT DEL GOVERN

S’ATURA EL PROJECTE DEL
POUM PER CONSENSUAR-LO

PLA DE MILLORA DE BARRIS
I MÉS PARTICIPACIÓ VEÏNAL

O Un dels punts de l’acord amb màxima
prioritat és acabar les obres ja iniciades amb
la màxima celeritat, en concret les del complex
esportiu, l’Ateneu, on ha d’ubicar-se la nova
biblioteca, la Casa Bastinos i el pavelló-2.

O L’acord de govern preveu l’aturada “no

O Es vol crear un Pla de manteniment dels
barris (amb punts com l’estat dels carrers i la
neteja), amb els veïns com a interlocutors
directes. D’altra banda, es vol incrementar la
participació ciutadana en els afers municipals.

l’anul·lació” de l’actual projecte de POUM
per arribar a acords amb veïns, entitats i partits
polítics, amb els quals es volen mantenir
reunions on exposin les seves propostes.

■ FUTUR POLÍTIC A SANT FOST | IUSF, CIU I ERC SIGNEN UN ACORD DEFINITIU

Govern de coalició sense Gassó
L’alcalde presentarà la renúncia dimecres
i serà subtituït per Sanmartí, que amb el
nou equip reobrirà el diàleg sobre el POUM
● SANT FOST DE CAMPSENTELLES
LAURA ORTIZ

Sant Fost reobrirà la tramitació del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per “reprendre el
diàleg i consensuar el document
amb entitats i veïns”. Aquesta serà
una de les primeres accions del nou
equip de govern format per
Independents Units per Sant Fost
(IUSF), CiU i ERC, que, després
de setmanes de negociacions, dimecres, a la biblioteca municipal, signaven el pacte definitiu.
RENÚNCIA DE GASSÓ
Aquest acord trenca els mesos de
govern en minoria dels independents encapçalats per Joan Gassó,
que, després de 15 anys d’alcalde i
25 de regidor, anunciava oficialment la seva retirada “sense traumes” de la política activa. El proper
30 d’abril, Gassó renunciarà a
l’Alcaldia i serà substituït per
Montserrat Sanmartí, número 3
d’IUSF, que esdevindrà la primera

alcaldessa de la població. La seva
acta de regidor passarà a Ferran
Mauri (IUSF), que assumirà les carteres de Medi Ambient i Indústria.
En l’acte de signatura, Gassó agraïa
als autors del pacte “haver arribat a
un acord seriós, meditat i que és tot
un èxit per a la població”, i assegurava que “la maduresa d’aquest
pacte fa que pugui anar més enllà
d’aquest mandat”, apuntava l’encara alcalde. Gassó, que s’ha mantingut al marge de les negociacions, va
elogiar el fet que cap dels nous socis
de govern “hagi personalitzat”, i no
es va estar de criticar “aquells que
per arribar a acords demanaven el
cap d’algú”, referint-se a Gent per
Sant Fost, que, per encetar el diàleg,
havia posat com a condició la dimissió de Gassó.
Per la seva part, el convergent Joaquim Pérez, destacava el treball
“minuciós” de les negociacions i
assegurava que no s’han fet “insinuacions partidistes sinó que les
tres formacions han mirat per tirar
endavant el poble”.
El regidor d’Esquerra, Antoni Pi-

ALCALDIA
Montserrat Sanmartí

EL NOU

EXECUTIU

(IUSF)

Organització interna, Atenció Ciutadana,
Imatge i Comunicació, Relacions Públiques i
Protocol, Relacions Institucionals, Economia
i Pressupostos, Benestar Social, serveis,
Obres i Manteniment, Sanitat i Consum

SANTFOSTENC
Juan Fernández

Joaquim Pérez

Antoni Pinyero

(IUSF)

(CiU)

(ERC)

PRIMERA
TINENÇA
D’ALCALDIA*

SEGONA
TINENÇA
D’ALCALDIA*

TERCERA
TINENÇA
D’ALCALDIA*

Educació, Comerç, Promoció
Econòmica, Hisenda

Infraestructures, Urbanisme,
Territori, Serveis Tècnics, Via
Pública i Habitatge, Règim
Interior ** (Personal i
Recursos Humans)

Festes i Promocions
Culturals, Joventut, Gestió
del patrimoni històric

José M. Murcia

Margarita Santos

Ferran Mauri

(IUSF)

(IUSF)

(IUSF)

QUARTA
TINENÇA
D’ALCALDIA

Esports, Cooperació
* Aquestes tres tinences d’Alcaldia seran
canviades cada any alternativament entre el
regidor Juan Fernández i els edils de CiU i ERC.

ñero, destacava que s’ha arribat a
un pacte “molt social”, i que amb
el nou govern s’obre una etapa “de
mà estesa i de diàleg perquè to-

Serveis Culturals (Ateneu),
Dona i Igualtat, Seguretat
Ciutadana, Participació
Ciutadana

thom s’hi senti identificat”.
Amb unes paraules per cloure els
parlaments, la futura alcaldessa reconeixia la tasca de Gassó i apunta-

Medi Ambient, Indústria

** Regidoria de nova creació

va: “Ha estat el millor alcalde, pel
seu model de gestió i el seu compromís. És un polític de raça”,
tancava Sanmartí. ■

■ EQUIPAMENT

| Uns 286.000 euros de pressupost
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PARETS ADJUDICA LES OBRES
DEL CENTRE DE JOVES DE CAL JARDINER
● PARETS. L’empresa Abolafio Contrucciones, SL, farà les obres
de rehabilitació de la masia de Cal Jardiner. En una primera fase
s’adequaran els exteriors, dues aules polivalents, una sala de reunions
i un despatx per al Centre de Formació Ocupacional i Juvenil.

*

■ SALUT

SOCIETAT

WWW.RADIOMOLLET.COM) QUE PERMET ESCOLTAR L’EMISSORA EN LÍNIA
RÀDIO MOLLET ESTRENA UN NOU WEB (W

■ SERVEIS

| LES OBRES AVANCEN SEGONS LES PREVISIONS I S’HA EXECUTAT EL 20% DEL PRESSUPOST GLOBAL

Martorelles
ingressarà el 55%
de la taxa d’aigua
de Coca-Cola

El Consorci fixa el desembre
de 2009 per acabar l’hospital

● MARTORELLES
● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / M.ERAS

Les obres del nou hospital s’acabaran a finals de l’any 2009 i l’equipament començarà a funcionar el primer semestre de 2010, segons les
previsions del Consorci Sanitari de
Mollet, que assegurava aquesta setmana que els treballs s’estan desenvolupant a bon ritme. “El Servei
Català de la Salut ha fet molta fei-

na”, indicava el responsable del seguiment de l’obra, German Saravia,
que detallava les accions: S’han finalitzat completament els moviments de terra (s’ha assolit el 100%
del projecte de geotèrmia, que ha
suposat excavar 149 pous de 150
metres de fondària), s’ha fet la cimentació, els murs de contenció, la
xarxa horitzontal de sanejament
(amb un dipòsit per a l’aprofitament
de les aigües pluvials) i les cobertes

CONTRAPUNT

L’Ajuntament de Martorelles ha
arribat a un acord amb Montornès
per al repartiment de la taxa d’aigua que ha de pagar l’empresa
Cobega, embotelladora de CocaCola, situada entre els dos termes
municipals, a Can Fenosa. Així,
Martorelles ingressarà el 55% de la
taxa d’aigua i dels impostos que
paga l’empresa (IBI i IAE) i
Montornès, el 45% (uns percentatges proporcionals a la superfície de
terreny del terme municipal que
ocupa la planta). Dimecres vinent
els alcades dels dos municipis presentaran aquesta proposta al director gerent d’Aigües Ter-Llobregat,
l’empresa subministradora.

SEGONS PREVISIONS. L’estat de les obres aquesta setmana. >> HOSPITAL

MARIA PI i CARRASCO
Vídua de Joan Mayol i Solé
Mestra de la Mútua Escolar Blanquerna
Mestra de la Generalitat de Catalunya
Distinció Cívica Per Mollet
(Montcada i Reixac 22 de gener de 1915
– Mollet del Vallès 21 d’abril de 2008)

Els teus amics i amigues de Convergència Democràtica
de Catalunya de Mollet del Vallès, et recordarem sempre.

dels sectors destinats al servei d’Urgències i al Centre de Salut mental.
Fins ara s’ha executat el 20% del
pressupost total, dotat en 41.052.796
euros. El setembre d’aquest 2008 es
preveu tenir finalitzada tota l’estructura per iniciar els treballs d’ equipament a l’interior. I en els propers
mesos s’iniciarà l’aparcament.
Dimarts feia un any que la consellera Marina Geli col·locava la primera pedra del nou Hospital, emplaçat a la ronda dels Pinetons. ■

*

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

PER SANT JORDI
O Dimecres l’Hospital repartia
roses i punts de llibres a pacients
i treballadors. El punt de llibre,
amb el lema Fem l’Hospital. Construim futur, l’ha editat el Consorci Sanitari per donar a conèixer
els valors de l’entitat que construeix el nou hospital.

MESURES D’ESTALVI
L’Ajuntament de Martorelles ha
posat a l’abast de la ciutadania
2.000 kits d’estalvi d’aigua domèstica. Des de dimarts els elements per
reduir el consum es poden passar a
recollir a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà de l’Ajuntament, o bé a
l’Oficina d’Informació Ambiental
(a la cantonada de les avingudes de
l’Església i Piera). ■
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| LA COLLA ANTONIA, OTRO QUINTO JUGA CADA SETMANA I HA REPARTIT EL PREMI ENTRE 17 PERSONES

La Policia deté
un presumpte
lladre al polígon
de Can Volart

Una penya del
bar Miami fa un
13 a La Quiniela

● PARETS DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

L’administració de Jaume I, 114, va validar
la butlleta múltiple premiada amb 95.000 €
● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / M. ERAS

Antonia, Otro Quinto és el nom
d’una penya que es va crear fa prop
de tres anys al bar Miami del carrer
Roger de Llúria de Mollet i, segurament, és també la frase que més es
va sentir aquesta setmana quan s’hi
va celebrar el premi de més de
95.000 euros que els 17 homes de
la colla han guanyat a La Quiniela.
La penya molletana va encertar
13 dels resultats de la 39a jornada

■ TRIBUNALS

de la Lliga, de diumenge passat. A
tot l’Estat hi ha hagut 18 encertants d’una butlleta de Tercera Ca-

A tot l’Estat hi van
haver 18 encertants
d’una travessa
de Tercera Categoria

■ SUCCESSOS

FESTA. Els afortunats s’han trobat al bar Miami per celebrar-ho >> M.GARCIA
tegoria 13, amb un premi cadascuna de 77.568,33 euros. Antonia,
Otro Quinto, però, havia validat
una aposta múltiple, per la qual cosa l’import del premi ha estat superior. Dilluns, a primera hora, dos
dels afortunats esperaven a l’administració de loteria número 2 de
Mollet, del número 114 de l’avinguda Jaume I, per tramitar el co-

brament del premi. La penya juga
cada setmana: els homes, una travessa, i les dones, una Primitiva.
“El premi ha anat a parar a persones treballadores. A tots ens anirà molt bé”, explicava l’Antonia, la
mestressa del bar, que ha inspirat
l’apel·latiu de la penya. Aquesta setmana, els afortunats segur que han
vist l’ampolla de quinto mig plena. ■

La matinada de dimecres, la
Policia Local de Parets va detenir
J.G.G., de 45 anys i resident a
Terrassa (Vallès Occidental), com
a presumpte autor de robatori a
una empresa en construcció del
polígon industrial Can Volart de
Parets. Al voltant de tres quarts de
dues un treballador del polígon va
alertar la Policia que un individu
aliè a l’empresa estava carregant
ferro amb un camió ploma.
Efectius del cos de seguretat local
es van personar i van escorcollar el
vehicle, on van trobar bidons de
gasoil i peces de ferro de gran
dimensió. El modus operandi respon a altres casos similars que
s’han comès a l’entorn i la policia
està investigant si corresponen al
mateix sospitós. ■

| ALFONSO J.J. S’HAVIA AUTOINCULPAT, PERÒ EL VEREDICTE APUNTA QUE ERA PER ENCOBRIR ALGÚ ALTRE

El jurat exculpa l’home acusat
de matar un jove a Plana Lledó
● MOLLET DEL VALLÈS
M. ERAS / L. ORTIZ

El patriarca d’una família gitana de
Mollet que s’havia autoinculpat de
la mort d’un tret d’escopeta d’un
jove a Plana Lledó ha estat considerat no culpable pel jurat popular
del judici celebrat aquest mes a
l’Audiència de Barcelona. Alfonso
J.J., de 67 anys, havia reconegut
haver disparat contra un grup d’una família rival des del balcó del

número 10 del carrer Pau Vila de
Mollet, el 10 d’octubre de 2005.
Segons l’acusat, la seva intenció era
intimidar-los i per això va explicar
que havia disparat dos trets a l’aire.
Alfonso J.J. va declarar també que
membres de l’altre grup volien disparar amb pistoles i, davant el nerviosisme, va tirar un tercer tret
“sense ganes de matar”, però que
va causar la mort del jove Miguel
Amador, de 18 anys, en impactar-li
al cap.

Amb tot, dijous el jurat popular
considerava que no existeixen proves que identifiquin l’acusat com a
autor del tret i que el patriarca de
Mollet s’hauria autoinculpat “per
encobrir algú altre”.
‘PETETE’ SENSE CÀRRECS
A principis d’aquesta setmana, a
petició de la defensa i davant les
declaracions d’Alfonso J.J., la fiscalia retirava els càrrecs contra el seu

fill, Alfonso J.P. Petete, de 27 anys i
veí de Mollet, que havia estat acusat amb el seu pare de la mort de
Miguel Amador. La fiscalia mantenia, però, la petició de 17 anys de
presó per al pare, per a qui la defensa demanava tres anys al·legant
que la seva actuació va ser en defensa pròpia i que era un homicidi
per imprudència amb nombrosos
atenuants. A banda de la pena de
presó, el fiscal demanava per un
delicte d’homicidi indemnitzacions
de 180.000 euros per als pares de la
víctima i de 40.000 euros per al
germà del jove mort.
Després del veredicte exculpatori del jurat popular, només manca
que el jutge dicti la sentència per
cloure el cas. ■

Rescat d’un molletà
que va quedar aïllat
per la neu a Osca
● La Guàrdia Civil va rescatar la

matinada de dilluns un muntanyenc molletà i un company que
havien quedat aïllats i incomunicats per a la neu en la pista forestal
que uneix els municipis de
Barbaruens i Pla (Osca), segons
informacions d’Europa Press. Els
evacuats són Daniel R.R., de 23
anys i veí de Mollet, i Min C., de
24 anys i de nacionalitat xinesa.
Ambós estaven en perfectes condicions físiques quan van ser localitzats pels agents del cos i van ser
evacuats a Benasque.

SOCIETAT
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| EL NOMBRE DE PREINSCRIPCIONS D’ENGUANY A MOLLET HA DISMINUÏT

El Salvat Papasseit ha
d’eliminar un grup de P3
● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / A. PALOMO

El Departament d’Educació de la
Generalitat ha decidit tancar un
dels grups de P3 del CEIP Joan Salvat Papasseit a causa del descens de
la demanda de places en les preinscripcions als centres molletans. En
total s’han realitzat 611 sol·licituds
per a les 658 que oferien inicialment les escoles de la ciutat. Finalment, a Mollet hi haurà 25 grups de
P3, quan, segons la regidora d’Edu-

cació, Alícia Domínguez, el nombre habitual per cobrir la demanda
és de 26. Amb tot, el curs passat els
grups van ser, excepcionalment, 28
a causa de l’augment d’infants en el
cens municipal.
A l’hora de suprimir el grup de
P3, la comissió d’escolarització
(formada per l’inspector del Departament, l’Ajuntament, i representants dels mestres i els pares dels
centres molletans) ha triat l’escola
que, al seu parer, menys patirà les
conseqüències del tancament d’u-

na línia. Les opcions eren els CEIP
Joan Abelló, Princesa Sofia, Sant
Jordi i Joan Salvat Papasseit, el
qual, després de valorar el nombre
de preinscripcions, entre altres barems, ha estat l’escollit. Segons Domínguez, el CEIP Salvat Papasseit
“pot tornar a ser de doble línia depenent dels propers censos”.
Aquesta setmana ja han sortit les
llistes definitives de les puntuacions. L’adjudicació definitiva dels
admesos a les escoles de Mollet,
però, serà pública el 26 de maig. ■
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■ CENTRES D’ENSENYAMENT

En marxa la reforma
del CEIP Pompeu Fabra
● PARETS DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

Les llistes dels admesos als diferents centres es coneixeran el 26 de maig

25

L’Ajuntament de Parets ha lliurat
als Serveis Territorials d’Educació i
a l’empresa constructora GISA el
projecte d’ampliació i reforma del
CEIP Pompeu Fabra, amb un
pressupost de 2,2 milions d’euros.
Aquest preveu la construcció d’un
nou edifici de dues plantes on
s’instal·laran, a la planta baixa, oficines administratives, una biblioteca, el menjador i la cuina; i, a la
primera planta, aules de desdoblament, informàtica, plàstica i música. A més, també es renovarà la
teulada de l’actual edifici, s’adaptarà la planta baixa per a cicle infan-

til, amb aules de P3 a P5 amb
banys integrats, sala de psicomotricitat i despatxos per a reunions. La
primera planta es destinarà al cicle
de primària i estarà connectada
amb el nou edifici. Alhora, es farà
una integració de l’escola al carrer,
amb més amplada de la vorera. Les
obres es duran a terme en dues fases i comportaran l’enderroc de
dos edificis, les antigues cases dels
mestres que ara es destinen a sales
per a l’AMPA i magatzem.
Ara l’Ajuntament paretà espera
que el govern autonòmic aprovi el
pressupost, tot i que fonts municipals asseguren que el Departament
d’Educació ha manifestat que l’obra és una actuació prioritària. ■

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

SASTRERIA

Sastres desde 1904

Josep Tarrés Nogués
c. Abat Escarré, 3 · Mollet · Tel. i fax 93 593 04 21

DV,

25

ABRIL

2008

PUBLICITAT

7

contrapunt

SOCIETAT
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| LA TROBADA MENSUAL ARRIBA ALS 13 ANYS

■ CIUTADANS
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| EL MOLLETÀ PERE FORTUNY RECOLLIA LA DISTINCIÓ DEL GOVERN CATALÀ

La Sala Fiveller celebra
els cent sopars tertúlia
amb Josep Maria Pou
● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / L.O.

L’actor molletà Josep Maria Pou
serà el convidat número cent dels
sopars tertúlia, que mensualment
organitza la Sala Fiveller. Amb el
títol Apassionat per l’ofici, l’actor
compartirà amb els assistents la seva
experiència professional en el
col·loqui que es durà a terme aquest
divendres (21.30 h) al Centre
Parroquial del carrer la Pau.
Amb aquesta convocatòria, la Sala Fiveller arriba als 13 anys de sopars tertúlia ininterromputs, una

iniciativa que va sorgir el 1994 de
la mà de mossèn Joaquim Brustenga, aleshores rector de la parròquia
de Sant Vicenç de Mollet.
Durant aquests anys, la trobada,
to i estar organitzada per una entitat lligada a la parròquia, ha tractat
temàtiques diverses: el 41% han estat temes religiosos; el 39%, aspectes socials, i el 20%, culturals. Entre els convidats, noms com Joan
Gomis i Arcadi Oliveres, presidents
de Justícia i Pau; el pintor Joan
Abelló; catedràtics com Jaume
Dantí, Josep Maria Suñé, i el bisbe
de Màlaga, Ramón Buxarrais. ■

CREU DE SANT
JORDI A LA LLUITA
PER LA MEMÒRIA

U RUBÉN MORENO

● MOLLET DEL VALLÈS. El president

de l’Associació Pro memòria als
Immolats per la Llibertat de
Catalunya, el molletà Pere Fortuny,
dilluns va rebre la Creu de Sant Jordi
de mans del president de la
Generalitat, José Montilla, en l’acte
de lliurament, que va tenir lloc al
Saló de Sant Jordi del Palau de la

Generalitat. El govern ha reconegut
la tasca de l’entitat, que vetlla per
mantenir el record dels republicans
executats pel franquisme a Catalunya
per raons polítiques i ideològiques.
En l’acte, Montilla va subratllar que
la Creu de Sant Jordi vol reconèixer
l’esforç de molts de preservar la
memòria col·lectiva. >> CONTRAPUNT

Mor Maria Pi i Carrasco,
mestra a la Guerra Civil
L’any 2007 va rebre la distinció cívica Per Mollet
● MOLLET DEL VALLÈS. Aquesta set-

mana moria a l’edat de 93 anys
Maria Pi i Carrasco (Montcada i
Reixac, 1915), que va exercir com a
mestra a la ciutat durant la Guerra
Civil. Pi arribava a Mollet, l’any
1934, després del seu casament
amb el molletà Joan Mayol Solé.
Durant la Guerra Civil es va oferir
a la Generalitat per col·laborar en
la tasca educativa al Vallès Oriental
i el 1937 va ser nomenada Mestra

de la Generalitat per exercir a la
comarca. El seu destí va ser La
Cerveseria, antic cafè concert al
carrer Lluís Duran, que va ser habilitat com a escola. Acabada la guerra va ser inhabilitada com a mestra
per negar-se a manifestar-se de
forma expressa com a addicte al
règim. Amb tot, va mantenir contacte amb l’ensenyament molletà gràcies a la seva relació amb els mestres
Jaume Coll i Victòria Garcés.

MARIA PI I CARRASCO >>

ARXIU

El 2007, Pi rebia la distinció cívica Per Mollet, un reconeixement
que l’Ajuntament de Mollet atorga
a persones i entitats per la seva
aportació a la vida de la ciutat. ■
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L'ASSOCIACIÓ DE BOTIGUERS DE SANT FOST
RENOVA LA SEVA JUNTA
Pedro Gallardo és reelegit president per unanimitat
L'Associació de Botiguers de Sant Fost
enceta una nova etapa amb junta renovada
i ampliada a set membres, sota la
presidència de Pedro Gallardo.

Dillus al vespre a la Biblioteca Municipal,
Gallardo va ser reelegit per unanimitat de tots
els associats. És la tercera ocasió que
Gallardo ha estat triat per encapçalar la junta,
o el que és el mateix, la presideix des de la
seva fundació, l'any 1999. Amb ell, estaran a
la junta les següents persones: Quique Vivas
(vice-president); Rosa Vivas (tresorera); Juan
López (secretari); José Serrano (vocal); José

Gabriel Fernández (esquerra) rep la placa en agraïment a la seva tasca
de mans de Pedro Gallardo

Luis García (vocal), i Pedro Raspall (vocal).
L'Associació va voler agrair la dedicació i
implicació dels directius sortints, Pilar Diez
(tresorera) i Gabriel Fernández (vicepresident).
A aquest últim se li va lliurar una placa
commemorativa atès que es tracta del primer
associat que es jubila.
L'Associació, que compta amb una seixantena
d'associats, el que representa la pràctica
totalitat dels comerços del municipi, es marca
com a fita immediata la Fira del Comerç al
setembre, així com seguir potenciant la fidelitat
dels clients santfostencs i el manteniment de
les cordials relacions amb l'Ajuntament.

Foto de família de la nova junta de l’Associació

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

SOCIETAT

■ 70È ANIVERSARI DELS BOMBARDEIGS (V)
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| Testimonis de l’atac aeri als Quatre Cantons

Records de corredisses i espants
Les experiències viscudes en una guerra difícilment
s’esborren de la memòria. Dues molletanes apropen els
records i les sensacions de les persones que van viure el
bombardeig del 8 de gener de 1938, quan a quarts de

MARIA TUGAS (Mollet, 1922).

sis de la tarda, ja fosc, els avions italians del bàndol
franquista sobrevolaven Mollet i deixaven anar bombes i metralla als Quatre Cantons. Els atacs aeris van
ser una de les accions que més pànic van produir entre

la població civil. Aquell dissabte de gener del 1938, els
Quatre Cantons eren plens de gent que mercadejava i
el bombardeig va provocar la mort de 15 persones i
moltes altres ferides. per Montse Eras

TERESA CASADO (Mollet, 1910).

La Maria era una adolescent que havia sortit a buscar llet a una vaA la mare de la Teresa li va tocar el rebre als Quatre Cantons. Hi haqueria i, després, havia quedat amb la seva mare a Can Batlle (a
via anat a comprar a la bodega i l’atac aeri la va sorprendre a dins de
l’actual carrer Barcelona), on anaven a buscar l’oli de racionament.
la botiga. La metralla li va tocar la cama. La Teresa era a casa, al caMentre hi esperava la mare, els llums es van apagar i va començar a
rrer dels fems (actual carrer Portugal) i encara no sabia què havia
sentir les sirenes que alertaven de perill de bombardeig. “Llavors ja
passat, quan la mare va arribar-hi ferida. “Jo només feia que córrer
senties els avions que anaven passant i la gent, desesperada, coper buscar un metge”, però era difícil. Finalment, la van portar a
rria cap a tots costats”. La Maria va agafar els pots de llet i va passar
l’Hospital de Sant Pau, on va passar per tres operacions per salvar-la
pel pont de la Mandra cap al costat de cal Codina i, des d’allà, es va
d’una amputació. Fins al maig, la Teresa va estar anant cada dia a
dirigir cap als Quatre Cantons per anar cap a casa. Vivia al carrer de
Barcelona per portar-li un termos de brou, que li donaven a algunes
la Plana (abans carrer de la Gavineta) i, si hagués sigut de dia, hauria passat pels camps, però
de les cases benestants on la seva mare feia de bugadera, com la del sastre Novelles.
va triar la carretera perquè hi havia alguna llum. Quan passava per la barberia de Cal Puig (a
El terror dels bombardeigs no es va acabar amb l’ensurt de la mare ferida. En un dels viatges
Berenguer III), va sortir la mestresa l’hospital amb l’autobús que sorsa i li va dir: “On vas desgraciada?
tia de La Marineta, “de cop el cotVine amb mi cap als camps que
xe es va parar a Montcada i el
ens amagarem on podrem”. Llaconductor va cridar ‘l’aviació’”.
vors va tirar enrere i va entrar a caTots van sortir esperitats de l’autosa uns familiars. “Allà vaig sentir
car i van córrer cap a les vinyes.
el rebombori de les bombes. Un
“Una mitja se’m va enganxar en
vidre d’una finestra de dalt d’una
un cep i em vaig quedar allà, esporta es va trencar en mil bocins i
pantada”. En tornar, el vehicle no
de poc que no em cauen a sobre”,
arrancava i van haver d’arribar a
explica.
Mollet a peu. A la parada del bus
Mentrestant, la seva mare va code Barcelona, a la plaça Tetuan,
mençar a témer per ella. “El meu
també s’havia endut algun espant i,
germà va anar als Quatre Canen sentir el soroll dels motors dels
tons i amb un encenedor anava
avions, s’havia refugiat al metro.
il·luminant la cara de les víctimes
La Teresa també va viure el perill
per veure si jo hi era”, recorda.
de les bombes quan baixava a TarrLes bombes havien caigut a la carragona a buscar arròs, oli, avellanes
retera, on “va quedar un sot imi altres queviures per subsistir en
pressionant” i a la casa de la cantemps de guerra. En un d’aquests
tonada. “Aquella bomba va matar
trajectes, el camió també es va atula noia de Cal Tòful, que duia el
rar i el conductor va dir: “‘Estem
seu fill en braços i miraculosaperduts: l’aviació’. Vaig pensar, ja
ment ell va sobreviure”. La Maria
està, aquí acabem tots. Vaig espetambé va estar de sort: “Sempre li
rar la mort amb tota la serenitat.
vaig agrair a la mestressa de la
Quan va passar el perill, el conGENER DE 1938. Can Paret Basté (a la cantonada de Jaume I i Berenguer III), després de caure-hi la bomba >> J.M. VIZCARRA
barberia que em salvés la vida”. ■
ductor tremolava”. ■
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Als comerços de Sant Fost hi trobaràs de tot
ADMON.LOTERIA CAN SOLE
ALIMENTACION KATY
ART RIBAS
ARIADNA GASSO DISSENY GRAFIC
BAR LA CUPULA
BAR LOS CUESTA
BYTE IMATGE
CARNISSERIA ANDORRANA
CA LA MARIONA
CENTRE DE JARDINERIA DALI
CINE BANK SANT FOST
CONSTRUC. MARCTONI BENITEZ
CONSULTING SANT FOST
DROGUERIA DIMA
DROGUERIA MONTSERRAT
EL RACO DE LA FRUITA
ESTETICA ANNA MARIA
FORN DE PA I PASTISSERIA GABA 1
FORN DE PA I PASTISSERIA GABA 2
FORN DE PA I PASTISSERIA GABA 3
FARMACIA MARIBEL IGLESIAS
FARMACIA IGLESIAS ANGLES, JOSE
FLECA I PASTISSERIA LES ROSES
BUGADERIA TINTORERIA MONTASELL
LA XURRERIA
RESTAURANT EL MAS
A. PEDROSA
GUISADO MATENCIO S.L.
PELUQUERÍA AZABACHE
JARDÍ NOSTRUN SANT FOST
IN&JO PERRUQUERS
ZAFIRO TOURS
INSTALACIONES VILLARRASO
PIZZERIA EL PAS

PRAT DE LA RIBA, 10
JOAN XXIII, 13-15
REC DEL MOLI, 9
SANTIAGO ROSSINYOL, 27
PRAT DE LA RIBA, 4
JOAQUIN BLUME, 13
BALMES, 10
BARCELONA, 78
CTRA. DE BARCELONA 90
AVDA. CATALUNYA, 91
CTRA. DE BADALONA 261
DOCTOR BARRAQUER, 18
PRAT DE LA RIBA, 4
JACINTO VERDAGUER, 24
CTRA. DE BARCELONA, 72
PRAT DE LA RIBA,28
SANT JOAN, 2
AVDA, CATALUNYA, 3
CTRA. BADALONA, 274
CTRA. BARCELONA, 94
PRAT DE LA RIBA, 5
CTRA. BARCELONA,84
AVDA.ARAGO, 61
M. DEU PERPETU SOCORRS, 36
SAN ISIDRE, 8
PRAT DE LA RIBA, S/N
C. DE LA MUNTANYA, 3
C. MONTSENY, 19
NAVARRA, 9
AVDA. CATALUNYA, 23
SANT JERONI, 10-12
SANT JERONI, 14-16, LOCAL 4
PRAT DE LA RIBA, 21
JOAQUIM ABRIL, 13

93 570 17 56
93 593 54 05
93 593 26 23
609 33 90 74
93 593 31 90
93 570 59 76
93 579 00 56
93 593 26 48
93 593 25 17
93 570 36 74
609 44 45 55
93 593 30 99
93 570 90 40
93 593 55 90
93 593 26 76
93 579 28 61
93 593 34 40
93 570 63 65
93 570 15 83
93 579 43 50
93 570 03 20
93 593 24 81
93 579 06 29
93 593 96 91
93 570 73 99
93 579 47 47
93 579 21 02 - 647 91 57 60
93 570 27 83
93 593 00 89
93 593 25 69
675 69 33 17
93 570 56 61 - 93 570 23 16
610 56 38 62
93 579 63 24

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

■ LEGISLATIU

POLÍTICA

| EUiA recull signatures per canviar la llei electoral i fer-la “més justa i democràtica”
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■ COMMEMORACIÓ

La Comissió
Prorepública
porta l’obra ‘Jo
vinc d’un silenci’

■ PLE MUNICIPAL

| MODIFICACIÓ PLA PARCIAL

Can Fradera tindrà
110 pisos més per
convertir-se en ARE

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

S’ampliarien 13.000 metres quadrats per al nou IES

La Comissió Prorepública de Mollet, integrada per EUiA, ICV,
PSUC Viu, PPC i Joves Comunistes, tancarà els actes de commemoració del 77è aniversari de la
proclamació de la Segona República, amb un espectacle a càrrec de
la companyia Catorzedabril, diumenge (18 h) al Mercat Vell. El
muntatge Jo vinc d’un silenci, protagonitzat entre altres per Alfred i
Antoni Lucchetti, pretén mostrar
“la violència, la crueltat, la misèria, la grisor, la por, però també la
lluita i la resistència al llarg dels
quaranta anys de franquisme”.
L’espectacle barreja textos dramàtics amb poemes i cançons de Blas
de Otero, Gabriel Celaya, Pablo
Neruda i Ovidi Montllor, entre altres. Jo vinc d’un silenci va rebre el
2007 el suport del Memorial Democràtic de la Generalitat. ■

● PARETS DEL VALLÈS
MONTSE ERAS

L’Ajuntament de Parets oferirà a la
Generalitat la zona de Can Fradera per integrar-la a les àrees residencials estratègiques (ARE), una
figura que el Departament d’Urbanisme ha creat per obtenir sòl per a
habitatge assequible.
El ple extraordinari de dimarts
ho aprovava, amb l’abstenció del
NOPP i el vot afirmatiu de la resta
de regidors. Convertir el Pla Parcial de Can Fradera en ARE suposa un major nombre d’habitatges
construïts, que passaran dels 360
previstos a 470, dels quals 269 seran de protecció oficial. Per això,
el consistori ha posat com a condició que es mantingui l’edificabilitat de 0,61 habitatges per metre

quadrat que es preveia al pla parcial. L’Ajuntament també requereix que s’incorporin 13.000 metres quadrats més a l’actual
delimitació per emplaçar el nou
IES. El ple aprovava també una
modificació del planejament parcial, per permetre segregar l’espai
on s’han de construir els 60 habitatges ja sortejats de l’actual delimitació, de manera que es puguin
iniciar les obres al setembre.
CiU, tot i que el seu grup parlamentari va votar en contra del decret dels ARE, considerava que el
canvi era “una oportunitat que
afecta un sector ja dibuixat al pla
general”, deia Joan Martorell.
NOPP mostrava la preocupació per
una possible massificació i discrepava de l’emplaçament de l’IES, un
espai que ara és sòl agrícola. ■
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ERC celebrarà el
congrés comarcal el
24 de maig a Mollet

Román Ruiz entra
com a diputat del
PSC al Congrés

● MOLLET DEL VALLÈS. Esquerra
Republicana de Catalunya del
Vallès Oriental celebrarà el seu
congrés per escollir president i els
membres de la Permanent comarcal el 24 de maig al Mercat Vell de
Mollet. La comissió organitzadora
del congrés està integrada per
Meritxell Pi, de Mollet, Marc
Candela, de Martorelles, i Pau
Vericat, de Granollers, i per l’actual presidenta d’ERC a la comarca, Marta Planas. Durant el congrés, en què podran participar uns
500 militants, també es triaran els
tres vallesans que formaran part del
Consell Nacional del partit.

● CONTRAPUNT. El primer secreta-

ri de la Federació socialista del
Vallès Oriental, Román Ruiz, finalment ocuparà un escó de diputat
del PSC al Congrés. Els resultats
de les eleccions del 9 de març van
deixar Ruiz a les portes de la cambra baixa ja que ocupava el número 17 de la candidatura dels socialistes catalans, encapçalada per
Carme Chacón, que finalment van
aconseguir 16 diputats. Ara, però,
el nomenament de David Vegara,
número 3 del PSC, com a secretari d’Estat d’Economia, fa diputat
Ruiz que s’incorporarà al nou
càrrec en els propers dies.

Mollet aposta per Fernández Díaz
com a nou president del PP català
● MOLLET DEL VALLÈS . El PP de Mollet ha mostrat la seva preferència per
la candidatura d’Alberto Fernández Díaz per presidir el PP català, decisió
que s’haurà de prendre en el 12è congrés, previst per a mitjans de juliol. De
moment, les candidatures presentades són les de Daniel Sirera (actual president), Montserrat Nebrera, i Fernández Díaz. A Mollet, la junta local ha
escollit Susana Calvo, Roberto Carmany, Javier Codorniu i M. Ángeles
Merino com a compromissaris que avalaran una de les candidatures.

I quan acabis l’ESO què?
Assegura el teu futur aprenent una bona professió, fent

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

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

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

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

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
Institut d’Educació Secundària i Superior
d’Ensenyaments Professionals
IES-SEP Mollet del Vallès
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plaça prat de la riba, 9
tel. 93 593 02 15
plaça mercat municipal, 18
tel. 93 570 33 93
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· CONSULTORA INMOBILIARIA DE MOLLET NECESITA URGENTE SECRETARIA COMERCIAL con dominio de la informática y
experiencia. Tel. 692 629 014.
· RESTAURANT DE MOLLET BUSCA CAMBRERA. Jornada reduïda de dimarts a
diumenge. Imprescindible català i permís
de treball. Interessades truqueu al teléfon 93 593 08 21.
· SE NECESITA TERAPEUTA OCUPACIONAL
Y TRABAJADOR SOCIAL para trabajar en
residencias de la zona del Vallès Oriental.
Incorporación inmediata. Tel. 635 53 82 12.
· Residencia Geriátrica en Sant Fost precisa LIMPIADORA, GEROCULTORA, ENFERMERA. Interesadas llamar al 93 570 14 80.

Se precisa

ESTETICISTA

Con experiencia mínima de 2
años. Jornada 8h de L-V (sábado
libre) Salario + comisiones.
Centro situado en Mollet.
Interesadas llamar al
93 544 57 76 (Sra. Mónica)
Enviar CV a:
info@corporestetic.com

Se precisa

ESTETICISTA
para Mollet
Contrato indefinido.
Se valorará presencia, experiencia
y las ganas de trabajar.

Interesados/das llamar al

691 567 666 o 93 570 93 02
Preguntar por Susana

ABRIL

2008

ESQUEMA D’UN MÒDUL (48

Preu anuncis per paraules:
4,33 euros/setmana

08100 Mollet del Vallès

contrapunt@contrapunt.cat

15,15 euros/mes

Anuncis per fax 93 579 33 88

Preu mòdul: 11,45 euros/setmana

Preferentemente zona
Vallès Oriental.
Tel. 696 81 54 90
(Sr. Antonio)

IMMOBILIÀRIA
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EN VENDA
· CASA EN MONTORNÉS. ZONA CAN
COLL. Ref. 368. Zona muy tranquila. Sup.
200 m2, terraza 10 m2, salón 30 m2, jardín 845 m2, 3 hab., baño, cocina office de
origen, lavad., trast., amueblado, chim.
Plaza park. Arm. emp., ventanas sencillas, puertas sencillas. Soleado. Precio:
410.000 euros (68.2 Ml). Tel. 93 568 35 45.
· MOLLET. ZONA SANTA ROSA. Ref. 01627.
Superfície de 50 m2, 3 hab. (1 doble, 2 indiv.), 1 baño, coc. conservada, comedor
(15m2), suelos parket, calefac., carp. ext.
alum. color plata, ext. salón, hab. doble.
Precio: 167.682 euros. Tel. 93 579 33 33.
· MARTORELLES. PUEBLO. Ref. 1638. Ext. 75
m2, 2 hab. dobles, coc., comedor con
chim., suelo tzo., vent. madera. Soleado.
Precio: 174.290 eur. Tel. 93 570 51 59.
· ÁTICO EN MOLLET. ZONA CENTRO. CALLE
SAN RAMON. Ref. 01667. ¡Cono muevo!
Sup. 90 m2, terraza 30 m2, salón 20 m2, 3
hab., baño, aseo, coc. office nueva, lavadero, trast., aire acond., calefac. Asc. Todo
exterior. Dos terrazas de 30 m2. Precio:
295.000 euros (49 mill). Tel. 93 579 33 33.
· EN VENTA CASA EN SANT FOST, FRENTE
COLEGIO. 2 viviendas independientes. Patio de 140 m2, local de 40 m2, calefacción, todo exterior, aluminio, terrazade
85 m2 + estudio. Ideal 2 famílias. Precio:
396.668 euros (66 Ml). Tel. 663 728 815.

· URGE VENDER DÚPLEX EN SANT ANTONI DE VILAMAJOR. 5 años. 111 m2, 3 hab. +
estudio, piscina comunitária, plaza de
parking incluido. En el centro del pueblo.

Precio: 246.415 euros (41 Ml). Negociables. Tel. 663 728 815.
· PISO EN MOLLET. BARRIO DE LOURDES.
PARA REFORMAR. Ref. 11001. Sup. 65 m2,
salón 14 m2, 3 hab., baño, coc. de origen,
lavad., amueblado. Suelos tzo., vent.
alum. Hay instalación de gas. Soleado.
¡Zona muy tranquila! Precio: 192.324 euros (32 Ml). Tel. 93 579 33 33.
· PISO SEMIN-NUEVO EN MONTORNÉS.
ZONA NORTE. Ref. 201. Sup. 80 m2, salón
21 m2, coc. office equip., baño cpto., aseo
con ducha, balc. con toldos, suelos de
gres, ventanas de aluminio, puertas de
cedro, puerta blindada, calefacción, plaza
park. Asc. Para entrar a vivir. Precio:
210.354 euros (35 Ml). Tel. 93 544 43 17.

EN LLOGUER
· Ref. 04007. MOLLET. CERCA RAMBLA
NOVA. Apartamento amueblado. Sup. 45
m2, salón 15 m2, 2 hab., baño, coc. abierta
americ., calefac., asc., suelos parket y tzo.,
p/sapelly, vent. alum., lavad. tipo balc.
Precio: 650 euros/mes. Tel. 93 579 33 33.
· ALQUILER DE LOCAL DE 70 M2 EN MOLLET. Diáfano. Con vado. Ideal taller, almacén... Pequeño patio. Precio: 300 euros/mes. Tel. 663 728 815.
· SE ALQUILA CASA EN PARETS (Ensanche), junto al barrio de Lourdes, estupendas vistas. 150 m2, 3 hab., 2 cuartos de baño, jardín, park. con puerta automática.
1.200 euros/mes. Tel. 610 40 00 26.

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

· Ref. 04049. MOLLET. PLANA LLEDÓ. Piso
70 m2, salón 14 m2, 3 hab., baño, lavadero, calefac., asc. Precio: 700 euros/mes.
Tel. 93 579 33 33.

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

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

TRASPÀS

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

· SE TRASPASA BAR-RESTAURANTE en polígono industrial Molí d’en Bisbe en
Montcada i Reixac. 330 m2, totalmente
equipado y en pleno funcionamiento. Interesados llamar al 670 768 111.
· TRASPASO LOCAL CON NEGOCIO DE
LENCERIA MONTADO EN MOLLET. Zona
centro. Cerca del casco antiguo. Ref.
03034. Tienda provista de alarma, pequeño trastero y baño. Con todo el género. Sup. 60 m2. Escaparate. El precio del
traspaso 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.

· SANTA COLOMA DE GRAMENET. ZONA
SANTA ROSA. Ref. 04047. Totalmente reformado. 50 m2, 2 hab., baño, coc. americana, lavad., amueblado, calefac. Precio:
830 euros/mes. Tel. 93 579 33 33.
· SE ALQUILA LOCAL DE 110 M2 EN PARETS
DEL VALLÈS. Buena situació. Esquinero.
Equipado para oficina. Precio interesante.
Tel. 609 48 21 20.
· MOLLET. PISO EN ZONA CENTRO. Ref.
04045. 70 m2, salón 20 m2, 3 hab., baño,
aseo, coc. office, amueblado, calefac., asc.
Precio: 850 euros/mes. Tel. 93 579 33 33.

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

· VALLROMANES. DÚPLEX PARA ENTRAR
A VIVR. Zona centro. Ref. 200. Sup. 148
m2, salón 40 m2, 4 hab., 2 baños, aseo, co-

ES TRASPASSA
AGÈNCIA DE VIATGES

PALET MOTOR

A MOLLET
en ple funcionament
i molt ben situada.
Interessats/des truqueu
al tel. 93 570 32 05

Es ven
PLANTA BAIXA
TOTA EXTERIOR
a MOLLET.
Barri de Lourdes.

Se traspasa
CAFETERÍA HELADERÍA

en Mollet.
Buena zona
en pleno crecimiento.
Interesados llamar a
partir de las 20.30 h al tel.

690 91 55 92

2 hab. + traster.
Jardí de 90 m2
amb caseta.
Barbacoa de pedra.
Preu: 252.000 EUR

✆ 93 562 51 17
(tarda-nit)

BAR EN
TRASPASO
POR JUBILACIÓN

cina office perfecta, lavadero, amueblado, chimenea, vistas a la montaña. Parking. Ascensor. Precio: 1.000 euros/mes.
Tel. 93 568 35 45.
· MOLLET. ZONA CENTRO. Ref. 04048. Superfície de 80 m2, terraza de 20 m2, salón 15 m2, 3 hab., baño, lavadero, amueblado, calefacción, ascensor. Precio: 750
euros/mes. Tel. 93 579 33 33.

M

MOTOR
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· BMW 320 COMPACT 2.0 150 CV. Año
2002. Clima, dirección asistida, llantas,
retrovisores eléctricos, color rojo. Precio:
14.900 euros. Tel: 93 573 94 91.
· CITROËN C3 1.4 70CV. 5 puertas, aire
acondicionado, cierre centralizado, dirección asistida, CD, manos libres, retrovisores eléctricos, color azul. Precio: 8.400
euros. Tel. 93 562 15 65.
· SE VENDE DAEWOO LANOS 1.5 85CV. 3
puertas, año 2000, l/revisiones. Pocos
km., aire acondicionado, dirección asistida. Precio: 2.900 euros. Tel. 93 573 94 91.
· SE VENDE AUDI A4 AVANT 1.9 TDI 110CV.
5 puertas, año 2000, clima, llantas. ordenador de abordo, color rojo. Precio: 12.900
euros. Tel. 93 573 94 91.
· KIA PICANTO 1.1 LX (65 CV), año 2005.
Sólo 5.500 km. Aire acondicionado, elevalunas eléctrico, cierre centralizado, dirección asistida, CD. Precio: 7.500 euros.
Interesados llamar al tel. 935 445 556.

A

ALTRES



IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

SIN CARNET
CHATENET
BAROODER
X2
SPORT. Año 06, full equip. PVP:
10.500 euros.
LIGIER NOVA, año 03, motor diesel, sólo 9.000 km. PVP: 6.900
euros

TURISMOS

· MUJER CON EXPERIENCIA SE OFRECE
PARA LIMPIEZA POR HORAS. Despachos
por las tardes. También planchar. Abstenerse agencias. Sábados mañana. Tel. 636
10 43 68. Preguntar por Ana.

39 mm) 


Anuncis per correu electrònic

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

OFERTES

X

Anuncis per teléfon 93 570 52 59

con más de 40 años
de experiencia.

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

contrapunt

SEAT TOLEDO 1.8 TURBO 180
CV,, full equip. De particular sin
garantía, año 04. Sólo 39.000
km. PVP: 10.990 euros.

4x4
SUZUKI GRAND VIATARA XL-7
2.0 HDI. 7 plazas, clima., radioCD, llant., e.e., c.c., año 04. Sólo
79.000 km. Azul metalizado.
PVP: 18.500 euros.

· AURIS SPORT 5P. 177CV DIESEL. APERTURA SIN LLAVE, XENON, CARGADOR CD
AGOSTO 2007 GARANTIA HASTA AGOSTO
2012. 5.000 KM PROVIENE DE PARTICULAR: 19.950 €
· A3 5P 1.9TDI 130 CV CLIMA TAPICERIA
PIEL Y ALCANTARA PACK ELÉCTRICO PERFECTO ESTADO PVP: 14.950 €
· C5 PREMIER HDI 110CV SENSOR DE
PARKG, LUCES Y LIMPIAS, CARGADOR
CDS, POCOS KM, UNA SOLA MANO LIBRO
REVISION. PVP: 9600 €
· VOLKSWAGEN NEW BETTLE 1.9 TDI 100
CV ESP AIRE ACOND., D.A., E.E., C.C.,
75.000 KM IVA DEDUCIBLE. PVP: 14.950 €
· RENAULT CLIO DCI 3P AIRE ACOND.,
DIRECCIÓN
ASISTIDA,
ELEVALUNAS
ELÉCTR. CIERRE CENTRAL. RADIO CD
PVP: 6.000 €

SUZUKI VITARA 1.9 TD HARD
TOP, año 99, c.c., d.a., llantas.
PVP: 7.900 euros.

· PEUGEOT 307 1.6
KM,CLIMATIZADOR
E.E., C.C., RADIO
ABORDO PVP: 6900

SUZUKI VITARA 2.0 HDI año 03,
aire acondicionado, full equip,
defensas. PVP: 11.500 euros.

· SEAT LEON 1.6 105 CV SPORT POCOS
KILÓMETROS AÑO 2003 PVP: 9500 €

MOLLET DEL VALLÈS

80 m2,en pleno
funcionamiento.

Av. Gaudí, 51-53 · ✆ 935 445 556

Interesados llamar al tel.

GRANOLLERS

93 570 53 65

c. Corró, 157 · ✆ Tel. 938 791 341

16V AÑO 2002 POCOS
AUTOMÓTICO, D.A.,
CD ORDENADOR DE
€

· C3 1.4 HDI SX PLUS TECHO PANORAMICO
ABS RADIO CD AIRE ACONDICIONADO AÑO
2004 PVP: 8750 €

MOLLET DEL VALLÈS
Av. Jaume I, 176
Tel. 93 593 34 90

■ SINDICATS

| IV Consell Intercomarcal
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CACHINERO NO ES PRESENTARÀ A
LA REELECCIÓ DE SECRETARI DE CCOO
● CONTRAPUNT. El secretari general de la Unió Intercomarcal Vallès

ECONOMIA

Oriental-Maresme, José Cachinero, no es presentarà a la reelecció en el proper
congrés de la formació. Cachinero ho anunciava en el decurs del IV Consell
Intercomarcal del sindicat, celebrat aquesta setmana a Mataró.

■ COMERÇ

■ NOVA JUNTA COMERCIAL

| EL MERCAT VELL ACOLLIA L’ACTE ORGANITZAT PER L’ASSOCIACIÓ DE PARADISTES

Pedro Gallardo,
reelegit president
dels comerciants

PREMIS A LA
FIDELITAT DELS
CLIENTS DEL MERCAT
U SILVIA DE LA PAZ

Gotta adquireix la
perfumeria Armengol
de Berenguer III
● Perfumeries Gotta ha comprat
tres dels establiments de Botigues
Armengol. En concret, seran els
que Armengol regentava a Mollet
(al carrer Berenguer III), a Sant
Celoni i a Cardedeu. Amb aquest
acord Gotta reforça la seva presència a la ciutat, ja que serà la segona porta de la firma a Mollet, on
compta amb un local a Jaume I.

● MOLLET. L’Associació de Paradistes

del Mercat Municipal van celebrar
dissabte un sopar per lliurar els premis del sorteig que els comerciants
han organitzat per la futura climatització de l’equipament, un dels
cavalls de batalla dels paradistes per

■ LABORAL

millorar les instal·lacions comercials.
El Mercat Vell va acollir el lliurament
de premis, entre els quals hi havia
una nevera, una moto Kawasaki i
cinc conjunts de joieria. Els guanyadors, que van aconseguir els premis
omplint les butlletes que donaven

els paradistes del Mercat amb la
compra, van ser Daniel Marco, César
Benítez, Antonio Ruíz, Trini García,
Montserrat Barberà, Quimeta Cortés,
Joana Rosales, Maria Conill, Olga
Domínguez, Luisa Casstillo, Lourdes
Playa i Maria Ros. >> CONTRAPUNT

| DILLUNS ES REUNIA LA MESA DE NEGOCIACIÓ

Desconvocada la vaga dels
empleats de l’Ajuntament
● MOLLET DEL VALLÈS. Els sindicats

majoritaris a l’Ajuntament de
Mollet han desconvocat la vaga de
24 hores prevista per al proper 29
d’abril. La decisió es prenia dimarts
en una reunió del comitè de vaga
format pels representants sindicals

de CCOO, UGT i el sindicat de
policia SPPME-Cat, que també
desconvocava les mobilitzacions
que hi havia previstes per a la diada
de Sant Jordi.
Segons un comunicat unitari
dels sindicats, el motiu de tirar en-

rere la jornada de vaga és la reunió
de la Mesa de Negociació amb els
sindicats, que va ser convocada per
part del consistori. En aquesta trobada, que es va celebrar dilluns, els
representants dels treballadors van
rebre documentació que havien reclamat i es va acordar un nou calendari per a la valoració de llocs
de treball, fets que van motivar la
desconvocatòria i la represa de les
negociacions. ■

PEDRO GALLARDO >>

ARXIU

● SANT FOST DE CAMPSENTELLES.

Pedro Gallardo ha estat reelegit
president de l’Associació de
Botiguers, que dilluns celebrava
eleccions per renovar la junta, que
passa de tres a set membres. Els
nous representats seran Quique
Vivas (vicepresident); Rosa Vivas
(tresorera); Juan López (secretari) i
José Serrano, José Luis García i
Pedro Raspall, com a vocals. En
aquesta nova etapa deixen la junta
Gabriel Fernández i Pilar Díez.
Gallardo, que és president des del
naixement de l’entitat el 1999, va
ser escollit per unanimitat, amb els
42 vots emesos. L’entitat compta
amb una seixantena de socis. ■

OPINIÓ

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

APORTACIONS
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Reptes a Sant Fost

EL NOU GOVERN TÉ UN REPTE SUBSTANCIAL: OBRIR LA
INSTITUCIÓ A LA PARTICIPACIÓ I LA POLÍTICA DE CONSENS

W

Voteu a www.contrapunt.cat

L’Administració ha
de subvencionar els
cinemes de Mollet?
Resultats definitius

LA PREGUNTA:

No, són privats Sí, són un servei

51,5%

48,5%

En quin punt creu que es troben els drets laborals?

mb les roses també hem
regalat les espines. Deu
ser per això que quan les
donem a la parentela,
les amistats vàries i les coneixences
escampades per la Rambla durant
la Diada de Sant Jordi, no ens en
preocupem tant. Una punxada
d’algú proper, al cap i a la fi, no fa
tant de mal i fins i tot pren un caire
endolcit. Però si hi ha la recança de
que una lleu punxada, a la punta
dels dits o a l’ànima, pot pertorbar
qui la rebi, entenc que la timidesa
bastida sobre la inseguretat i la
incertesa apaivagui els impulsos i
s’imposi una maldestra prudència.
Avui acaba el termini per decidir quin grup musical tocarà per la
festa major de Mollet, una consulta digna de felicitació. Ens regalen
una rosa; però com que duu espines, la por és inevitable. El patriarcat fins ara ha regalat flors a les dones; la partitocràcia oligàrquica
que ens mana també regala flors a
la ciutadania.

A

Cave Cànem

L’espina
ORIOL

ESCURA
Politicòleg

El perill de lliurar una
rosa és que el primer
que es pot punxar és
qui en fa donació

contrapunt
www.contrapunt.cat
Premi de Comunicació de la Diputació de Barcelona
Tassis-Torrent de Premsa Local i Comarcal (2006)
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ORIOL L Ó P E Z
Conseller nacional i portaveu d’Esquerra a Mollet

Esquerra, la diferència republicana

Després de setmanes de negociacions, aquest dimecres es
rubricava el pacte que dóna llum verda a un nou govern a Sant
Fost. IUSF, CiU i ERC seran els coresponsables de treure la
població d’una paràlisi que s’arrossega fa gairebé un any,
després que les eleccions municipals deixessin els independents
de Gassó en una incòmoda minoria. Els reptes del nou govern
de coalició són molts: tancar definitivament el pla urbanístic,
reprendre les obres del complex esportiu, posar en marxa
l’Ateneu, acabar la Casa de la Cultura a Can Bastinos. Però a
banda dels grans projectes, el nou executiu local té un
desafiament més substancial. La institució municipal s’ha
d’obrir a la població. La participació ciutadana i la presa de
decisions consensuada ha de guiar les passes del nou consistori.
Després de molts anys d’un mateix govern en majoria absoluta,
els vicis adquirits poden ser una trava que s’haurà de salvar. ■

CIBERENQUESTA
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n dels aspectes que més
m’ha captivat del món
polític és la manera en
què la societat, les persones, poden participar en les decisions i poden contribuir a canviar
les coses. Abans de ser militant
d’Esquerra Republicana de Catalunya ja sabia que aquest era l’únic
partit assembleari de l’arc parlamentari català (i de tot l’Estat). I
això m’agradava. Per tant, la diferència essencial d’ERC respecte a
la resta de formacions polítiques
era i contiua sent aquesta: la presa
de decisions de manera conjunta.
Quan formes part d’una organització política com Esquerra t’adones que, a més de lluitar per la plena llibertat nacional del nostre
poble; a més d’una forta implantació i d’un municipalisme obert al
territori; a més d’apostar per les polítiques socials i per aprofundir en
l’estat del benestar; a Esquerra hi
ha una idea, un pòsit que la diferencia de la resta: són les seves
arrels republicanes (on rau la base
dels sistemes de participació).
El republicanisme va més enllà
del mer debat entre la sempre decrèpita monarquia i la més justa república. El republicanisme és ser

Ens donen afecte tot dient-nos
que ara podem decidir. Però és una
llàstima que hi hagi una concepció
de la participació ciutadana tan tutelada, amb reglaments inaplicables, plans estratègics legitimadors
del poder i consultes esporàdiques
de poca transcendència. Espero
que alguna de les tesis doctorals
del premi Solé Tura ens exposi per
què la democràcia participativa té
aquest sentit vertical descendent:
que des de dalt ens diguin quan i
com podem dir la nostra, i prou.
Així tindríem l’explicació de per
què no s’ha fet, per exemple, una
consulta sobre el futur del Pla de
les Pruneres... Hagués estat com
un gran pom de roses!
Però més que ferir l’altre, el veritable perill de lliurar una rosa és
que, en aquest acte d’amor, el primer que es pot punxar és qui en fa
donació. Aquesta és l’espina dorsal
de la por inconfessable de regalarnos una rosa ben nua. Aquesta és
l’espina clavada. ■

un partit dinàmic, que contínuament camina i canvia amb la societat que l’acull. És entendre la
política com una etapa més en la
vida d’una persona, és creure en la
limitació de mandats, en la transparència, en la integració plena de
tothom que viu en una terra, en
els mètodes de participació i decisió. És cabdal la importància de
tots els membres de l’organització
per poder un dia canviar les coses
de debò. El republicanisme, que
ens connecta amb la tradició que
impregnà l’esquerra a Catalunya
des de mitjans del segle XIX i amb
els anys 30 de Macià i Companys,
és avui la manera de sortir de l’atzucac en què es troba el país.
Esquerra viurà aquest juny una
prova de foc que de segur, tot i els
entrebancs, els militants sabrem
superar. Esquerra ja no és el partit
petit. En els darrers anys hi ha entrat a militar molta gent que vol

La diferència respecte
a la resta de partits és
la presa de decisions
de manera conjunta

canviar les coses i que necessita
una eina. I ara és l’eina de 10.200
persones. El dissabte 7 de juny hi
haurà una jornada electoral on tots
els militants podran votar qui volen que sigui el president i el secretari general d’ERC. Una setmana
després celebrarem el 25è Congrés
Nacional, on s’haurà de fer l’esforç
d’integrar totes les sensibilitats que
conviuen a Esquerra i tots els militants podran dir la seva sobre l’estratègia i els pactes a seguir a nivell
nacional. Jo ja tinc la meva opció,
la meva manera de veure les coses.
I també la resta de companys i
companyes que caminem plegats
en aquest projecte, que té un horitzó i unes fites difícils però que algun dia aconseguirem.
ERC. Una E que ens situa en la
lluita per la justícia social i els
drets per a la ciutadania; una C
que situa en l’horitzó d’uns Països
Catalans lliures. I la R: els valors
republicans, de la tradició fins als
nous valors actuals, que ens diferencien clarament de la resta d’opcions polítiques a Catalunya. Unes
sigles, tres lletres, que ens carreguen de raons i que ens situen en
un lloc privilegiat per liderar
aquest país si fem bé la feina. ■

ANNA M A R G E NAT
Bibliotecària a Can Mulà de Mollet del Vallès

‘Llegir ens fa + grans’
DES DE FA POCS DIES, PODEM VEURE ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
L’ESLÒGAN

LLEGIR ENS FA +
promogut per la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu
que al nostre país no només es llegeixi més, sinó que també es gaudeixi de la lectura.
Com a professional d’aquest sector puc afirmar que actualment a
Catalunya es llegeix més que
temps enrere i tenim més curiositat
pels llibres, malgrat està molt lluny
de la mitjana europea.
Així ho fa saber, també, el Gremi
d’Editors de Catalunya i l’Associació d’Editors en Llengua Catalana
que afirma que, l’any 2007, sis de
cada deu persones llegeixen. És a
GRANS,
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dir, un 59,4% dels ciutadans són
lectors. Aquesta dada suposa un increment de dos punts respecte a
l’any 2006.
Aquests dies tenim tots plegats
l’oportunitat de badar una mica per
les llibreries i biblioteques i fullejar
sense presses el munt de llibres que
estan esperant ser llegits. Fins i tot,
s’han adherit a aquesta campanya
els presidents dels dos grans equips
de futbol del nostre país, el Barça i
l’Espanyol. Ara sí que pujarà l’índex de lectura a Catalunya!, ja que
els socis també podran llegir a les
graderies.
Tot i així, hi haurà partits, com el
derbi de dissabte passat en què els
llibres només seran espectadors. ■
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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 extensió màxima de 20 línies.

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

El model francès

D

esprés d’uns dies al sud de França tinc
algunes observacions que m’agradaria
compartir pel seu interès positiu. El
retall del CONTRAPUNT viatjarà a
l'alberg rural de M. Genevieve –tal com li digué–
i segur que el comentarà amb alguns catalans,
principals ocupants de la casa i tot l’Auda.
Tinc alguna dèria que a propis i estranys costa
entendre. Aquest viatge m’ha procurat la satisfacció
de veure que a França estan realitzades.
El posat sorprès de molts botiguers nostrats
quan els tornes la bossa de plàstic és el mateix de
molts compatriotes a un super francès quan veuen
que no en donen; quantes vegades no he pensat la
necessitat que l’Administració habilités naus per a
deixar les andròmines per vendre a bon preu com
la de Prada, gestionada per Caritas. Em molesta
transigir a pagar dos euros el got d’aigua als
hostalers del país. Darrere la frontera és de franc.
Direm també que a França la tele és familiar i
cultural; la gent viu de dia; la propaganda de
prostitutes als diaris discreta, a la carretera ni
pensar-ho; els pobles són polits, harmònics, sense
guixades, urbanitzacions ni torres pretencioses; les
carreteres no són talussos de ciment, pots tocar

Ciutat esportiva?
David Creus. >> Mollet del Vallès

Ha ha ha! Que ningú s’ho pensi
això. Mirant el col·loqui a la nostra televisió amb una representació d’alguns responsables d’entitats del nostre poble, no entenia
massa bé si estàvem publicitant
les pròpies entitats esportives de
cadascú, o ens intentaven explicar
la bona salut del nostre esport molletà per mitjà del seus clubs.

❚❚❚❚❚

FEMMEMÒRIA

l’herba dels marges; no et sents congestionat; la
gent és educada –màscara o no, tant és– i
respectuosa. I el principal fet diferencial: en lloc
d’intentar que els pagesos pleguin, com aquí
–desgraciats–, allà són la carcassa que estructura
el territori i preserva el paisatge.
És clar que de França ens desagrada la seva
afecció a l’àtom i la bestialitat napoleònica; que la
grandeur republicana hagi quasi extingit les
llengues minoritàries; que et facin pagar 5 euros
per veure unes ruïnes de castell –i pel tabac–, etc.
Però quina llàstima que no els imitem en tantes
coses importants! En una roda de corresponsals
europeus parlaven que hi ha coses que passen
aquí i impensables a fora.
Allò obvi és preguntar-se perquè no en prenem
patró. I allò que no entenc és perquè tants
immigrants –en som liders europeus– trien
Catalunya –honorant-nos injustament. Un país tan
atapeït, encimentat, a vegades tan barroer. En fi,
això és l’esbós meu particular del sud del nord,
aquell nord on el poeta volia allunyar-s’hi. Més del
viatge, càtars, etc. a emaspons.blogspot.com.
esteve maspons. >> mollet del vallès

El que realment em sorprenia
era aquesta bona salut del nostre
esport. Jo puc opinar només des
del coneixement de l’esport que
he practicat i ensenyo a l’actualitat com és el tenis. A la nostra ciutat no disposem de cap pista municipal; el nostre alcalde ens
trasllada a practicar-lo dins d’una
entitat privada de la nostra ciutat,
és l’única de la qual disposem, i
en la qual jo em vaig iniciar. El
que era el meu club.
I mai, insisteixo mai, vam estar

massa ben vistos pels nostres governants, tot i tenir campions de
Catalunya, d’Espanya, entrenadors de tenis treballant en l’actualitat amb joves esportistes d’elit
dins la federació espanyola de tenis. Aquesta gent va sortir de Mollet, però per desgràcia nostra,
com a jugadors, mai ens van tractar massa bé.
Nosaltres ja no hi som a temps,
però imagino que alguns nois que
practiquen aquest esport a la nostra ciutat ara tenen els ajuts neces-

|

saris del nostre Ajuntament, i sense demanar contrapartides. Si és
així, haurem guanyat tots. Encara
que com que no estic massa convençut que això sigui així, alguns
jugadors emigren a clubs on realment els valoren com a practicants d’un esport minoritari i valoren l’esforç que representa pels
pares.
I em dol molt profundament
dins el cor, però Mollet té moltes
limitacions dins el que representa
a l’esport català, i allò que és pitjor és que no es veu cap llum de
futur. Desitjaria estar totalment
errat. Guanyarien sens dubte els
nostres nanos. ■

Això és Amèrica

Quina opinió
té sobre el
tancament dels
Cinemes Mollet?
Miquel

Xarau
Jubilat (67)
MOLLET DEL VALLÈS

No ho trobo bé perquè a una
ciutat li fa falta un cinema. Jo
hi anava de tant en tant, tot i
que no gaire sovint.

Maria

Mate
Jubilada (79)
MOLLET DEL VALLÈS

montserrat riba. >> palau-solità
i plegamans

Recentment hem escoltat una
notícia que diu que la ciutat de
Barcelona ja és tan cara com la
de Nova York.
Allò que no s’especifica en
aquesta notícia és en quines coses
estem al mateix nivell de preus
que a Nova York. En els preus
dels pisos segur que no, perquè
allà un pot comprar un pis a
Manhattan o a Brooklyn d’uns
100 metres quadrats per 200.000
euros i pisos més petits per molts
menys diners.
De moment, és impossible trobar un pis a Barcelona per aquest
preu de 200.000 euros. Aquí són
molt més cars, però clar, aquí
som molt més llestos que els
americans, què en sabran ells, pobrets, de crisis immobiliàries. ■

Ajuda’ns a fer memòria: contrapunt@contrapunt.cat

Tenia poc públic. Últimament
ja no projectaven pel·lícules
bones i, per aquest motiu, ja
no venien tantes entrades.

Carme

Clemente
Mestressa (74)
MOLLET DEL VALLÈS

Amb els cinemes hi havia una
distracció a la ciutat, però si no
funcionaven, és normal que els
hagin tancat.

Verònica

Clavos
Operària (38)
MOLLET DEL VALLÈS

És anar cap enrere perquè la
ciutat s’està fent gran i tanquen
equipaments, però si no hi va
gent, és normal.

Oriol

▲
▲

Masclans

Font Better

És una de les fonts del terme de Sant Fost que té una de les vetes principals d’aigua més cabaloses. Està situada prop de Mas Llombart, en
un lloc força ombrívol, que recull la confluència de les aigües subterrànies amb les torrenteres de les muntanyes de la Conreria. A la meitat
del segle passat, la font Better estava situada al bell mig d’una marquesina de voltes, construïda amb boniques pedres de riu i adossada a
l’edifici que hi havia al costat, edifici que a la dècada dels 60 va ser habilitat com a restaurant i sala d’espectacles musicals dins d’un muntatge propagandístic d’una promotora urbanística que va obrir pistes
de terra amb la corresponent venda de parcel·les i que va batejar
aquell paratge amb el nom de la Selva del Vallès. Més endavant, la
font es va canviar de lloc i es va situar a uns quants metres abans de
l’edifici. El 1985, l’Ajuntament va arribar a un acord amb els promotors,
que van cedir la zona que ha passat a ser propietat municipal. Darrerament s’hi han portat a terme algunes actuacions urbanístiques.
Font Better amb la marquesina l’any 1951, amb en Jordi Oriol i els germans
Pere (ACS) i M. Àngels Alemany

jaume rifà. >> sant fost de campsentelles

Empresari (33)
BARCELONA

Els cinemes són un negoci més
i, si eren deficitaris, hi estic
d’acord. Tot té a veure amb la
llei de l’oferta i la demanda.

Sandro

Vitalino
Biòleg (25)
MOLLET DEL VALLÈS

Acabo d’arribar a la ciutat i
m’havien dit que eren barats,
ara m’hauré de desplaçar si
vull veure una pel·lícula
Text i fotos: ANNA PALOMO
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EL SANT FOST PERDONA EL VENDRELL
I PERD EL QUART PARTIT DEL ‘PLAY-OFF’
● SANT FOST DE CAMPSENTELLES. Fins a 27 ocasions clares de gol va fallar el

ESPorts
EL BILLAR MOLLET CANVIARÀ DE SEU
I DEIXA EL LOCAL D’ANSELM CLAVÉ 20
■

BÀSQUET

Sant Fost en el partit que dissabte va perdre 32-22 a Vendrell. Cal apuntar
que l’equip que entrena Julio López es va desplaçar amb les lesions de
Román i Xavi. El Vendrell és el màxim aspirant per pujar de categoria.

LA PEDRA SALVADORA ACULL
LA LLIGA CATALANA 21

| Copa Catalunya L’EQUIP HAURIA DE GUANYAR DUES DE LES TRES JORNADES RESTANTS

El CB Mollet està a un
pas de la final a quatre

■

EL CE PANTIQUET DESTACA AL
JUJITSU CATALÀ D’INFANTILS 22

Segona Catalana | ELS PARETANS VOLEN ELUDIR EL DESCENS

El Sanger perd a
casa i s’allunya
de les opcions
de ‘play-off’
SANT GERVASI
CB SANTPEDOR

67
76

● MOLLET. El primer equip de

l’Escola Sant Gervasi segueix la
seva trajectòria irregular a Segona
Catalana en perdre 67-76 contra el
CB Santpedor, el segon classificat
de la Lliga i un dels màxims anotadors del campionat. Després de
guanyar la setmana passada a La
Salle Manresa, l’equip molletà ha
deixat escapar l’oportunitat per
ficar-se entre els tres primers. Així,
l’equip segueix cinquè. ■

■

EN JOC. Panoràmica de la posició dels jugadors del CB Mollet en l’elaboració d’una jugada d’atac >>

RECANVIS GAUDÍ
REHACSA SALT

88
69

CB MOLLET: Dam (13), Arenas (20), Cots,
Blanco (1), Bas (5), Ramodena (19), Zamora
(1), Ferrer (5), Viladomat (11), Anglí (13).
REHACSA SALT: Barris (8), Oliva (10),
Torrent, Serra (7), Subils (11), Fexas (3),
Pons (26), Busquets, Estarriola (2),
Busquets (2).
PARCIALS: 16-16, 40-28, 64-48, 88-69.

● MOLLET DEL VALLÈS
PEDRO NAVARRO

Nova victòria del CB Mollet Recanvis Gaudí, aquest cop a casa davant el Rehacsa Salt (88-69). Després d’un primer quart molt
igualat, els homes d’Àlex Coma
van aconseguir un alt percentatge
d’encert en el tir exterior durant el
segon quart, que va permetre al CB

SILVIA DE LA PAZ

Mollet noquejar el seu rival. Ha estat una jornada propicia per als
molletans perquè va punxar el Sant
Josep, que segueix tercer però amb
una victòria menys que el Mollet.
Per disputar la final a quatre, el
Mollet hauria de guanyar dues de
les tres jornades que resten. Aquest
dissabte van a Sant Cugat, un
equip que va sortir victoriós del pavelló municipal Plana Lledó. ■

BTT

Toni Martín torna
a la banqueta del
CB Parets i venç
a domicili
CB NAVÀS B
CB PARETS

62
71

● PARETS. El CB Parets Barnasfalt
va sumar el seu setè triomf a la
Lliga a la pista del filial del Navàs.
La victòria va coincidir amb la tornada a la banqueta paretana del
tècnic Toni Martín que ha entrat
en substitució de David Borrell. La
directiva del Parets vol que Martín
sigui el revulsiu que l’equip requereix per assolir una plaça del playoff de descens. El Parets rep dissabte el Ronda, el campió de grup. ■

■

MOTOR

Una lesió d’esquena
força la retirada del
jove Oliver Avilés

El Moto Mollet fa la
15a Mollet-Fornells
aquest diumenge

● El reconegut esportista paretà de

● El Club Moto Mollet Escuderia

BTT Oliver Avilés anunciava la setmana passada, amb 20 anys, la seva
retirada de la competició oficial a
causa d’una lesió d’esquena que
l’impedeix rendir al nivell que ell
voldria. Entre altres mèrits, Avilés
va ser campió del món i d’Espanya
el 2005 en modalitat de relleus.

Isern - Maquina continua amb les
sortides de moto turisme que l’entitat organitza quinzenalment.
Diumenge és el torn de la XV
Mollet-Fornells, amb sortida a les
8 del matí davant de l’edifici Isern.
El traçat es de caire turístic i passa
per la Collada de Tosses.
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PUBLICITAT

ASSESORIA JURÍDICA LABORAL
ECONOMIA SOCIAL

Ronda Sant Pere, 56, pral.
Tel. 93 268 21 99 / Fax. 93 268 12 30
08010 · Barcelona

Rambla Nova, 26, 1r.
Tel. 93 593 33 46 / Fax. 93 570 33 44
08100 · Mollet del Vallès

Historiador J. Serra, 15, 1r. 4a.
Tel. 93 699 97 61 / Fax. 93 699 81 63
08191 · Rubí

Sant Francesc, 18, 3er pis
Tel. 93 594 20 86 / Fax. 93 594 21 88
08290 · Cerdanyola del Vallès

Palmarola, 12, 2n.
Tel. 93 798 28 04 / Fax. 93 757 21 66
08302 · Mataró

Plaça de les Olles, 8, 2n.
Tel. 93 870 87 42 / Fax. 93 860 01 66
08400 · Granollers

Costa Brava, 7, baix.
Tel. 93 377 49 50 / Fax. 93 377 93 54
08940 · Cornellà

e·mail. cr@bcn.servicom.es

inmarva

Gestió inmobiliària

INMARVA
Serveis inmobiliaris

A MOLLET:
carrer Àngel Guimerà

Construcciones
FRANCISCO MARTÍNEZ
e hijos
Bloques, naves industrales,
torres, reformas.

A PARETS: carrer MAJOR

PROMOCIONS D’OBRA NOVA AL
CENTRE DE MOLLET I PARETS
2-3 habitacions, terrassa, pàrquing
DES DE: 269.000 €
DIRECTE DE CONSTRUCTOR
ACABATS DE PRIMERA QUALITAT
C/ Ramón Casas, 47 - baixos
Mollet del Vallès · Tel. 93 579 35
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RIERA SECA BALLA
EL MILLOR HIP HOP
DE CATALUNYA
U SILVIA DE LA PAZ

● MOLLET DEL VALLÈS. El pavelló de

Riera Seca va acollir diumenge el
Campionat de Hip Hop Ciutat de
Mollet que va comptar amb la participació de 53 grups de ball que
venien a Mollet d’arreu de Catalunya:
Barcelona, Viladecans, Terrassa i
Girona, entre altres indrets. Amb una

DV,

contrapunt

alta assistència de públic, el
Campionat va mobilitzar prop d’un
miler de persones. De Mollet van
participar equips de Ca n’Arimon, del
gimnàs Isabel Farrés i l’associació
SQS Team que va ser segona en la
categoria absoluta amb el grup
New Street. >> P.N.

EQUIPAMENTS | UNA POSSIBLE SOLUCIÓ SERIA LA PART DE BAIX DEL PAVELLÓ DE RIERA SECA

El Billar Mollet marxa del carrer
Anselm Clavé sense un destí clar
● MOLLET DEL VALLÈS
PEDRO NAVARRO

El Club Billar Mollet té els dies
comptats a l’actual seu del carrer
Anselm Clavé. El contracte de lloguer de l’entitat molletana ha finalitzat i l’arrendatari posa unes noves
condicions que el Club Billar no
pot assumir. En vies de cercar una
solució, el Club Billar Mollet ha
iniciat converses amb l’Ajuntament

de Mollet. Segons explica l’alcalde i
regidor d’Esports, Josep Monràs,
una de les opcions és que “el Club

El Club Billar Mollet i
el Danyell’s podrien
compartir el local del
carrer Can Fàbregas

Billar Mollet i el Danyell’s es
puguin fusionar i compartir les
instal·lacions de Can Fàbregas”, al
barri de Riera Seca. Segons apunta
el Club Billar, una segona opció
seria aprofitar el soterrani del pavelló de Riera Seca. En principi, el
servei de bar s’hauria de pujar al
costat de la pista perquè fos accessible a persones de mobilitat reduïda.
Aquesta reestructuració deixaria
espai a baix per al Billar Mollet.

El CF Mollet
suma tres punts
vitals i manté la
tercera posició

● MOLLET DEL VALLÈS. Òscar, amb
un hat-trick, va ser sens dubte l’home d’un partit que la molletense va
aprofitar per retrobar-se amb el
bon joc. Malgrat la golejada, els
homes de Kiko Montoya van marxar al descans amb un incert 1-0 a
favor. No obstant això, el Sant
Celoni va obrir línies a la segona
part i la Molletense es va fer un fart
de fer gols. Aquesta jornada toca
visitar el camp del Can Rull. ■

● MOLLET DEL VALLÈS. Amb un gol
de penal transformat per Parra al
minut 17 de la primera meitat, el
CF Mollet ha aconseguit 3 punts
de vital importància al camp del
Marganell. Després del gol de
Parra, el Mollet va fer una bona
lectura del partit i va bloquejar el
joc del contrincant. Així doncs, el
tècnic Sito Fradera segueix sense
conèixer la derrota i l’equip rep
diumenge el Cerdanyola. ■

■

Preferent | NO VA SABER CONCRETAR DE CARA A PORTA

El Parets s’emporta un 4-0
del camp del Palau-solità
equip del CF Parets al camp del
Palau-solità i Plegamans, en el qual
els paretans no van portar en cap
moment el ritme de l’encontre.
L’equip dirigit per Cuni va mostrar
la seva cara més inofensiva i
Carreño, Isaac i Pol no van saber

■

concretar les poques arribades a
porta. El Parets va fer dos pals a la
primera part però va desaparèixer
durant la segona meitat. Amb
aquest resultat, els de Cuni es
col·loquen a cinc punts del descens
directe. El proper partit és contra el
líder, l’Olesa. ■

Segona | EL MARTORELLES NO PASSA DE L’EMPAT (1-1)

El Lourdes perd a casa
contra el CF la Torreta
● ● ● MOLLET / PARETS / MARTORELLES. Partit molt intens però poc

afortunat per al Lourdes que va
veure com s’escapaven els tres
punts amb un gol des de mig camp
d’un del jugadors de la Torreta (01). El Martorelles, després d’una

gran despesa física, va empatar 1-1
a casa contra el Cardedeu. El gol
local va ser de Marcos. El Lliçà de
Vall-Parets B es va haver de suspendre al minut 94 per l’expulsió de 9
jugadors del Parets. El partit va acabar amb derrota paretana (1-0). ■

DE MÁRMOLES
MÁRMOLES, GRANITOS Y SILESTONE para:

MATRÍCULA OBERTA

·
·
·
·
·

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

Cursos per a totes les edats.

✆ 93 593 47 93

593 04 87

TIENDA: Tel./Fax. 93

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

570 65 34

Fábrica: Pol. Can Magarola, nave 20 c. Pasaje la Autopista
Exposición: c. Granollers, 16 (junto funeraria)
Mollet del Vallès

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

Escaleras, fachadas, cocinas, baños, lápidas...
NAVE: Tel. 93

2008

La Molletense
es retroba i li fa
una maneta de
gols al Sant Celoni

AACATALANA
CENTRE D’ESTUDIS

ABRIL

FUTBOL | Primera VICTÒRIA DELS DOS CLUBS MOLLETANS

● PARETS. Partit dolent del primer

■

25

www.catalanademarmoles.com
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| L’AGRUPACIÓ ANSELM CLAVÉ VA APLEGAR 473 ATLETES

■

FUTBOL SALA

| Territorial VAN A LA PISTA DE LA UNIÓN B

L’FS Parets perd contra el Pineda
i diu adéu a les opcions d’ascens
● PARETS. El primer equip de l’FS Parets va perdre 5-7 a casa contra el

Construccions Pineda. L’equip d’Oriol Perales, que es va mostrar molt
insegur i poc precís, s’acomiada definitivament d’accedir a una plaça d’ascens. El proper partit del Parets és a la pista de la Unión B.

■

MATINAL. Les deu categories van ocupar els carrers del barri del Centre tot el matí de diumenge >>

SILVIA DE LA PAZ

Petits corredors de ciutat
● MOLLET DEL VALLÈS
PEDRO NAVARRO

Bona participació a la Cursa
Popular que l’Agrupació Anselm
Clavé va organitzar diumenge amb
la inscripció de 473 atletes que van

■

córrer per un circuit traçat pel barri
del Centre. Els guanyadors de la
carrera popular van ser Oriol Bonet
i Elena Gaeta. Per ordre d’edats, els
primers classificats van ser Anna
Zúñiga i Oriol Bordas (prebenjamins), Marcos Gómez i Julia

HOQUEI | EMPATEN A PUNTS AMB EL PIERA I EL LOCUBSA

El Mollet Hoquei es
torna a rifar la categoria
CAPELLADES
MOLLET HC

5
4

● MOLLET DEL VALLÈS. Per la dife-

rència d’un gol, el Mollet HC va
perdre el darrer partit de Primera
Nacional Catalana a la pista del
Capellades, on l’equip va acusar
l’absència de Pomé i Lagunas i no
va saber rendibilitzar les nombro-

ses arribades a la porteria rival. D’aquesta manera, l’equip que ara entrena Jordi Morote es complica l’existència i la permanència torna a
penjar d’un fil. Després dels resultats de la darrera jornada, Mollet,
Piera i Andorra Locubsa empaten a
punts en la zona baixa de la taula.
Justament, el Mollet HC rep
aquest dissabte la visita del Piera,
un partit vital. ■

Quintanal (benjamins), Aleix Pol i
Meritxell Gali (alevins), Marc
Fortuny i Alexia Putelles (infantil),
Gerard Caselles i Judith Gali
(cadets). Entre els dotze guanyadors apareixen set corredors que
són molletans. ■

■

Preferent

| ELS SANTFOSTENCS REAFIRMEN LA CATEGORIA

La UFS encadena el
tercer triomf seguit a
la pista del Touring

El Can Calet guanya
el Riunord i lliga la
permanència

● Gran resultat del primer equip

● L’FS Barri Can Calet ja pot respirar tranquil. L’equip santfostenc
va aconseguir una ajustada victòria a casa contra el Riunord amb
un marcador de 4-3. Amb el
triomf de les dues darreres jornades, el conjunt que dirigeix Xavier
Cuní ja ha aconseguit els 6 punts
que requeria per garantir la permanència a Preferent. El proper partit del Can Calet és contra el
Masnou, el cuer.

de la UFS Mollet en la visita a la
pista del Touring de la darrera jornada de Preferent que va acabar
amb victòria molletana (2-4).
Amb aquest resultat, l’equip que
entrena Juan Carlos Elías encadena una ratxa de tres triomfs consecutius i es consolida a la cinquena
posició de la classificació. Aquest
cap de setmana juguen contra el
Lluis Millet Fripan.

ATLETISME

Comença el procés
d’inscripció per a
La Cursa de Parets
● El proper 11 de maig se celebra-

rà la tercera edició de La Cursa 08
de Parets i el Club Atletisme Parets
ja ha fet públic el reglament i ha
obert el procés d’inscripció. La
cursa tindrà sortida i arribada al
Pavelló Municipal d’Esports i preveu fins a sis categories. La distància serà de 10 km, menys per als
menors de 15 anys que realitzaran
mitja cursa popular, 5 km.

U

Mollet comença la Lliga Catalana
● La Pedra del Diable ha acollit la primera jornada de la Lliga
Catalana de Clubs de la tercera categoria masculina i de la
segona femenina. Els més destacats del CA Mollet van ser
José Angel Quintanal, primer a 400 metres tanques, i Abdolali
El-Bouchikhi, segon en 800 metres llisos. >> FOTO: CA MOLLET
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ARTS MARCIALS | ENTRE INFANTILS I ADULTS, EL CE PANTIQUET TÉ 80 ALUMNES

Èxit del jujitsu local

EN FAMÍLIA. Foto de grup dels petits alumnes del Centre Esportiu Pantiquet. >>
● MOLLET DEL VALLÈS
PEDRO NAVARRO

Una temporada més, els petitons del Centre
Esportiu Pantiquet han tornat a destacar al
Campionat de Catalunya de JuJitsu celebrat a
Súria. En la categoria minibenjamí B, Cèlia
Jiménez i Ivan Torres van quedar primers i
Alan Azañón i Vicenç Casadevall en tercera
posició. A minibenjamí A, Ariadna Gemas i
Javi Pulido es van emportar la plata, Paula

CE PANTIQUET

Jiménez i Virginia Fernández van acabar tercers. Per la seva part, els benjamins Janira
Ramos i Adrián Dolç van aconseguir la segona
plaça mentre Raquel Salvador, Júlia Lorca,
Sergi Soldado i Míriam Llonch van ser tercers. Gran resultat també a la categoria aleví
on Eric Azañón i Marc Edo van ser els millors
al desempat. Els infantils Aida Gómez i Judit
Araujo es penjaven la medalla de bronze. Per
últim, les cadets Marina i Cristina Llonch certificaven una meritòria tercera plaça. ■

■ MÚSICA
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ORIOL BARGALLÓ PORTA LES
CANÇONS DE SEMPRE A LA BOMBETA
● MOLLET DEL VALLÈS. El molletà Oriol Bargalló, acompanyat de
la seva guitarra, actuarà diumenge (18 h) a la Bombeta, amb un
repertori per a nens i grans de danses i cançons tradicionals.
Una ocasió per recordar les cançons per a infants.

■ DANSA

| ‘TRES COREOGRAFIES’, A CAN GOMÀ

CULTURA
■ TEATRE

| RIALLES PROGRAMA ‘GIRALLUNA’

El pallasso Marcel Gros
ensenyarà l’univers de
la il·lusió a Can Rajoler
● PARETS DEL VALLÈS. Un cubell

ELS POSTGRADUATS
DE L’INSTITUT DEL
TEATRE EN DANSA

U SILVIA DE LA PAZ

● MOLLET DEL VALLÈS. Dins la

temporada estable d’espectacles del
Teatre Municipal de Can Gomà i
amb motiu del Dia Internacional de
la Dansa que se celebrarà el 29
d’abril, dissabte el públic molletà va
poder gaudir d’un nou muntatge de
la companyia IT Dansa, formada pels
alumnes de postgrau de dansa de
l’Institut del Teatre de Barcelona. Els

joves ballarins van interpretar
coreografies de Nacho Duato, Rafael
Bonachela i Alex Ekman, amb
elegància i precisió en els
moviments. Properament, el 4 de
maig, Parets del Vallès també
celebrarà el Dia de la Dansa, amb
un espectacle d’Elite Dance, que
es podrà veure al teatre de Can
Rajoler.

d’escombraries i una lluna de
paper es poden convertir en
tot un univers d’il·lusió de
la mà de Marcel Gros,
uns dels clowns més
prolífics i reputats de
l’escena teatral catalana. Rialles Parets l’ha
convidat aquest diumenge per presentar el
muntatge Giralluna,
que ell mateix ha ideat,
dirigit i interpretat,
amb el suport tècnic
d’Anna Selga i
Maite Orriols.
Giralluna és on
tot es capgira,
“un lloc on els L’ESPECTACLE. Marcel Gros durant el muntatge >> ARXIU
mims
parlen,
l’il·lusionista es desespera, l’equi- rà amb un teloner, Pau Segalés, de
librista ho aguanta tot, el malaba- 15 anys, que farà un joc de màgia.
rista està malalt de gravetat i el Rialles pretén donar a conèixer
músic és de pronòstic reservat”. “joves promeses en les arts escèniEl pallasso Marcel Gros incorpora ques”. ■
un toc de màgia, música, circ i
DIUMENGE 27 · 18 h
mim.
Can Rajoler · 6 € / socis gratuït
En aquesta ocasió, Gros compta-

Farmàcia

Amadó

· Laboratorio Análisis Clínicos
· Fórmulas Magistrales · Prod. Homeopatía
· Prod. Dietética y Herboristería
· Prod. Veterinaria
Plaça Prat de la Riba, 17
Mollet del Vallès
Tel. 93 593 01 61
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| UN DELS ACTORS ERA EL MOLLETÀ TONY CAYUELA

El ‘Magnificat’ unirà
l’Escola i l’Estoc de Veus
L’obra de Vivaldi clourà el recital, que obriran els alumnes de nivell elemental
● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

Amb motiu de la celebració de
Sant Jordi, l’Escola Municipal de
Música de Mollet (EMMM) ha organitzat un concert que comptarà
també amb la coral de pares i mares del centre, l’Ampacanta, i l’Estoc de Veus (antic cor Sant Vicenç). El recital, que divendres
omplirà l’església molletana, es
clourà amb un dels clàssics del catàleg del barroc, el Magnificat de

Vivaldi, que aplegarà més d’un
centenar d’intèrprets.
El recital també tindrà un espai
per als més joves i començarà amb
el Cor de Nivell Elemental, l’Orquestra de Nivell Elemental i la Jove Orquestra de Cambra, tres formacions integrades per alumnes de
l’Escola, que interpretaran peces
del repertori que han treballat
aquest curs a les aules. ■
DIVENDRES 25 · 22 h
Església de Sant Vicenç

XAVIER ESTEVE AL PALAU
> El director de l’EMMM, Xavier Esteve, presentarà diumenge (12.30h)
al Palau de la Música el segon volum de la col·lecció discogràfica
Cors Catalans, que mostra les diferents característiques fonètiques
de la llengua catalana per mitjà de
les cançons pròpies de cada zona.
El disseny del CD i el programa del
concert també tenen emprempta
molletana, la de l’estudi Mires.

EN ESCENA. Un dels actes de l’obra que acollia la Fiveller >>

Fetiches es riu de la
infidelitat a la Fiveller
MOLLET DEL VALLÈS. Fetiches
Producciones van apropar dissabte
a Mollet l’obra Cornudo, apaleado
y contento, una adaptació de la
Jornada LXXVII de l’obra El
Decameró escrita per Bocaccio.
L’elenc d’actors el conformaven
Gonzalo Gutiérrez, Claudia Ver-

●

Ramon Casas, 49
Tel. 93 593 76 50
Fax 93 570 20 21

LA PAPERERIA MOLLET

e-mail:
935937650@infonegocio.com
www.lapapereriamollet.com
08100 MOLLET DEL VALLÈS

MARC GARCIA

gara i el molletà Tony Cayuela, en
el paper de l’hiperactiu Aniquino.
El Cornudo, apaleado y contento
de Fetiches és una comèdia distesa
que relata la picaresca d’un triangle
amorós que, com ja avança el títol,
acaba amb un marit enganyat, apallissat però feliç. ■

Servei integral
d´oficines i escoles

www.autoelegance.info
2 TIENDAS A SU SERVICIO

¡NO CERRAMOS AL MEDIODÍA!
· 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
Parets del Vallès: C-17 Km. 15,3 · Tel. 93 573 94 91
OFERTAS EN TURISMOS
AUDI A3 2.0 TDI 140CV. 3P. AÑO/04. XÉNON, CLIMA, LLANTAS, CD, AZUL...........17.900 €
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....12.900 €
AUDI A4 QUATTRO 2.5 TDI 180CV. 5P. AÑO/01. CLIMA, LLANT., CD, OCASIÓN...16.900 €
AUDI A4 1.9 TDI 130CV. 5P. AÑO/02. CLIMA, LLANTAS, CD, O/ABORDO, PLATA..12.900 €
AUDI A4 S-LINE 1.9 TDI 130CV. 5P. AÑO/03. ABS, LLANT., A/SEMIPIEL, O/ABORD17.900 €
AUDI A4 AVANT 1.9 TDI 110CV. 5P. AÑO/00. CLIMA, LLANT., O/ABORD., ROJO.11.600 €
AUDI A6 AVANT 1.9 TDI 110CV. 5P. AÑO/99. 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, IMPECABLE.12.900 €
BMW 320D 150CV. 5P. AÑO/02. KIT “M”. ABS, CLIMA, LLANTAS, MANOS LIBRES.18.500 €
BMW 318i 115CV. 3P. AÑO/02. ABS, CLIMA, LLANTAS, O/ABORDO, D/A, E/E......14.000 €
BMW 325i 192CV. 5P. AÑO/92. ABS, LLANTAS, CD, T/SOLAR, A/G, C/C, D/A.........4.300 €
BMW 530D 218CV. 5P. AÑO/04. A/PIEL, S/LLUVIA, GPS, DVD, MUCHOS EXTRAS.32.600 €
CITROEN C3 1.4 70CV. 5P. A/A, C/C, D/A, CD, MANOS LIBRES, R/ELECT., AZUL.....8.600 €
CITROEN C4 1.6 HDI 110CV. 5P. 2005. CLIMA, L/TINTAD., V/MULT., V/CRUCERO..11.900 €
CITROEN XSARA EXCLUSIVE 1.6 16V 110CV. 5P. AÑO/01. A/A, CD, V/MULT., D/A.4.900 €
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....9.900 €
FORD FIESTA 1.1 52CV. AÑO/90. 3P. GASOLINA. TODAS LAS REVISIONES. BLANCO.900 €
FORD FIESTA 1.4 68CV. AÑO/03. V/MULT., LLANTAS, A/A, C/C, ABS, E/E, ROJO....7.900 €
FORD FIESTA 1.4 TDCI 68CV. 5P. AÑO/02. A/A, C/C, D/A, CD, A/G, PLATEADO....6.900 €
FORD FOCUS 1.8 TDCI 90CV. 5P. AÑO/99. A/G, A/A, LLANT., D/A, C/C, NEGRO..6.600 €
FORD FOCUS 1.8 TDCI 115CV. 5P. AÑO/02. ABS, A/A, LLANTAS, CD, E/E, D/A.......7.900 €
HONDA CIVIC 2.2 140CV. AÑO/06. SEMINUEVO. M/VOLANTE, ESP, TCS, LLANT..17.400 €
HYUNDAI COUPÉ FX 1.6 115CV. 3P. AÑO/00. A/A, D/A, LLANTAS, CD, E/E, AZUL. 4.900 €
MERCEDES A170 90CV. 5P. AÑO/99. ABS, A/A, LLANTAS, CD, D/A, E/E, NEGRO...7.900 €
MERCEDES C220 CDI 143CV. 5P. AÑO/02. CLIMA, GPS, V/CRUCERO, LLANTAS..17.600 €
NISSAN PRIMERA 2.2 DCI 140CV. AÑO/05. L/TINTAD., CLIMA, PARKTRONIC, TEL.11.900 €
OPEL ASTRA 1.7 CDTI 100CV. 5P. AÑO/04. ABS, A/A, D/A, C/C, O/ABORD., CD.12.900 €
OPEL ASTRA 1.7 CDTI 100CV. 5P. AÑO/04. L/REVISION., CLIMA, O/ABORD., D/A11.900 €
OPEL VECTRA 2.0 DTI 100CV. 5P. AÑO/03. ABS, A/G, D/A, O/ABORDO, V/MULT.11.400 €
PEUGEOT 106 SPORT 1.4 75CV. 3P. AÑO/99. A/A, D/A, E/E, PERFECTO ESTADO.....4.900 €
PEUGEOT 206 1.4 HDI 70CV. 3P. AÑO/03. A/A, C/C, D/A, OCASIÓN, BLANCO.....7.600 €
PEUGEOT 206 XRD 1.9 HDI 70CV. 5P. AÑO/01. A/A, D/A, E/E, CD, ABS, PLATEAD..6.900 €
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, LLANT., MUCHOS EXTR. TUNING, AÑO/03....10.900 €
PEUGEOT 206 XT 1.9 70CV. 3P. A/G, A/A, C/C, D/A, LLANT., E/E, PLATA, AÑO/00.6.900 €

Parets del Vallès: Av. Catalunya, 178 · Tel. 93 562 15 65

PEUGEOT 307 1.4 HDI 75CV. 5P. AÑO/03. A/A, C/C, D/A, E/E, CD, R/ELE., PLATA.8.400 €
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI 110CV. 5P. AÑO/02. CLIMA, T/SOLAR, L/TINTADAS, CD.9.900 €
PEUGEOT 407 2.0 HDI 136CV. 5P. AÑO/04. ABS, A/G, LLANT., CD, O/ABORDO...14.900 €
RENAULT CLIO 1.5 DCI 65CV. OFERTA DIESEL. ABS, A/A, CD, A/G, C/C, AÑO/03..7.800 €
RENAULT LAGUNA DYNAMIQUE 2.2DCI 150CV. 5P. AÑO/03. LLANT., O/ABORD.11.600 €
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.....8.900 €
SEAT IBIZA 1.6 75CV. 3P. AÑO/99. A/G, CLIMA, D/A, E/E, C/C, GRAN OCASIÓN.4.900 €
SEAT IBIZA 1.6 100CV. 3P. AÑO/97. A/A, C/C, D/A, E/E, PERFECTO ESTAD., AZUL..2.900 €
SEAT LEON FR 1.9 TDI 150CV. AÑO/03. IMPECABLE, CLIMA, CD, ABS, OCASIÓN.12.900 €
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110CV. 5P. AÑO/03. CLIMA, LLANT., O/ABORDO, S/LLUVIA..9.900 €
SMART FORTWO PULSE 0.6 61CV. 2 PLAZAS. A/A, D/A, LLANT., CD, T/SOLAR, E/E..7.500 €
VOLKS. GOLF 1.9 TDI 90CV. 3P. AÑO/01. ABS, CLIMA, D/A, LLANT., O/ABORDO.10.900 €
VOLKS. GOLF 1.9 TDI 105CV. 5P. ABS, LLANT., A/A, CD, AÑO/05, COMO NUEV..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...14.900 €
CHRYSLER VOYAGER 2.5 140CV. 7 PLZS. ABS, CLIMA, CD, A/ELEC., IMPECABLE13.600 €
CITROEN XSARA PICASSO 2.0 HDI 90CV. 5P. AÑO/00. ABS, CLIMA, CD, V/MULT...9.000 €
HYUNDAI H1 2.5D 100CV. 7 PLZS. AÑO/03. A/A, C/C, D/A, CD, GRAN OCASIÓN9.600 €
KIA CARNIVAL LX 2.9 CRDI 144CV. 7 PLZS. AÑO/04. A/A, DEFENSAS, ESTRIBER....14.900 €
RENAULT SCENIC 1.5D 100CV. 5 PLAZAS. AÑO/04. MUY POCOS KM. A/A, CD....13.900 €
RENAULT SCENIC 1.5 DCI 80CV. 5P. AÑO/03. ABS, A/A, D/A, CD, O/ABORDO....10.900 €
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 115CV. 7 PLZS. AÑO/00. ABS, CLIMA, CD, E/E, OFERTA.11.400 €
SEAT ALTEA 1.9 TDI 105CV. 5P. AÑO/04. GRIS CENIZ. A/A, MP3, CD, M/VOLANT.13.600 €
VOLKS. TOURAN 1.9 TDI 100CV. 5P. AÑO/04. ABS, A/A, D/A, E/E, CD, A/G, PLAT15.400 €
OFERTAS 4x4
BMW X3 2.0D 150CV. 5P. AÑO/06. T/PANORAMICO, XÉNON, A/CALEFACTABL..34.900 €
HONDA CR-V 2.0 DOHC 147CV. 5P. AÑO/02. A/A, D/A, T/SOL., C/C, E/E, PLATA13.700 €
HONDA CR-V 2.0 DOHC 147CV. 5P. AÑO/01. A/A, LLANTAS, CD, T/SOLAR, E/E....8.900 €
JEEP G. CHEROKEE 3.1 140CV. 5P. AÑO/99. A/A, A/G, CD, ABS, IMPECABLE......12.900 €
LAND ROVER FREELANDER 2.0 97CV. 3P. AÑO/00. L/REVISIONES, DEFENS., GPS..10.950 €
LAND ROVER FREELANDER SE TD4 2.0 112CV. 5P. AÑO/04. L/REVISIONES. A/PIEL.17.600 €
MERCEDES ML 270 CDI 163CV. AÑO/02. A/PIEL, C/CRUC., M/LIBRES, S/LLUVIA...24.600 €
MITSUBISHI MONTERO 3.2 160CV. 3P. A/G, C/C, CLIMA, D/A, ESTRIB., M/LIBRES.22.900 €
NISSAN NAVARA PICK-UP 2.5 103CV. 5P. AÑO/00. B/REMOLQ., CD, DEFENSAS..12.900 €

NISSAN NAVARA PICK-UP 2.5 103CV. 5P. AÑO/00. BOLA, DEFENS., ESTRIBERAS..13.800 €
NISSAN NAVARA PICK-UP 2.5 TD 103CV. 5P. AÑO/99. BOLA, DEFENSAS, CD, A/A9.900 €
NISSAN PATROL GR 2.8 TD 130CV. 7 PLZS. AÑO/99. DEFENSAS, ESTRIBERAS, A/A.12.900 €
NISSAN TERRANO LARGO 3.0 155CV. 7 PLZS. A/A, V/MULT., CD, BOLA, AÑO/03.16.900 €
NISSAN TERRANO II 2.7 TD 100CV. 7 PLZS. AÑO/95. A/A, T/SOLAR, CD, D/A, E/E..6.900 €
NISSAN TERRANO II 2.7 TDI 100CV. AÑO/99. A/A, D/A, MUY BIEN CUIDADO........9.400 €
NISSAN X-TRAIL 2.2 DCI ELEGANCE 136CV. AÑO/05. T/SOLAR, A/PIEL, CLIMA....21.900 €
RENAULT SCENIC RX4 1.9 DCI 105CV. 5P. 4X4, CLIMA, A/G, LLANTAS, AÑO/01..10.900 €
SUZUKI VITARA HARD TOP 1.6 96CV. 3P. AÑO/01. A/A, D/A, CD, E/E, POCOS KM7.900 €
TOYOTA HILUX 2.4 TD 82CV. 5P. AÑO/00. A/A, D/A, ESTRIB., CD, 4X4, BLANCA..10.900 €
OFERTAS AUTOCARAVANAS
AUTOCARAVANA FIAT AUTO-ROLLER 1.9 90CV. AÑO/00. 4 PLZS. SEMINUEVA.....30.000 €
AUTOCARAVANA FIAT ROLLER ALBATROSS 2.8 TD 127CV. 4 PLAZAS. AÑO/04......32.600 €
AUTOCARAVANA FORD RIMOR NG5 2.4 125CV. DIESEL. 6 PLAZAS. AÑO/05.......34.900 €
AUTOCARAVANA PEUGEOT J5 HYMERCAMP 2.4D 75CV. 6 PLAZAS. AÑO/87......13.500 €
OFERTAS FURGONETAS
CITROEN BERLINGO 2.0 HDI 5 PLAZAS. MIXTA. ABS, A/A, C/C, D/A, R/ELE., E/E...10.000 €
CITROEN JUMPER 1.9 HDI 68CV. 6 PLAZAS. AÑO/00. BLANCO, OCASIÓN..............6.900 €
CITROEN JUMPY 1.9 TD 70CV. 6 PLAZAS. AÑO/03. A/A, D/A, RADIO-CASSETTE....9.900 €
FIAT DUCATO JTD 2.8 127CV. A/A, C/C, D/A, E/E. 6 PLAZAS. PERFECTA...............10.800 €
FIAT DUCATO 2.0 JTD 6 PLZS. AÑO/03. A/A, CD, D/A, E/E, PERFECTO ESTADO....12.900 €
MERCEDES SPRINTER 313 CDI 130CV. 6 PLZS. AÑO/04. A/A, D/A, POCOS KM......17.600 €
MERCEDES VITO 108 2.2 CDI 82CV. 3 PLAZAS. AÑO/99. MUY BIEN CUIDADA........8.900 €
MERCEDES VITO 109 CDI 88CV. 3 PLZS. AÑO/04. ABS, A/N, D/A, CD, C/C, E/E...11.900 €
MERCEDES VITO 109 CDI 90CV. 3 PLZS. AÑO/04. L/REVISIONES, A/A, D/A, CD....12.900 €
MERCEDES VITO 111 CDI 110CV. 9 PLZS. AÑO/06. SEMINUEVA. A/A, ABS, CD.....22.300 €
MERCEDES VITO 112 CDI 122CV. 6 PLZS. AÑO/02. A/A, D/A, E/E, L/TINTADAS.....11.600 €
MERCEDES VITO 110 CDI ISOTERMO. AÑO/99. D/A, RADIO-CASSETTE, 3 PLAZAS...9.500 €
NISSAN PRIMASTAR 1.9 DCI 100CV. 6 PLZS. A/G, A/A, C/C, D/A, E/E, AÑO/05...17.700 €
NISSAN VANETTE 2.3D 75CV. 6 PLAZAS. A/A, D/A. AÑO/97. BLANCO....................4.900 €
OPEL MOVANO 2.2 88CV. 3 PLAZAS. AÑO/02. A/G, D/A, RADIO-CASSETTE.........11.950 €
PEUGEOT BOXER 2.8 125CV. 9 PLZS. AÑO/03. ABS, D/A, V/MULT., V/CRUCERO...15.500 €
PEUGEOT EXPERT 2.0 90CV. 6 PLZS. AÑO/02. A/G, A/A, D/A, PERFECTO ESTADO10.300 €
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. AÑO/04. A/A, C/C, D/A, E/E, CD, BLANCA......7.600 €
RENAULT TRAFIC 1.9 100CV. 9 PLAZAS. AÑO/04. NEGRO. A/A, CD, L/TINTADAS..17.400 €
VOLKS. TRANSPORTER 1.9 TDI 105CV. 9 PLZS. ABS, A/A, C/C, D/A, CD, AÑO/05.18.900 €
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RACÓ D’ART
■ LITERATURA

| LA BIBLIOTECA, L’ILLA I EL SERVEI LOCAL DE CATALÀ ORGANITZEN L’ACTE
GUILLEM

L’escriptora Maria Barbal
visitarà dimarts Can Mulà
● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

L’escriptora Maria Barbal (Tremp,
Pallars Jussà, 1949) serà dimarts (20
h) a la biblioteca de Can Mulà per
parlar dels seus llibres, en un acte
organitzat
conjuntament
per
aquest equipament, el Servei Local
de Català i la llibreria L’Illa.
Maria Barbal centra les seves primeres obres en l’ambient rural de
la seva infantesa i adolescència, recordat amb una perspectiva crítica.
La seva primera novel·la, Pedra de
tartera, en seria un exemple. Poste-

■ MÚSICA

MARIA BARBAL >>

ARXIU

riorment, recull paisatges més urbans. També és autora de novel·les
per a joves i d’una obra de teatre.

La seva tasca literària ha estat reconeguda amb la Creu de Sant Jordi (2001). També ha rebut el Joaquim Ruyra de narrativa juvenil
(1984) , el Joan Crexells (1985) i el
de Literatura Catalana de la Generalitat d’obra de creació per a públic juvenil (1986) amb Pedra de
tartera; el Premi de la crítica narrativa catalana i el de Crítica Serra
d’Or de novel·la (1993) amb Càmfora; el Cavall Verd-Blai Bonet de
narrativa (2000) amb Carrer de Bolívia i el Prudenci Bertrana (2005)
amb País íntim. La seva darrera novel·la és Emma (Columna, 2008). ■

| ADREÇAT ALS CIUTADANS DE 14 A 30 ANYS

● MARTORELLES. El CEIP Les Pruneres de Martorelles acollirà dissabte la primera trobada jove, organitzada per la Regidoria de Joventut, que
comptarà amb els directes de les for-

macions Gran Pueblo i Payo Malo
(21 h). El grup de hip hop de Gran
Pueblo presentarà el seu primer disc
Por H o por B. Després serà el torn
del Payo Malo, nascut a Granada i

establert a Terrassa, considerat un
dels millors cantants de hip hop de
Catalunya, que es va iniciar acompanyant grups consolidats com Solo
los Solo, que li van produir el seu
primer treball discogràfic. Con tierra
en los bolsillos va ser el disc que el va
portar als principals festivals del país.
La trobada començarà amb una
taula rodona de joventut (17.30h). ■

La Bombeta convida
a conèixer el jazz i
funky de Sax’s Fiesta

Cine Cau programa
‘El espíritu de la
colmena’ a La Nau

Ramon Pin, de
Cerdanyola, exposa
al Joana Barcala

● Sax’s Fiesta és la banda que dissabte (19.30h) portarà el swing, el
funky i el jazz a La Bombeta. El
grup està format per Anna Codina i
Lorena Jiménez (saxo alt), Irene
Zapata (saxo tenor), Ferran Maspons (saxo baríton), Miquel Pascual(baix)i Carles Garcia (bateria).

● L’espai jove La Nau projectarà

● L’associació d’artistes plàstiques

divendres (21h) la pel·lícula El
espiritu de la colmena, de Víctor
Erice. El film de 1973 està interpretat per Fernando Fernán
Gómez, Teresa Gimpera i Ana
Torrent. L’entitat Cine Cau programa el film.

CREA ha convidat el creador
Ramon Pin, associat també als
Artistes Plàstics de Cerdanyola, a
mostrar la seva obra al centre cívic
Joana Barcala. Pin exposa les seves
darreres obres a partir de dijous i
es podran veure fins al 25 de maig.

El hip hop de Gran Pueblo
i Payo Malo, al concert jove

Venga a visitarnos y le entregaremos
gratuitamente su tarjeta dental llena

a
Sr./a.:

Dirección:
F.Ferrer i Guardia, 21
08100 Mollet del Vallés
(Delante centro comercial ESCLAT)

F.Ferr

39 17ollet del Vallés
M
3 570
Tel. 9 • L.3 • 08100

uard
er i G

ia, 21

Adentis dígame !

Tel. 93 570 39 17

PESCADORS
Guillem Fresquet Bardina (Barcelona, 1914 - 1991)
Pintor format a l’Escola de Belles Arts i Oficis de Barcelona,
Guillem Fresquet va ser deixeble de Francisco Labarta. Va
cultivar diferents tècniques, però primordialment es va dedicar
a l’aquarel·la i al dibuix. Fresquet també va col·laborar en la
realització de pel·lícules de dibuixos animats.
L’any 1940 va participar en
una important exposició de belles arts a Barcelona on guanyà
la
primera
medalla
en
aquarel·la. Però la seva exposició més important va ser a Saragossa l’any 1984. Més tard, a
l’any 1987, va realitzar una
mostra a Barcelona on obtingué
diferents guardons.

Juntament amb Josep Maria
Parramon, va escriure un llibre
didàctic, Cómo pintar a la acuarela, que ha estat traduït a dife-

L’autor va conrear
l’aquarel·la i
també va dibuixar
per a pel·lícules
rents idiomes. També va escriure una enciclopèdia en l’àmbit
de l’aquarel·la, que era la seva
especialitat.
Fresquet pintava temes típics, com el del quadre aquí representat, els pescadors del
port de Barcelona. ■

Obra d’art inclosa en el catàleg de la

COL·LECCIÓ GARRETA-ROVIRA
c/ Berenguer III, 8
Tel. 93 570 60 62
Horari de visites: de 17 a 20 h
(concertades prèviament)

1ª

visita más
presupuesto
gratuito

de ventajas.
is
aclíndicaedennttal

FRESQUET BARDINA
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Tratamientos avanzados y de última generación
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| UNA TRENTENA DE PARADES I MOLTES ACTIVITATS PARAL·LELES

AL CARRER. Una trentena de parades de llibres i roses van atreure la ciutadania a la rambla >> SÍLVIA DE LA PAZ
MOSTRES D’AMOR. El Casal Cultural organitzava el concurs de petons >> S.P.

La festa del llibre i la
rosa farceix la rambla
● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

Més d’una trentena de parades de
llibres i roses van atreure milers de
persones a la rambla molletana per
celebrar la diada de Sant Jordi. A
més, diverses activitats culturals i
festives contribuien a l’ambient de
festa, amb novetats com l’espai de
lletres molletanes, en el qual van
signar els seus llibres els escriptors
Josep Masats, Glòria Arimon, Josep
Serra, Llum Ibarz i José Martínez, i
el primer concurs de petons del Casal Cultural, amb gran participació.

ESPAI DE LLETRES. Josep Serra va participar a la taula d’autors locals >> S.P.

CONCURS DE PUNTS
PREMIAT. Un dels guanyadors més menuts del concurs de punts de llibre >> S.P.
La plaça Catalunya acollia a la tarda el lliurament de premis del concurs de punts de llibre, en el qual
s’han presentat 2.149 propostes d’a-

lumnes de totes les escoles de Mollet. Els guanyadors de la categoria
A (de 3 a 5 anys) han estat Sandra

Fernández Rubio i Adrià Sánchez
Górriz; a la B (de 6 a 8), Èric Catalan Molina i Alba Cruz García; a la

categoria C (de 9 a 12) el jurat ha
decidit atorgar tres guardons i no
dos arran de l’elevada participació.
Els guanyadors han estat Judith
Méndez Alonso, Anna Ríos Creus i
Maria Noró Pi. A la categoria D (de
13 a 15 anys), s’ha premiat Cristina
Moliner Hidalgo; a la E (de més de
16), Clara Carbonell Margenat. Finalment, a la categoria especial
Can Vila s’ha triat el punt de llibre
d’Isabel Santisteban Vico. ■

*

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

EL MÉS VENUT
O Segons els llibreters de la
ciutat, els volums més venuts
del Sant Jordi d’enguany a Mollet
han estat El juego del Ángel,
de Carlos Ruiz Zafón i L’últim
patriarca, de Najat El Hachmi.

■ POPULAR
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JORNADA DE DOMA ESPANYOLA
I BICICLETES A SANT FOST
● SANT FOST. Diumenge, l’espai de l’antic IES va acollir una

exhibició eqüestre, amb l’escola Hermanos Rescalvo de Sant Fost.
Hi va haver una mostra de doma espanyola i una exhibició de
munta. Paral·lelament, el Dia de la Roda va aplegar 230 participants.

■ ANIVERSARI

GARBUIX
...

| CELEBRACIÓ POPULAR A L’AVINGUDA PEDRA DEL DIABLE

La Progressiva arriba als 96 anys



Catifa floral del Casal
Cultural a Montserrat
● Diumenge el Casal Cultural

La cooperativa paretana celebra una festa
amb pallassos i una exhibició de country
tard, hi haurà una exhibició de
ball country.

● PARETS DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

L’any 1912, obrers de la fàbrica coneguda com La Linera i pagesos
de la zona van acordar crear una
cooperativa de consum. Aquests
són els orígens de la cooperativa
La Progressiva de Parets, que enguany celebra el seu 96è aniversari
amb una festa per a totes les edats.
La celebració, que es farà dissabte
a l’avinguda Pedra del Diable, davant el nou establiment de la cooperativa. La festa començarà amb
una actuació de pallassos (17h), a
càrrec del grup Green Chilis. Més

■ COMMEMORACIÓ

participarà en l’elaboració d’una
gran catifa floral a la plaça del
Monestir de Montserrat, organitzada per la Federació de Ciutats
Catifaires de Catalunya, formada
per Sitges, Arbúcies, la Garriga,
Blanes, Ripollès i Caldes de
Montbui i a la qual s’ha adherit
Mollet a través del Casal.

EMPRESA I ENTITAT
Als anys vint, La Progressiva construïa l’edifici de la coooperativa al
costat del Cafè del Local, a partir
d’un projecte de l’arquitecte Manuel Cases, en què s’incloïa una
sala de teatre on també es feia ball
i cinema. Avui dia, amb tres establiments comercials i uns 1.600
socis, la cooperativa a més d’una
societat empresarial ha esdevingut
una de les més importants entitats
socials de la població. ■

El Mercat Vell acull
una nit de ball de saló
● L’Associació de Balls de Saló de

LA SEU. Imatge de l’edifici de La Progressiva als anys vint >> AJ. PARETS

| L’ENTITAT CELEBRA ELS 29 ANYS

El Centro Cultural
Andaluz, d’aniversari
● MOLLET DEL VALLÈS. El Centro

Cultural Andaluz de Mollet està
d’aniversari. Aquest dissabte, l’entitat farà l’acte central dels seus 29
anys amb un festival al teatre de
Can Gomà (19h), presentat per
Charo García. Els espectacles
inclouran l’exhibició dels quadres
de ball del Centro i del cor rociero.
També actuaran les parelles Javi i

Raül i José Antonio i Rocío. El cantant Toni Torres oferirà el seu
repertori de cançó espanyola.
Durant l’acte, l’entitat triarà les reines i dames d’honor del Centro.
Els actes d’aniversari començaven diumenge passat amb la retransmissió en directe del programa Así es Andalucía, produït per
l’entitat, des del Mercat Vell. ■

Plaques de cava
per col·leccionar

U

●

MOLLET. L’Associació
de Col·leccionistes de
Mollet i Comarca va ser
l’amfitriona de la quarta
edició de la trobada d’Intercanvi
de Plaques de Cava, que se celebrava diumenge al Mercat Vell.
Els aficionats van poder remenar
en una desena de taules amb
plaques de col·lecció i van conèixer la nova ampolla del celler
Grau Dòria. >> s.p.

Mollet organitza una nova sessió
de balls al Mercat Vell. La cita serà
dissabte (23h) i tots els amants del
ball podran demostrar la seva traça
a ritme de txa-txa-txa, de boleros
cubans i de tangos argentins.

GARBUIX

■ FIRA D’ENTITATS
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■ FOLKLORE

| LA TRADICIONAL ARROSSADA VA REUNIR 700 COMENSALS

U SÍLVIA DE LA PAZ

● PARETS DEL VALLÈS. La fira
d’entitats, celebrada diumenge al
Sot d’en Barriques, va aplegar 46 de
les 66 associacions registrades a la
població, una xifra que suposa el
70% del teixit associatiu paretà.
Malgrat la pluja, durant la jornada
van acostar-s’hi unes 10.000
persones. L’afluència de visitants

s’ha mantingut respecte a la darrera
edició. La ja tradicional arrossada
popular va reunir 700 comensals.
La vuitena edició de la mostra ha
destacat, segons l’organització, per
l’increment del nombre d’entitats
representades i d’activitats paral·leles,
gairebé una cinquantena amb
novetats incloses. >> CONTRAPUNT

■ EXCURSIÓ

■ SANT JORDI

■ CANVI DE JUNTA

L’Escola de la
Natura fa una visita
guiada per Gallecs

Els Castellers faran
la primera actuació
de la temporada

Segovia s’estrena
com a president del
Centre Excursionista

● L’Escola de la Natura de Parets

● Els Castellers de Mollet enceta-

● Francisco Segovia ha estat pro-

organitza diumenge (10 h) una
sortida guiada per Gallecs, que s’iniciarà a Cal Jornet. Els assistents
visitaran la Torre d’en Malla, l’aviari de cigonyes, els aiguamolls
de Can Salvi, la Verneda, l’ermita
de Gallecs, l’Agrobotiga, el bosc
de Can Veire i Can Cruz. D’altra
banda, l’entitat prepara una sessió
astronòmica divendres a les 8 del
vespre.

ran la temporada diumenge amb
l’actuació de Sant Jordi. Segons el
president, Rafael Ferran, “com a
màxim podrem assolir un castell
de sis a causa de la manca de
canalla”. Els Matossers de Molins
de Rei i els Castellers de Sant
Cugat acompanyaran el grup
molletà. L’acte començarà a partir
de les 12 del migdia a la plaça Prat
de la Riba.

clamat nou president del Centre
Excursionista Parets. La seva candidatura, sota el lema Aires nous
pel CEP, és l’única que es va presentar a les eleccions. A la junta
també hi figura Rubén Palacios
com a secretari, Fernando Moreno
com a tresorer i, com a vocals,
Julià Arroyo, Toni Girona,
Sacramento Guzmán, Antonio
González i Albert Sabaté.

ABRIL

Tradicions i
Costums celebra
el 66è Aplec de
la Sardana

La Joventut
Sardanista fa
una festa de
germanor

● MOLLET DEL VALLÈS

● MARTORELLES

Dijous les cobles Jovenívola de Sabadell, Mil·lenària i Sabadell estan convidades al 66è Aplec de la
Sardana de Mollet. La celebració,
organitzada per Tradicions i Costums, tindrà lloc al parc de Can
Mulà. Durant el matí, a partir de
les 10.15 h, es tocaran 12 peces i
la cobla Jovenívola estrenarà una
obra del compositor molletà Vicenç Corominas i Pi. Des de les
16.15 h, es podran ballar 16 sardanes, amb la novetat de Mollet cent
anys de sardanes, de Ferran Carbadillo i Enrich, i Collibè, de Tomàs
Gil i Membrado. ■

CONTRAPUNT

La Joventut Sardanista de Martorelles celebra aquest cap de setmana la Festa de Germanor de l’Entitat, emmarcada dins els actes de
celebració del 75è aniversari. Divendres (20.30 h) es presentarà el
llibre Pessebres vivents, pobles vius.
Les activitats seguiran dissabte a la
parròquia de Sant Joaquim amb
una missa solemne (19.30 h) i, a
les 20 h sortirà la Processó de Nostra Senyora de Montserrat. Diumenge (11 h) hi haurà una missa
amb l’actuació de l’Escola Orfeònica. A partir de les 12 h s’ha preparat una audició de sardanes. ■

U El brunzit de les motos a Can Mulà
Entre 600 i 700 motoristes, segons l’organització, es van donar
cita a Mollet per acompanyar Imperiales MC en una nova edició
del Vermout Motero que va tenir com a centre neuràlgic el parc
de Can Mulà. Els participants van fer una ruta i després un dinar
de germanor. >> FOTO: SÍLVIA DE LA PAZ

SERVEIS QUE S’HI OFEREIXEN

Anselm Clavé, 113 · Tel. 93 570 53 74
08107 Martorelles · Barcelona

2008

| TROBADES A CAN MULÀ I A CARRANCÀ

CONTRAPUNT

LES ASSOCIACIONS
PRENEN EL SOT
D’EN BARRIQUES

25

Estades llargues i curtes per a residents
Residència de dia, ambient familiar
Amples habitaciones
Servei mèdic les 24 h., assistència social
Cuina casolana amb menús variables
Jardí de 1.300 metres
Sala de televisió i d’esbarjo
Activitats lúdiques
Perruqueria, podologia
Calefacció
Psicologia
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MEDICINA I ESTÈTICA
N Q U EM
N O TA
DIA
M
AL IG

CONSCIENCIACIÓ DE LA
SALUT, L’ESPORT I LA VIDA

· Estudis capilars
· Tractaments Específics
· Xampús Personalitzats
· U.V.A.
Lluís Duran, 7, 1º 1ª Tel. 93 570 69 71
08100 Mollet del Vallès

SALUDABLE (II)
Hidrata’t! Els nostre cos està format per un 80% d’aigua,
per tant, és molt important que procurem aportar-li la quantitat i la dosificació adients. Com a mínim, 2 litres repartits
en tot el dia. Però cal tenir en compte que el dia que fem
activitat física les pèrdues seran majors, de manera que
haurem d’augmentar les aportacions.

NATURHOUSE
Nutrición y Dietética

☎ 93 570 36 23 (Hores convingudes)

Descansen un mínim de 8 hores. Les hores de son són
el moment en el qual el nostre cos accelera el procés de
regeneració i cal tenir en compte que les hores de son perdudes no es recuperen mai a nivell estructural. D’altra
banda, el nostre cos no ha estat dissenyat per adoptar una
posició de bipedestació o per seure tantes hores; per tant,
les estructures de sosteniment pateixen més del que
poden. És en les hores de descans estirats en les que
aprofiten per descarregar i regenerar-se.
Preneu-vos la vida positivament. Davant dels problemes
intenten buscar-ne la part positiva. Hi ha moltes malalties
que són psicosomàtiques. Això vol dir que els problemes
que suportem del dia a dia, el cos els tradueix en malalties
que no sabem. Per tant, somriu, gaudeix de la vida i de tots
els bons moments que t’ofereix!

Per Marta Puigdomenech
Llicenciada INEFC (Barcelona)
Coordinadora Activitats Aquàtiques CA N’ARIMON

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

c/ Sol, 1 - local A · Mollet

LENIN
ESTILISTAS

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

Dra.

SICOLOGIA
AD P
CLÍNICA DE
G L’ADULT

MONTSERRAT TORNER

Homeopatia
i Acupuntura
Adults i Nens
HORES CONVINGUDES

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

Avaluació, orientació i tractament
de problemes psicològics
ANNA DURAN GRAU - Col. nº 11689

TERÀPIES INDIVIDUALS

GRUP D’AUTOAJUDA

Ansietat · Fòbies · Depressió
Trastorns alimentaris · Altres

Addicció al tabac · Trastorns
alimentaris · Suport al dol · Altres

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

PSICO-3

Despatx de Logopèdia

Montserrat Icart, Mª Teresa Prades, Neus Rosa

Raquel Hernàndez Martín

· PSICOTERÀPIA INFANTIL, ADOLESCENTS
I ADULTS · TERÀPIA DE PARELLA · PERITATGES
PSICOLÒGICS · LOGOPÈDIA INFANTIL · ESTUDIS
GRAFOLÒGICS · CONSULTES PER INTERNET

TRASTORNS DE PARLA I LLENGUATGE
REEDUCACIÓ VOCAL
NENS I ADULTS

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

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

Centre Dental
del Vallès
ESPECIALIDADES:
· ODONTOLOGIA GENERAL
· PROTESIS
· CIRUGIA
Higiene
· IMPLANTES
Bucal
1ª VISITA Y
PRESUPUESTO
GRATUITO

16 €

Rambla Pompeu Fabra, 43 bxs.
08100 Mollet del Vallès
Tlf. 93 579 32 61

18 i 606 969 182
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ESPECIALITATS

INGREDIENTS

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



Pompeu Fabra, 55
· Mollet del Vallès ·

ENCÀRRECS

✆

R

OB
Di ERT:
Diu ssabtes
m
i Fe e n g e s
stius

93 593 87 51
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ESPECIALITATS

OB
Di ERT:
Diu ssabtes
m
i Fe enges
stius

Pollastres a l’ast · Conills · Braons · Galtes
Patates al caliu · Patates a l’ast · Carxofes
Canelons casolans

Can Flaquer, 19
· Mollet del Vallès ·

ENCÀRRECS

✆ 93 570 57 94

- conill

CONILL AMB

- ceba
- tomàquet,
- alls

CARGOLS

- farina
- carquinyolis
- ametlles torrades
- canyella
- llorer
- orenga
- farigola
- aigua (o brou de
pollastre)

Es renten els cargols i s'enganyen,
matant-los en una olla amb aigua freda
que s'escalfa a poc foc. Es trosseja el
conill, net, i s'hi posa sal. En una cassola amb oli i un pessic de sal, es fregeixen els talls de conill. Quan comencen a agafar color, s'hi afegeix la ceba
picada; quan la ceba també agafa
color, s'hi tira el tomàquet ratllat.

- oli
- sal

$: Mitjà
e: 60 minuts
££££
£
 persones

Així que el tomàquet és cuit, s'escorren
els cargols i s'afegeixen a la cassola,
junt amb la sal que calgui, un tronquet
de canyella, una o dues fulles de llorer
i uns brots de farigola i una mica d'orenga. També s'hi afegeix una mica
d'aigua o brou i una cullerada de farina
i es remena bé. Es deixa coure a poc
foc. Quan sigui quasi cuit, es fa una
picada amb unes ametlles torrades,
unes dents d'all i un o dos carquinyolis.

· Menú diario
· Comidas a la carta
· Torradas,
embutidos
ibéricos
· Tapas selectas

Es deixata la picada en una mica de vi
ranci i s'afegeix a la cassola. Es deixa
coure deu minuts més i ja està. ❑

BAR - RESTAURANT

- vi ranci

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

MENÚ DIARI de dilluns a divendres
SERVEI A LA CARTA
ESPECIALISTES AMB:
Arrossos, Cua de bou,
Cargols, Ternasco...
CUINA REGIONAL i CASOLANA

BATEJOS i COMUNIONS.
Pressupostos a mida

SI VOLS FER UN REGAL
SIGUES ORIGINAL

CONVIDA’LS A UN SOPAR
A LES PRUNERES!

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

Sol·licita els vals per regalar
en el nostre restaurant
Nosaltres posem el cava

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

L’APARADOR

BULL DOG
Avinguda Catalunya, 63 (davant de Corefo) | T-93 562 60 96 |

PARETS DEL VALLÈS

Si vols gaudir del pont de l’1 de maig
que en feu. I pels que no teniu mascota
i no saps què fer amb la teva mascoi la voleu tenir a BULL DOG trobareu un
ta, BULL DOG és la solució, perquè La millor solució per a la
amplíssim assortit d’animals de comel teu millor amic també es mereix teva mascota en el pont
panyia i exòtics: com a superoferta d’aunes vacances com cal. La residènbril proposen cadells de fox terrier (200
cia de BULL DOG farà sentir a la del Primer de Maig és la
€) i shit-zú (150 €). La botiga disposa de
teva mascota com a casa, amb ser- residència BULL DOG
cadells de totes les races que es lliuren
vei de recollida a domicili inclòs.
amb microxip, primera vacuna i garantia
També disposen d’accessoris i alimentació i d’un servei de vírica i congènita. BULL DOG obre de dilluns a dissabte
perruqueria amb l’oferta d’un rentat gratuït per cada tres de 9 a 14h i de 17 a 21h i diumenges de 10 a 14h. ❑

L’establiment es troba a l’avinguda Catalunya de Parets – M. G.
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PROPOSTES

AGENDA

Divendres, 25
· CONCERT. 22 h. Magnificat, de Vivaldi. A càrrec de
l’Escola Municipal de Música. Església de Sant Vicenç.
· CINEMA. 21 h. Projecció
del film El espíritu de la colmena. Espai Jove La Nau.
· VÍDEO. 21.30 h. Actuació
en directe de Gorillaz. La
Bombeta.
Dissabte, 26
· BALL. 23 h. Ball de saló.
Mercat Vell.
- FESTIVAL. 19 h. Aniversari
Centro Cultural Andaluz. Teatre de Can Gomà.
· AUDICIONS. 12 h. Graceland, de Paul Simon. Biblioteca Municipal de Can Mulà.
· CONCERT. 19.30 h. Actuació en directe de Sax’s Festa. La Bombeta.
· INFANTIL. 12 h. L’hora del
conte, amb Mon Mas. Biblioteca Municipal de Can
Mulà.
· SANT JORDI. 18 h. Lliurament dels premis literaris de
7 Plomes. La Marineta.
· KARATE. 9 h. Campionat de
Catalunya de Kius. Pavelló
Riera Seca.
· JUVENIL. 11 h. Trobada de
Joves del Moviment de Centres d’Esplai Cristians. Parc
de Can Mulà.

contrapunt

LA JOVENTUT SARDANISTA
DE MARTORELLES CELEBRA AQUEST CAP
DE SETMANA EL SEU 75È ANIVERSARI
AMB UNA FESTA DE GERMANOR Pag 28

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

MOLLET

31

Diumenge, 27
· INFANTIL. 12 h. Per Sant
Jordi, fes vinyetes i contes!
Museu Abelló.
· TRADICIONAL. 12.30 h. Actuació castellera. Plaça Prat
de la Riba.
· JUVENIL. 11 h. Trobada de
Joves del Moviment de Centres d’Esplai Cristians. Parc
de Can Mulà.
· INFANTIL. 18 h. Actuació
musical d’Oriol Bargalló. La
Bombeta.

· XERRADA. 20 h. L’escriptora Maria Barbal parlarà dels
seus llibres. Biblioteca.
Dijous, 1
· SARDANISTES. 10.15 h.
66è Aplec de la Sardana
amb les cobles Jovenívola
de Sabadell, Mil·lenària i
Sabadell. Parc de Can Mulà.

PARETS
17

Dissabte, 26
· FESTA LA PROGRESSIVA. 18
h. Exhibició de country, xo-

Diumenge, 27
· EXCURSIÓ. 10 h. Sortida
per Gallecs. Can Jornet.
· CLOWN. 18 h. Giralluna, a
càrrec de Marcel Gros. Teatre
de Can Rajoler.
Dimarts, 29
· PREMIS. 18 h. Lliurament
de premis del concurs de dibuix de CASSA. Sala d’exposicions de Can Rajoler.

MARTORELLES

h.

Emissió en directe del programa DiguesCOM, de

L’activitat és mensual, es
realitza l’últim divendres de
cada
mes.
Biblioteca
Montserrat Roig.
Dissabte, 26
· TROBADA JOVE. 17.30 h.

colatada, pallassos i degustació de productes de la casa. Avinguda Pedra del
Diable, 18.
· CONCERT. 19 h. Duet de
guitarra i violí, a càrrec d’Eva
Sintés i Heike Grafe. Auditori
de l’escola de música.

Dimarts, 29

Divendres, 25
· DIGUESCOM.

COMRàdio, amb tallers de
ràdio per alumnes de 10 a 18
anys. Plaça de la Vila.

Divendres, 25
· TERTÚLIA. I CAFÈ. 18 h.

Debat sobre les coses que
manquen al poble per als
joves (pisos, casal jove,
espai d’oci, cursos...). CEIP
Les Pruneres. 20.30 h.
Berenar popular. Plaça
El·líptica del Parc de Can
Sunyer. 21 h. Concert de hip
hop amb Payo Malo i Gran
Pueblo. Parc de Can Sunyer.

Diumenge, 27
· INFANTIL. 11 h. Tallers
infantils i teatre al carrer La
llegenda de Sant Jordi, a
càrrec de La Companyia.
Plaça El·líptica.

EXPOSICIONS

càrrec del col·lectiu Derivart.
Museu Municipal Joan Abelló.
Fins al 4 de maig.
- FOTOGRAFIA. L’orgull de
l’absència, de Judith Vizcarra.
Museu Municipal Joan Abelló.
Fins l’11 de maig.
· APARADOR. Smalltalk, un
guió anticipatori de la performance d’un mateix, d’Efrén
Álvarez. Museu Municipal Joan Abelló. Fins al 6 de juny.
· PINTURA. Casas Portella. Sala Fiveller. Fins al 27 d’abril.
· EXPOSICIÓ. Vinc d’una zona
humida, de Mari Chordá. Centre Cultural La Marineta. Fins
al 26 de maig.
· EXPOSICIÓ. Punts de llibre,
de l’Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca. Biblioteca Can Mulà. Durant el

mes d’abril.
· EXPOSICIÓ. Obra de Ramon
Pin. Centre cívic Joana Barcala. De l’1 al 25 de maig.

MARTORELLES
· EXPOSICIÓ. El punt de lectura. Apunts d’història i punts
d’autor. Produïda per l’Obra
Social de Caixa Sabadell. Biblioteca Montserrat Roig. Fins
al 30 d’abril.
· EXPOSICIÓ. El punt de lectura: entre l’art i la publicitat.
Llibres prohibits. A càrrec de
Domènec Martínez. L’exposició fa un repàs històric i gràfic
del punt del llibre des de la
seva aparició fins als nostres
dies. Biblioteca Montserrat
Roig. Fins al 29 d’abril.

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

Porta’ns o envia’ns
la teva recepta favorita a CONTRAPUNT:
Rbla. Pompeu Fabra, 32 · Mollet o contrapunt@contrapunt.cat
El plat seleccionat guanyarà el premi.

La guanyadora d’aquest mes és:
Ana Figueras Puntí

MOLLET
· EXPOSICIÓ. Interseccions en
art, tecnologia i finances, a

Les millors receptes es publicaran
a la nostra secció gastronòmica.

contrapunt

NAIXEMENTS

DIVENDRES

25

DISSABTE

Cel serè o bé enteranyinat
de núvols alts i prims que no
afectaran l’acció del sol, que
apretarà de valent, amb temperatures força altes.

26

DIUMENGE

El sol serà el protagonista.
Les temperatures encara
pujaran més, amb vent del
sud. Anticicló i estabilitat
total.

Registres de la setmana

27

La inestabilitat pot augmentar a la tarda, encara que
afectarà sobretot al Pirineu.
Cel amb núvols prims al matí i més gruixuts a la tarda

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

Màx.

Mín.

* Temp.

* Pressió

Pluja

DIJOUS, 17

17ºC

9ºC

15ºC

999 hPa

19,4 l/m

52 km/h SW

DIVENDRES, 18

19ºC

8ºC

19ºC

993 hPa

1,6 l/m2

55 km/h SE

DISSABTE, 19

19ºC

9ºC

18ºC

1.002 hPa

DIUMENGE, 20

17ºC

11ºC

13ºC

998 hPa

DILLUNS, 21

20ºC

7ºC

20ºC

1.004 hPa

–

47 km/h SSW

DIMARTS, 22

19ºC

8ºC

17ºC

1.014 hPa

–

32 km/h SSE

20ºC

8ºC

19ºC

1.020 hPa

–

29 km/h SE

DIMARTS, 23



Marc Martínez Mballow (Mollet)
Dominic Srokov (Mollet)
Izan Drago Morató (Montcada i Reixach)

=

➡

per Felip Comas

Previsió per al cap de setmana

➡

EL TEMPS

Dades facilitades per l’Hospital de Mollet

DEFUNCIONS
Carmen Justícia Millán (Mollet)
José Granado Hernando (Mollet)
José Morales García (Mollet)
Joan Montasell Vilarrasa (Mollet)
Pilar Moreno Lara (Mollet)
M. Asunción Alemany Viladomiu (S.Fost)
María Pi Carrasco (Mollet)

Cop màx. vent
2

–
0,28 l/m2

39 km/h SE
44 km/h SSW

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

13/04/08
13/04/08
14/04/08

78 anys
82 anys
74 anys
90 anys
77 anys
65 anys
93 anys

16/04/08
17/04/08
18/04/08
19/04/08
19/04/08
20/04/08
21/04/08

Dades facilitades per la Funerària Monserdà

FARMÀCIES DE TORN
MOLLET

PARETS DEL VALLÈS

25. MORALES. Ferrer i Guàrdia, 39
26. ROVIROSA C. Av. Rívoli, 23
27. ROVIROSA S. Berenguer III, 66
28. SATORRES. Av. Llibertat, 36
29. TUGAS. Plaça Catalunya, 1
30. VILASECA. Jaume I, 87
01. AMADÓ. Prat de la Riba, 17

24-30. SANS. Sant Joan, 29

SANT FOST
26. I. IGLESIAS. Prat de la Riba, 5

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

32
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EN ESSÈNCIA

www.contrapunt.cat

OLA DADA

ARA FA CINC ANYS...

A-fer-s Exteriors

per Fer

95.000 euros
● Aquest és el premi que han guanyat
els 17 homes que formen part de la
penya Antonia, otro quinto del bar
Miami després d’encertar 13 resultats de La Quiniela corresponent a la
39a jornada de Lliga. La penya va
validar una aposta múltiple. 5

OLA FRASE

Foment aporta poca
informació i crec que
l’actual traçat de“l’AVE
pot ser perillòs

25 d’abril de 2003 (núm. 99).
Després de 4 anys d’obres s’inaugurava l’avinguda Gaudí amb el
primer carril bici de la ciutat. Els
fons europeus i els promotors van
finançar el 60% de l’actuació.

● MIQUEL ANGEL SÒRIA, l’alcalde de
Martorelles opina sobre la possible
afectació del projecte al municipi. 5

OLA PARAULA

Qui sap, potser
de Mollet surt una
Aretha Franklin
–Què has après?
–Tècniques de cos, de moviment, de respiració i escalfament vocal. Hem après quina veu tenim cadascú.
–I quan acabi el taller, què?
–Som aficionats, però l’objectiu és poder
muntar un cor de gospel a Mollet. Qui tingui ganes de cantar, que vagi a La Marineta. Qui sap, potser de Mollet surt una Aretha Franklin.
–Algun descobriment?
–Sí, tinc clar que no sé cantar. Una cosa és

tenir potència de veu, l’altra saber-la utilitzar. Hem après moltes tècniques de
respiració. Per cantar utilitzem poc aire,
però en canvi sembla que ens ofeguem.
–Gospel igual a un cor de negres cantant a capella dins una església?
–No, hi ha moltes més coses, també instruments. Quan aprens gospel, veus que
les arrels estan a l’Àfrica, va sortir de l’esclavatge, quan els colonitzadors diuen als
africans que han de ser catòlics i comencen a cantar a Déu a la seva manera.
–Més divertit que altres cors?
–No té res a veure amb un cor de Montserrat, una part molt important és el moviment del cos, la coreografia.
–Qui canta el seu mal espanta?
–Sí, ho recomano a tothom. Et desfogues.
Jo intento cantar cada dia.
>> PER: ESTEVE GIRALT

Geotèrmia
● Ciència que estudia els fenòmens

tèrmics que es produeixen a l’interior
de la terra. La calor que s’hi genera pot
ser aprofitada com a font d’energia.
Aquest és un dels camps d’estudi que
recull el projecte de construcció del
nou hospital de Mollet que estarà
enllestit a finals de 2009. 4

OEL WEB

www.radiomollet.com
Participa al taller de gospel de La Marineta,
amb la il·lusió de formar un cor

Mònica Castro

● La ràdio municipal de Mollet estre-

na el web www.radiomollet.com, una
plana des d’on es pot escoltar l’emissora on-line.El portal també ofereix
informació sobre la programació. 4

