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10.000 EXEMPLARS GRATUÏTS

● MARTORELLES | REUNIÓ AMB UNS 80 INTERESSATS ● PARETS DEL VALLÈS | CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ PER AL CIVISME

L’ELABORACIÓ DEL PLA DE JOVENTUT 
REFERMA LA HISTÒRICA REIVINDICACIÓ
D’UN CASAL COM A PUNT DE TROBADA 1100

L’EXCÉS DE SOROLL DELS  
CICLOMOTORS, SOTA CONTROL 44

Cau el lloguer de vídeos
■■ CRISI AL MERCAT DE CINEMA DOMÈSTIC | ELS VIDEOCLUBS MOLLETANS HAN PERDUT LA MEITAT DE PRÉSTECS DE PEL·LÍCULES / 33

● L’equip d’Àlex Coma 
va guanyar de tres punts
el Santa Coloma / 2222

El Bàsquet Mollet,
entra a la lluita
per pujar a EBA

■■ ESPORTS

● L’obra, d’1,1 milions,
servirà per alleugerar 
l’accés a la Vinyota / 55

S’obre al trànsit
el nou ramal de 
la C-17 a Mollet

■■ MOBILITAT

En menys de dos anys han tancat un mínim de sis establiments, tres dels quals són els caixers de 24 hores de servei

■■ MEMÒRIA HISTÒRICA | HOMENATGE A LES VÍCTIMES DELS CAMPS NAZIS / 88

TOT RECORDANT L’HORROR 

■■ EE NN TT RR EE VV II SS TT AA   AA   

Montserrat Sanmartí,
futura alcaldessa de Sant Fost

“Vull més diàleg 
i participació i fer 
un gir cap a polítques
més socials” / 1166  

PARLAMENTS I OFRENA. La plaça
d’Amical Mauthausen acull cada
any l’homenatge >> M.G.

contrapunt
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Fa menys de tres setmanes, els cine-
mes baixaven la persiana i Mollet
quedava orfe de servei de sales
comercials. Si més no, fa temps que
la crisi del setè art afecta greument
també els circuits legals pel con-
sum domèstic de cinema. Els
comerciants d’aquest sector esti-
men que el lloguer de pel·lícules ha
caigut a la meitat en els darrers dos
anys. “No ens arriba ni per cobrir
despeses”, comenta Manuel
López, del videoclub Secuencias.
En poc temps, a Mollet han desapa-
regut, com a mínim, sis punts de
lloguer de pel·lícules, tres dels quals
han estat els Video Rent. 

La cartera de possibles responsa-
bles és heterogènia. La més perse-
guida, però, és l’engranatge de la
pirateria on l’últim esglaó són els
venedors que recorren terrasses
amb les darreres novetats de la car-

tellera a un preu temptador. “La
pirateria és un dels negocis més
importants del país i nosaltres no
tenim protecció jurídica”, afirma
Jordi Codina de JC Video, un vide-
oclub que obria a Mollet l’any
1984. Finalment, i amb una
incidència potser més ínfi-
ma, el trident de la
TDT, la televisió per
satèl·lit i la televisió per
cable telefònic han
multiplicat l’oferta au-
diovisual. 

A Mollet hi ha prop
de 28.000 persones que
són sòcies d’algun video-
club però ni la meitat són
clients freqüents. Malgrat tot,
en aquest panorama descoratja-
dor, encara sura la petita illa dels
DVD infantils que “tenen molt
d’èxit”, comenta Òscar Fuertes,
responsable del videoclub El Otro.
Juan Comes, de l’establiment The
Big Orange, assegura que “la crisi

afecta ara molts sectors econò-
mics” i que “el mercat de la pel·lí-
cula de lloguer té recursos sufi-
cients per tornar a resorgir”,
considera.

En aquesta conjuntura, els distri-
buïdors s’han vist obligats a pujar el
preu de sortida. Ara, si un video-
club vol tenir sobre la seva prestat-
geria una novetat li costarà 44,95
més IVA, un preu que els comer-

ciants consideren excessiu. Un dels
efectes col·laterals de la crisi ha es-
tat la diversificació del negoci.
Òscar Fuertes, d’El Otro, assegura
que “els videojocs i les pel·lícules
tenen ara la mateixa sortida”. ■■

� Aquest nou format de disc òptic, amb una
capacitat d’emmagatzematge de fins a 50 GB,
permet la reproducció d’imatge d’alta definició,
una variable que, segons els botiguers, podria
reactivar la cultura del lloguer.

LA CAUSA MÉS ASSENYALADA L’ESPERANÇA

El lloguer de pel·lícules baixa 
un 50% en els darrers dos anys

En un període curt de temps han tancat un
mínim de sis videoclubs, tres dels quals
són els caixers 24 hores Video Rent

■■   CRISI AL MERCAT DEL CINEMA DOMÈSTIC | RADIOGRAFIA DELS VIDEOCLUBS LOCALS

● MOLLET DEL VALLÈS
PEDRO NAVARRO

LA PIRATERIA PER INTERNET
HA RESTAT MOLTA CLIENTELA

� Les noves connexions a Internet
permeten una major velocitat dels programes 
d’intercanvi d’arxius (P2P). Amb ADSL, fins i
tot, es poden visionar pel·lícules en línia sense
la necessitat de descarregar-les al disc dur.

EL BLU-RAY PODRIA REVERTIR
LA SITUACIÓ DE CRISI

OBERT 24 HORES

ELS CAIXERS TAMPOC NO 
HAN ESTAT LA SALVACIÓ

� Fa temps va irrompre el servei de caixer 24
hores que permet l’estalvi de la contractació
de personal. Tot i això, els caixers no han estat
la solució i el consumidor, cada cop més, busca
la recomanació del botiguer.

Infiltrados

Plan Oculto

El Señor de los Anillos
(La comunidad del anillo)

Diamantes 
de Sangre

▼

▼
▼

▼
*Estimació realitzada
segons les dades 
facilitades pels 
videoclubs JC Video, 
El Otro i The Big
Orange.

ELS MOLLETANS ES
DECANTEN PER L’ACCIÓ

Troya▼

Acció 45%
Suspens-terror 20%
Comèdia 16%

Drama 9%
Pornografia 6%
Infantil  4%

PEL·LÍCULES MÉS LLOGADES*



Les molèsties pel soroll generat pels
ciclomotors augmenten els mesos
d’estiu. Per mitigar-les i intentar eli-
minar-les, la Regidoria de Seguretat
Ciutadana de l’Ajuntament de Pa-
rets ha iniciat una campanya de
control acústic de ciclomotors i
quads que s’allargarà fins al setem-
bre. La Policia Local instal·larà con-
trols a diferents indrets del municipi
i en franges horàries diverses.

Els conductors d’aquests vehicles

que sobrepassin el límit permès de
decibels (0,94) seran objecte d’una
denúncia, que suposarà una multa

de 60,10 euros, però que serà retira-
da si en el període de 15 dies hàbils
des del control el vehicle passa la
inspecció de l’ITV i els nivells de
soroll que genera entren dins els
paràmetres permesos. En cas de
reincidència, el ciclomotor o el
quad serà immobilitzat i retirat per
la grua.

L’objectiu de la iniciativa, que
rep el suport de la Diputació de
Barcelona (que cedeix l’aparell ho-

mologat per fer els mesuraments
acústics), és sensibilitzar els con-
ductors perquè respectin l’Orde-
nança municipal de Convivència
Ciutadana, actualitzada l’estiu de
l’any passat. Entre altres aspectes,
la normativa prohibeix la circulació
de vehicles amb silenciadors no efi-
caços, deteriorats i inapropiats, així
com les acceleracions innecessàries
que provoquin sorolls molestos.

Actualment, el parc mòbil de ci-
clomotors a Parets del Vallès és de
661 vehicles. ■■

■■ CCIIVVIISSMMEE | ELS CONDUCTORS QUE SOBREPASSIN ELS DECIBELS PERMESOS HAURAN D’ARRANJAR-HO EN 15 DIES PER NO SER MULTATS

Parets farà controls per evitar
els ciclomotors sorollosos

ITV. Els vehicles podran eludir la multa si passen la inspecció >> PHOTOS ACIONLINE.BIZ

La Diputació ha cedit
un aparell homologat
per fer els controls
entre maig i setembre

● PARETS DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / M.ERAS

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / M.ERAS

La preocupació de la comunitat
educativa molletana davant la
supressió de l’horari nocturn dels
IES, anunciada fa 15 dies pel con-
seller, s’ha mitigat. Aquesta setma-
na, després de les crítiques rebu-
des, Ernest Maragall puntualitzava
que es mantindran l’horari allà on
“estigui consolidat i hi hagi sufi-
cient demanda”. Aquest seria el
cas de l’IES Vicenç Plantada, que
ofereix aquesta possibilitat als
alumnes des de la seva inauguració
i que ha oscil·lat entre els 120 i 160
matriculats anualment en aquest
horari. És per això que el professor
Antonio Banderas explicava en
declaracions a Ràdio Mollet que
les preinscripcions per al nou
alumnat, que es podran formalitzar
entre el 13 i el 23 de maig, es faran
amb total normalitat també en
l’horari nocturn. La setmana passa-
da els tres directors dels IES molle-
tans signaven una carta de protesta
conjunta per l’anunciada supres-
sió. Alhora, el Vicenç Plantada ha
fer arribar correus electrònics als
responsables de la Generalitat,
inclòs el president Montilla, que
va ser alumne de nocturn. ■■

L’IES Plantada
preinscriurà al
curs de nocturn
amb normalitat

EEDDUUCCAACCIIÓÓ

El Centre de Recursos Empresa-
rials La Marineta de Parets acull
aquest divendres al matí una troba-
da de regidors de Seguretat Ciuta-
dana i caps dels cossos de policia
local del Vallès Oriental i Occidental
i responsables de Protecció Civil. La
trobada, organitzada per Parets,
pretén potenciar el treball en xarxa
entre els diferents cossos de segu-
retat de la comarca per posar en co-
mú experiències i projectes. A més,
es farà una demostració dels curs
d’emergències i camp de foc que
s’imparteix a l’equipament paretà.

TROBADA SOBRE SEGURETAT

SOCIETAT
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FECSA ENDESA NETEJARÀ ELS 
BOSCOS DE SERRALADA DE MARINA

■■   MMEEDDII  AAMMBBIIEENNTT | ZONES PROPERES A LES LÍNIES

● SANT FOST. Fecsa invertirà durant aquest any gairebé dos
milions d’euros en feines de tala i esporga de zones boscoses
properes a les línies elèctriques del Vallès i el Maresme. Entre
altres indrets, s’actuarà al Parc de la Serralada de Marina. 

SANTA MARIA DE MARTORELLES INAUGURARÀ LA PRIMERA FASE DE LA PPIISSTTAA  PPOOLLIIEESSPPOORRTTIIVVAA  EL 31 DE MAIG*

meca ràpid
CENTRE D’ESTUDIS

®

NO PERDEU MÉS TEMPS ESCRIVINT
AMB DOS DITS I MIRANT EL TECLAT

MECANOGRAFIA

INFORMÀTICA

REFORÇ ESCOLAR
Av. Calderó, 1, 1r 1a · Mollet del Vallès · ✆ 93 593 47 93

NOVETAT!
CURSOS DE COMPTABILLITAT

CONTAPLUS

CURSOS D’ESTIU
Reserva ja la teva plaça

(reserves maig i juny)

>
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CLUB
MUNTANYENC
             MOLLET

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

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

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

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

VENIU A GAUDIR-LA!

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

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

● MOLLET. L’Ajuntament ha presen-
tat un projecte de millora de Plana
Lledó per optar als ajuts que preveu
la Llei de millora de barris, àrees
urbanes i viles que requereixen una
atenció especial. L’import destinat a
la convocatòria feta per la
Generalitat és de 99 milions.

Un total de 52 municipis de tot

Catalunya han presentat els seus
projectes. Els criteris d’avaluació
per determinar els beneficiaris tin-
dran en compte la problemàtica
urbanística i els dèficits d’equipa-
ments i serveis de la zona. També
es valoraran les característiques de-
mogràfiques, les problemàtiques
socials i econòmiques. ■■

● SANT FOST. Diumenge, un foc
forestal al marge de la B-500 feia
tallar la carretera entre Tiana i la
Conreria de Sant Fost. Fins a quin-
ze dotacions terrestres i quatre mit-
jans aeris de Bombers es van des-
plaçar al lloc dels fets on van cre-
mar 2,3 hectàrees de pi jove i alzi-
na. A les quatre de la tarda, els
Bombers donaven per finalitzades

les tasques d’extinció de l’incendi
registrat al quilòmetre 4,5 de la B-
500, al seu pas per Tiana. També  hi
van ser presents agents de Protecció
Civil de Sant Fost, Parets i Vilanova
del Vallès. L’avaria i posterior
incendi d’un vehicle al marge de la
carretera sembla que van ser les
causes del foc, que va ser controlat
al voltant de les dotze del migdia. ■■

L’entrada est de Mollet estrena
nova imatge. D’una banda, el De-
partament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat
ja ha obert al trànsit el nou ramal
d’incorporacions a la C-17 en direc-
ció a Barcelona a la rotonda de la
Vinyota. Aquest descarregarà l’ac-
cés ja existent que, fins ara, havien
d’utilitzar els vehicles procedents
de Mollet i de Martorelles (pel pont
de l’Aiguabarreig) i que,  a partir
d’ara, es farà servir exclusivament
per als vehicles procedents del
nucli urbà de Mollet.

El nou ramal, que ha suposat
una inversió d’1,1 milions d’euros,
té una longitud de 300 metres i una
amplada de 4 , amb voral esquerre
d’1 metre i dret d’1,5. A més, la cre-
ació del nou accés ha comportat la
construcció d’un carril addicional
al tronc de la C-17, de 670 metres
de longitud paral·lel a l’eix comer-
cial de Riera Seca, per canalitzar
les incorporacions dels vehicles
amb seguretat.

D’altra banda, l’Ajuntament ha

acabat l’enjardinament del darrer
tram de la rambla Pompeu Fabra,
que “no s’ha fet per a vianants
perquè les voreres dels costats són
prou amples”, apunten fonts muni-
cipals, que indiquen que s’ha fet
una obra de jardineria sostenible, ja
que tota l’actuació compta amb te-
la antiherbes, plantes adaptades a
les condicions mediterrànies i reg
per degoteig alimentat amb aigua
del Pou de l’Aigua Viva, no apta
per al consum humà. En total s’ha

enjardinat una superfície de 2.500
metres quadrats que s’han de sumar
als espais verds de la Vinyota. ■■

■■ MMOOBBIILLIITTAATT | L’AJUNTAMENT FINALITZA L’ENJARDINAMENT DE LA RAMBLA POMPEU FABRA

Nova cara a l’entrada est
■■ SSUUCCCCEESSSSOOSS | INCENDI AL MARGE DE LA CARRETERA 

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

Un foc forestal talla la
Conreria durant hores

Plana Lledó opta als 
ajuts de la Llei de barris 

El PTOP obre el nou ramal de la C-17 que descongestionarà l’accés a Mollet

EXTINCIÓ. Bombers apagant l’incendi a la B-500 >> PROTECCIÓ CIVIL ST. FOST

NOVETATS. Imatges del nou ramal
de la C-17 i de la rotonda al costat
dels Mossos >> PTOP I AJUNTAMENT

● Un veí de Parets divendres va ser
denunciat pels Mossos per conduir
un ciclomotor sense llicència.
Aquest ha estat un dels primers
acusats a la comarca des que dijous
passat va entrar en vigor la modifi-
cació del Codi Penal, que castiga
amb presó qui condueixi sense
haver-se tret el carnet.

Un paretà és imputat
per circular sense el
carnet de conduir
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La fibromiàlgia és una malaltia que
costa de detectar. No hi ha cap pro-
va que indiqui que es pateix, sinó
que es tracta d’un diagnòstic que
han de fer els metges a partir d’indi-
cis no sempre concloents. A Mollet,
entre el 2 i el 5% de la població la
sofreix, segons les estimacions realit-
zades per la doctora reumatòloga de
l’Hospital de Mollet Carolina Pérez.
D’aquest percentatge, el 90% són
dones, tot i que no se’n coneixen les
causes i tampoc hi ha un perfil mas-
sa definit dels afectats.

El diagnòstic sorgeix d’un consens
mèdic al qual es va arribar arran de
trobar malalts que no es podien en-
globar en cap afecció reumàtica. Els
símptomes més evidents són el can-

sament i el dolor, tot i que també
provoca ansietat, trastorns depressius
i insomni. Segons la doctora, “quan
un pacient té dolor, no es pot des-
cartar la fibromiàlgia, però s’han
de buscar altres causes ja que po-
den existir altres afeccions. De ve-
gades, es comet l’error de relacio-
nar tot el patiment només a
aquesta malaltia”. 

La fibromiàlgia és una dolència
crònica amb què s’ha d’aprendre a
conviure. Tot i això, a cada persona
li afecta d’una manera diferent: hi
ha qui podrà seguir treballant i, en
canvi, d’altres els serà impossible.
Allò important, segons la doctora
Pérez, és “entendre el context de la
malaltia, fer un mínim d’exercici i
prendre els menys medicaments
possibles. Qui segueix aquests pre-
ceptes, és la gent que millora”.

LES ACTIVITATS

Dilluns se celebra el Dia Mundial
de la Fibromiàlgia i la Fatiga
Crònica. L’associació de Mollet i
comarca AFIMOIC organitzarà una
sèrie d’activitats: a Mollet, la regido-
ra de Salut, Carme Guarro, llegirà
un manifest a La Marineta (19 h) i,
seguidament, hi haurà un repic de
campanes a tots els municipis de la
comarca per donar suport a les rei-
vindicacions de l’associació. 

AFIMOIC també ha preparat
una mostra de pintures a Can Rajo-
ler, a Parets, amb la voluntat de
vendre les obres per destinar els be-
neficis a la Fundació  de Fibromiàl-
gia i Síndrome de Fatiga Crònica
de la Vall d’Hebron, la qual fa re-
cerca sobre la malaltia. ■■

■■ SSAALLUUTT | COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL

La fibromiàlgia afecta entre 
el 2 i el 5% dels molletans

LA QUOTIDIANITAT. S’ha d’aprendre a conviure amb la malaltia >> A.P.

● MOLLET DEL VALLÈS
ANNA PALOMO

No és real que que la fibro-
miàlgia i la fatiga crònica siguin
la mateixa malaltia. Amb la fati-
ga crònica, a diferència que la fi-
bromiàlgia, no hi ha dolor i sí que
té unes causes més reconegudes.

ELS TÒPICS IRREALS

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

�

*

Els símptomes més evidents són cansament i dolor, però també  ansietat, trastorns depressius i insomni 

● MOLLET DEL VALLÈS. La presiden-
ta de l’Associació de Fibromiàlgia
de Mollet i Comarca (AFIMOIC),
Maite Vivancos, viu la malaltia en
primera persona. Vivancos treballa
amb l’associació per informar sobre
la malaltia i lluitar perquè tots els
metges i la seguretat social recone-
guin la fibromiàlgia com a malaltia
que limita la vida de les persones.
“Els afectats tenim molts proble-

mes jurídics, emocionals, fami-
liars i econòmics”, diu Vivancos,
que afegeix que “el problema és
que et fan moltes proves i totes
surten bé i no et volen donar la
invalidesa”. Segons la presidenta
d’AFIMOIC, “hi ha molts metges
i empresaris que creuen que no
tens ganes de treballar”. 

Pel que fa al seu cas, Vivancos és
mestra. Ella no necessita utilitzar

gaire la força però el boli i els lli-
bres li pesen. A més, perd la me-
mòria i es queda tallada davant els
seus alumnes. El seu temor és que
la tornin a trucar per treballar. Se-
gons el seu testimoni: “No puc fer
ni un 10% del que feia abans,
M’aixeco cansada, tot i que inten-
to fer alguna activitat”. Tot i això,
indica que el que és molt impor-
tant és “no quedar-se a casa”. ■■

■■ VIURE AMB LA MALALTIA

“Hi ha metges i empresaris que creuen
que el malalt no té ganes de treballar”
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ESTIU 2008  -  SUMMER 2008

Adults

TRAINING SESSIONS: Vols millorar l’anglès a la feina? No et sens segur/a
a l’hora de contestar el telèfon o parlar cara a cara amb el client en

anglès? Necessites fer presentacions en anglès i no saps per on començar?
Vine i aquest estiu resoldràs els teus problemes amb les TRAINING

c. Berenguer III, 146 · Mollet
Tel. 93 570 65 71

idiomasmollet@yahoo.com

Mòdul Telèfon

Mòdul E-mail

Mòdul Conversa

Mòdul Presentació

Tria quin/s mòdul/s
vols i en només 10 h

per mòdul,
veuràs com
milloraràs!

NOU

INTENSIUS D’ESTIU: ANGLÈS - FRANCÈS - ITALIÀ - ALEMANY - XINÈS - JAPONÈS

Nens i joves
English Summer School per a nens/es entre 9 i 13 anys.

Intensius d’Estiu per  a joves entre 14 i 17 anys.
Reforç d’alemany i d’anglès
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CURS 2008/09
Classes

de
Conversa

Preparació
Exàmens

Oficials de
Cambridge

per a Adults i
Nens

  Classes
per a

Empreses
 i “a mida”

Anglès a
partir de

P3

INFORMA’T
dels  nostres

Horaris,
Preus i

Descomptes!

Matrícula
Oberta!

Dte. 50%
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■■ EEDDUUCCAACCIIÓÓ | CONVENI ENTRE LA UB I L’AJUNTAMENT

Entre el 21 i el 25 de juliol d’en-
guany, el centre cultural La
Marineta de Mollet acollirà el curs
Civisme - incivisme: reptes, políti-
ques i polèmica, que imparteix la
Universitat de Barcelona (UB), dins
el seu programa Els Juliols, una ini-
ciativa que va sorgir fa una dotzena
d’anys amb l’objectiu de “portar a
la societat una part d’allò que es
fa a les aules universitàries”. Així
ho explicava Agustín González
Gallego, director d’Activitats d’Es-
tiu i Projectes Institucionals de la
UB, que dilluns signava amb l’al-
calde, Josep Monràs, un conveni
entre la universitat i el consistori,
per mitjà del Centre d’Estudis per
la Democràcia, per desenvolupar
aquest tipus de cursos a la ciutat.
“Aquests acords ens permeten
unir esforços amb els ajuntaments
per apropar els cursos a tothom”,
deia González.

El tema de les classes que s’im-
partiran a Mollet ha estat triat per
l’Ajuntament i comptarà amb la co-
ordinació del catedràtic de Ciència
Política de la Universitat Pompeu
Fabra i membre del Centre d’Estu-
dis per la Democràcia, Francesc Pa-
llarés. A més, el curs comptarà tam-
bé amb les ponències del catedràtic
de Dret Constitucional Marc Carri-
llo, i Carolina Galais, professora as-
sociada de Ciència Política de la

Pompeu Fabra. També hi haurà
presència molletana: el regidor de
Relacions Ciutadanes i Participa-
ció, Antonio Felices, presentarà la
sessió Estudi d’un cas: les polítiques
de civisme a Mollet del Vallès. Tam-
bé el cap de la Policia Municipal,
Antonio Navarro, impartirà la sessió
Visions i percepcions del civisme i
l’incivisme, conjuntament amb la

directora de SOS Racisme, Begoña
Sánchez. El director de l’IES Vi-
cenç Plantada, Jordi Janáriz, amb el
professor de Psicologia Social de la
Pompeu Fabra, Pere Notó, desenvo-
luparan la sessió De la urbanitat al
civisme. Ensenyar el civisme. A més,
també hi participaran el politòleg i
especialista en disseny de Plans
Educatius de Ciutat (PEC), Àngel
Tarriño, i el sociòleg Víctor Cli-
ment, entre altres. El termini d’ins-
cripcions ja està obert i s’allargarà
fins una setmana abans del curs,
que tindrà una durada de 20 hores
a les tardes i que es pot convalidar
per dos crèdits universitaris. La in-
formació de preus i tràmits es pot
consultar a www.ub.edu/juliols.  ■■

● MOLLET DEL VALLÈS
MONTSE ERAS

La Universitat de
Barcelona passa el
juliol a La Marineta

■■ MMEEMMÒÒRRIIAA  HHIISSTTÒÒRRIICCAA | 63è ANIVERSARI DE L’ALLIBERAMENT DEL CAMP DE MAUTHAUSEN

TOT RECORDANT
L’HORROR DELS
CAMPS D’EXTERMINI

● MOLLET. Dilluns, la plaça Amical
Mauthausen acollia l’ofrena floral
anual en honor a les persones 
assassinades als camps nazis i, en
especial, als quatre molletans que
van morir al camp de concentració
de Mauthausen: Vicenç Bach, Pere
Cuyàs, Joan Molins i Joan Tura. L’acte
commemorava el 63è aniversari de
l’alliberament del camp. Pilar Molins,

d’Amical Mauthausen, recordava
com els seus pares van anar a l’exili
fugint de la repressió franquista i es
van topar amb “una ideologia nazi
que els va portar a l’infern”. L’alcalde,
Josep Monràs, elogiava la tasca
“ferma per recordar la història”
d’Amical i també de l’Associació 
pro Memòria als Immolats per la
Llibertat a Catalunya.U MARC GARCIA

‘Civisme - incivisme: reptes, polítiques i
polèmica’ és el títol del curs que s’impartirà 

L’objectiu és apropar
els continguts impartits
a les universitats al
conjunt dels ciutadans
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15 anys
ensenyant anglès

Acadèmia LogosAcadèmia Logos

MATRÍCULA OBERTA
Curs 2008-09

Inici de les inscripcions: mes de maig
ANGLÈS - FRANCÈS - REFORÇ ESCOLAR

La creació d’un casal com a punt de
trobada per a joves a Martorelles és
una de les reclamacions històriques
del jovent de la població. Ara el
clam pren força en el marc del pro-
cés de redacció del Pla Local de
Joventut, que l’Ajuntament està ela-
borant amb el suport del Consell
Comarcal del Vallès Oriental.
Actualment el procés es troba en la

fase d’anàlisi, en què s’han celebrat
reunions amb “el màxim d’agents
implicats: joves, entitats i tots els
grups polítics”, explica Lalo Plata,
tècnic municipal de l’àrea.

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ

Uns 80 joves es van donar cita en la
trobada organitzada fa dos caps de
setmana al CEIP Les Pruneres, en
la qual es van fer diverses sessions
de treball perquè el jovent debatés

sobre temes transversals com són
l’habitatge, l’educació i la salut,
entre altres. “Ens va sorpendre la
gran participació i implicació dels
joves”, apunta la regidora de
Joventut Mireia Marin, que afegeix
que “històricament, els joves de
Martorelles s’han sentit abando-
nats i per això creiem que s’han
involucrat tant en el procés”.

El proper pas serà una reunió  el
31 de maig amb tots els agents que
han participat en el procés i que

hauran de treure’n les primeres
conclusions. Segons Marin, la crea-
ció del casal per a joves dependrà
de si és una prioritat per al jovent.

Si és així, un cop estigui enllestit el
pla local de joventut “tindrem més
força per demanar ajuts i tirar el
projecte endavant”, diu Marin.  ■■

■■ CCIIUUTTAADDAANNSS | ELABORACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 

● MARTORELLES
LAURA ORTIZ

● MOLLET. El Casal La Gallineta
organitza dissabte (20 h) una xerra-
da sobre el conflicte a Palestina.
En l’acte es farà una explicació
històrica i una projecció de foto-
grafia per part de la xarxa d’enllaç
amb Palestina, que han estat a
territoris ocupats i que faran saber
de primera mà quina és la realitat
del poble palestí i l’opressió que
pateixen per part d’Israel.

La Gallineta acull
una xerrada sobre la
realitat dels palestins

■■ DDIIVVUULLGGAACCIIÓÓ

● MOLLET. L’entitat Mollet amb
Cuba ofereix aquest dissabte la
projecció de la pel·lícula cubana
Lista de espera (2000) del director
Juan Carlos Tabío. L’acte serà a La
Marineta (18.30 h) i s’emmarca
en el Cicle de Cinema Cubà de
Mollet, una proposta nascuda
enguany des de l’entitat que té per
objecte fer tasques de difusió de la
cultura cubana.

Mollet amb Cuba
projecta la pel·lícula
‘Lista de espera’

El jovent de Martorelles
reclama un casal per a joves

IMPLICATS. Joves durant les sessions de treball del pla  >> AJUNTAMENT

Unes 80 persones d’entre 14 i 30 anys han participat en sessions de treball
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■■ CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓ | PROJECTE SOLIDARI AMB LA POBLACIÓ DE SÉDHIOU■■ CCOONNSSUUMM | FIRA D’INTERCANVI A LA PLAÇA DE LA VILA 

El passat cap de setmana s’inaugu-
rava a la població senegalesa de
Sédhiou un nou centre de salut que
ha estat finançat en part per l’Ajun-
tament de Mollet. En concret, la
col·laboració de 25.300 euros es va
establir a través de l’Associació Kan-
deema de Mollet, presidida per
Fatty Mamadou, i que el 2005 va
presentar el projecte de construcció
del nou equipament al consistori,
que el va acceptar.

Divendres passat, Mamadou i el
regidor de Solidaritat i Cooperació
de Mollet, Antonio Felices, van
viatjar per assistir a la inauguració
del centre de salut, que incorpora
un espai de maternitat que evitarà a
les futures mares haver de despla-
çar-se unes tres hores fins a l’ambu-
latori més proper. El govern senega-
lès, que també ha col·laborat en el

finançament de l’equipament, s’ha
compromès a dotar el centre amb
6.000 euros per a la compra de me-
dicaments i a fer la selecció del per-
sonal mèdic perquè l’equipament

pugui entrar en funcionament el
més aviat possible. El regidor mo-
lletà va ser rebut pels ministres de
Sanitat, d’Estat i de Cooperació del
Senegal. ■■

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

S’inaugura un centre de
salut al Senegal construït
amb finançament molletà

Pro Ateneu promou el 
consum responsable a Parets
● PARETS. La plaça de la Vila dis-
sabte acull la segona edició de la fira
d’intercanvi, en el marc de la Festa
de la Primavera que organitza el
Col·lectiu Pro Ateneu, en el seu
segon aniversari. La fira de consum
responsable anirà acompanyada de
l’espectacle Al teu cau quin cacau
cau? (12 h), que parlarà de les con-

seqüències del comerç injust del
cacau en els països del sud. A conti-
nuació hi haurà una xocolatada de
comerç just. A la tarda, Manuel
Aisa de l’Ateneu Enciclopedista de
Barcelona oferirà una xerrada sobre
l’atenisme a Catalunya (19 h). Per
acabar, hi haurà els concerts de The
Hits i Caravana Machine (22 h). ■■

La col·laboració de 25.300 euros es va establir a través de l’entitat Kandeema

TALLAR LA CINTA. Moment de la inauguració a Sédhiou >> AJ.MOLLET

■■ CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓ | LA COBERTURA DE LA TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE

Només un 10% del terme municipal de
Sant Fost rep tots els canals de la TDT
● SANT FOST. Segons un informe
de la Federació d’AV de Sant Fost,
només entre el 5 i el 10% del terme
municipal de Sant Fost té cobertu-
ra per poder veure tots els canals
que ofereix actualemnt la televisió

digital terrestre. Entre el 10 i el
20% poden veure els principals
canals (uns 20); entre el 50 i el
60%, sintonitzen només els quatre
de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió; i la resta, entre el

15 i el 25%, es troba en zona d’om-
bra. La regidora Montse Sanmartí
assegurava que la TDT arribarà en
la seva totalitat a Sant Fost perquè
“es buscaran els mitjans necessa-
ris tot i la complicada situació”. ■■
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■■ 7700ÈÈ  AANNIIVVEERRSSAARRII  DDEELLSS  BBOOMMBBAARRDDEEIIGGSS  ((ii VVIIII)) | Administracions i particulars han recordat les víctimes dels atacs aeris
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L’impacte, no només de les bom-
bes, sinó també de la guerra i la
postguerra, ha estat present al Baix
Vallès i ha marcat la personalitat de
dues generacions. Per als més joves,
però, costa de prendre consciència
que no fa pas tants anys, els seus
avis i pares van viure un conflicte
bèl·lic i una dictadura. Tot plegat fa
que, darrerament, institucions i par-
ticulars hagin iniciat esforços per
recuperar la història i llegar-la per
al futur. Enguany, n’ha estat un
exemple els actes de commemora-
ció del 70è aniversari dels bombar-
dejos que la població civil va patir

durant la Guerra Civil. Al Baix Va-
llès, Mollet va ser el municipi que
més víctimes va sumar com a con-
seqüència dels atacs aeris de l’avia-
ció aliada amb Franco. Va ser espe-
cialment tràgic el bombardeig del
8 de gener de 1938, una efemèride
que enguany no ha estat recordada
amb cap acte commemoratiu, tot i
que un monòlit instal·lat l’octubre
de 2002 als Quatre Cantons recor-
da les víctimes de les bombes fran-
quistes a la ciutat.

De fet, la proposta d’aquest ho-
menatge va sorgir d’una iniciativa
ciutadana. A finals de 2001, tres
veïns de Mollet, Josep Martínez,
Joan Soto i Josep Maria Ferrer, van
iniciar una recollida de signatures

per sol·licitar a l’Ajuntament que
instal·lés aquesta placa. La propos-
ta va rebre 700 rúbriques que l’ava-
laven i el suport del consistori i de
diverses entitats. “Preteníem que
es fes un acte nascut de la volun-
tat dels ciutadans, sense connota-
cions polítiques i revengistes”,
deia llavors Martínez. Uns 300 per-
sones es van aplegar als Quatre
Cantons per descobrir el monòlit i
fer-hi una ofrena floral. 

ELEMENT TESTIMONIAL

També per deixar testimoni dels
bombardejos i amb motiu dels ac-
tes de commemoració del 75è ani-
versari de la proclamació de la Se-

gona República, Parets va arranjar
l’entrada del refugi antiaeri que hi
havia a l’actual avinguda Catalun-
ya, davant de l’escola Lluís Piquer.
La rehabilitació de l’entorn s’inau-
gurava el 26 d’abril de 2007. El re-
fugi s’havia construït entre l’abril i
el setembre de 1938, gràcies a do-
natius dels veïns de Parets i a una
aportació de l’Ajuntament, impul-
sat segurament per la Junta de De-
fensa Passiva.

Tot i que no es va poder recupe-
rar l’interior d’aquest refugi, el con-
sistori va dignificar-ne l’entrada per-
què recordi, per exemple, els
escolars que quan sentien les sire-
nes d’alarma travessaven la carrete-
ra per amagar-s’hi atemorits. ■■

Les petjades dels bombardejos

● CONTRAPUNT
MONTSE ERAS

Mollet va instal·lar un monòlit als QQuuaattrree
CCaannttoonnss  i Parets ha fet visible un refugi

L’ENTRADA A LA MEMÒRIA. Parets ha rehabilitat l’entorn del refugi >> ARXIUQUATRE CANTONS. El monòlit

De víctimes dels bombardejos també n’hi van haver d’entre els mateixos 
atacants. Acabada la guerra, els vencedors van retre homenatges als soldats
alemanys de la Legió Cóndor que havien perdut la vida al Vallès. Karl-Heinz
Jochmann (a la fotografia) n’era un. Va morir afusellat el 28 de gener de 1939
a Mollet. El 30 d’agost de 1941 el cònsol general d’Alemanya va inaugurar una
làpida a la seva memòria. Aquesta làpida va ser arrencada de l’emplaçament
original com a conseqüència de l’ampliació de la C-17 i, amb el temps, va 
quedar mig tapada entre les herbes. L’any 1966 els familiars de Jochmann
van escriure a l’alcalde Jaurrieta per demanar-li una fotografia de la làpida
del pilot que “es va estavellar amb el seu avió a Mollet”, deia. Després de més
d’un any, el batlle molletà li responia que la pedra commemorativa d’un accident d’aviació patit per un pilot
alemany corresponia a una altra persona, Walter Eckert. La recerca de la làpida es va aturar i no va ser fins l’11 de
gener de 2006 que va ser localitzada al quilòmetre 16,5 de la C-17, al terme municipal de Parets.

La curiositat

Records esborrats dels atacants
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EL NOU EQUIP DE GOVERN PRENDRÀ
POSSESSIÓ DELS CÀRRECS DIMECRES

■■   RREELLLLEEUU  AA  SSAANNTT  FFOOSSTT | Ple extraordinari 

● Després de la renúncia de Joan Gassó, dimecres al vespre la biblioteca 
acollirà la sessió extraordinària en què Montserrat Sanmartí prendrà 
possessió del càrrec d’alcaldessa. També ho farà Ferran Mauri, amb l’acta 
de regidor, que assumirà les carteres de Medi Ambient i Indústria. POLÍTICA

DV, 9 MAIG 2008 16 contrapunt

–S’havia imaginat mai com a
relleu de Joan Gassó?
–Mai. Després d’anunciar la seva
retirada i que Juan Fernández
[número 2 d’IUSF] hi renunciés per
motius laborals, per llista em tocava
a mi. Ho vaig analitzar i vaig pensar
que seria una experiència única.
–Què s’emporta d’haver treballat
amb Gassó, que n’ha après?
–Jo no sóc el Joan Gassó. Ell és un
home, jo una dona, i ell té una
experiència incomparable a l’hora
de gestionar aquest Ajuntament.
Per a mi ha estat el millor alcalde i
només cal veure la transformació
de Sant Fost. Va cometre errors...
tothom en fa, jo també en faré.
–Gassó ha estat considerat autori-
tari i molt segur d’ell mateix.
Vostè com es defineix?
–Sóc sincera, m’agrada dialogar i
no fer servir insults. Sóc molt lluita-
dora i em fa por fallar a la gent. No
sóc una persona amb ànsia de
poder tot i que sé que l’oposició
m’ho retreurà.
–Respecte a l’oposició, després d’e-
tapes crispades, principalment
amb el PSC, canviarà la relació?
–Treballo sobre una premisa: si no
m’agrada que em facin una cosa jo
no la faré. No m’agrada l’agressivi-
tat, no toleraré els insults i la meva
voluntat és la de dialogar i col·labo-
rar amb l’oposició. 
–Què suposarà el nou govern?
–Un enfocament diferent. Sant Fost
necessita un canvi cap a les políti-
ques socials. Durant anys s’han fet
grans inversions en projectes com

l’Ateneu i ara la situació de crisi
econòmica no ho permet. Hem de
buscar recursos per millorar àrees
properes a la gent com Benestar
Social i Joventut.
–Això implica canvi de tarannà?
–Volem un Ajuntament més obert,
amb major implicació i participació
ciutadana i amb molt diàleg amb la
gent. La política social no són
només ajuts econòmics sinó que la
gent prengui part en els àmbits de
decisió del municipi. Em veuran
molt pel carrer.
–Quines són les prioritats del nou
govern?

–Acabar allò que està començat.
–Quan estarà el complex esportiu?
–Abans d’acabar aquest mandat
[abans de la primavera de 2010].
–Què està passant amb les obres?
–Està sent difícil i el més perjudicat
és el club de futbol, i tenen tota la
raó d’estar emprenyats. Però des de
l’Ajuntament no parem de tenir
reunions amb l’empresa per tirar-ho
endavant.
–Quan estarà aprovat el POUM?
–Al setembre com a màxim. Estem
mantenint reunions amb veïns per
arribar a un consens. 
–Una altra clau és el pressupost...

–Fins ara hem estat en un govern
en minoria i no sabíem durant
quan de temps es mantindria aques-
ta situació. Per aquest motiu no es
va aprovar un pressupost nou i hem
hagut de continuar amb el mateix
de 2007, i això suposa un problema
perquè el poble creix i les necessi-
tats també i no tens diners per
finançar-ho. Et sents lligat.
–Quan s’aprovarà doncs?
–Hi estem treballant.
–Quin futur li augura a aquest
pacte tripartit?
–Hi ha hagut molt bona entesa des
del principi, molta il·lusió i ganes
de tirar endavant el poble. Els tres
estàvem d’acord en què no es podia
continuar amb la situació d’estan-
cament. Era impossible. Estic segu-
ra que el pacte funcionarà. ■■

LA VOLUNTAT. Sanmartí pretén ampliar el diàleg i la participació a la població >> MARC GARCIA

E
Montserrat
Sanmartí
FUTURA ALCALDESSA DE SANT FOST

�

Volem un Ajuntament
més obert amb més 
participació ciutadana
i molt diàleg amb tots

Nascuda a Barcelona l’any 1968 i
comptable en una empresa de
llums de Vallgorguina, Montse
Sanmartí, és xerraire i “un cul 
inquiet”. Casada amb un professor
i mare d’un fill de 8 anys, aquesta
dona de signe zodiacal balança,
reconeix que el seu major 
entreteniment és jugar amb el seu
fill sempre que pot. Melòmana 
reconeguda, Hotel California de
The Eagles, és la seva cançó, tot i
que admet ser incondicional del
jazz, Prince i Bruce Springstein. De

fet, el seu proper concert, pel qual
ja té entrades, serà el que oferirà
The Boss a Barcelona. L’últim va 
ser The Police.

El setè art també és una de les 
seves aficions i es reconeix amant
dels clàssics en blanc i negre, amb
un referent mític: Casablanca.
Sanmartí va ser la primera 
presentadora d’informatius de 
Televisió Sant Fost i també va 
participar en la segona etapa de la
ràdio municipal, mitjà que vol 
recuperar al municipi.

EL PERFIL

Comptable amant de la música

■■ LLAA  TTRRAAJJEECCTTÒÒRRIIAA

De Gent d’Unió a Independents
–Com entra en política?
–Els meus inicis van ser assistint a
les reunions de Gent d’Unió, amb
Jordi Ribas. No tenia cap ànsia polí-
tica però en les següents eleccions
quan CiU es va presentar fusionada
vaig anar número 2 a les llistes i vaig
entrar com a regidora a l’oposició.
–Com és estar a l’oposició amb un
govern amb majoria absoluta?
–Diferent, però vam tenir la sort
que el govern ens va facilitar l’accés
a la informació, per això vam optar
per una oposició més constructiva.
–Després de la seva etapa com a
regidora de CiU a l’oposició, a
mig mandat 99-03 va ser convida-

da a entrar al govern d’IUSF...
–Necessitaven una dona al govern i
com hi havia molt bona relació ens
van fer l’oferiment d’entrar al
govern amb la creació de la
Regidoria de la Dona.
–Per què el seu company Jordi
Ribas no va entrar-hi també?
–Ell deia que ja havia fet molt en
política, i que jo aprofités el
moment. Amb tot van sortir infor-
macions errònies. Tot i que es va fer
amb bona intenció va haver un
malentès. Va ser un moment dur.
–Per entra a  les files d’IUSF?
–En acabar el mandat 99-03 no
tenia intenció de presentar-me i va

ser en Joan Gassó que em va cridar
i em va oferir entrar en el seu grup,
i com havia treballat a gust amb ells
durant dos anys hi vaig entrar.
–Què destaca dels seus gairebé set
anys com a regidora?
–La tasca a Educació, tot i que ha
estat la més difícil. Vaig assumir el
càrrec quan s’havia d’ampliar el
Joaquim Abril i la Generalitat no
iniciava les obres. Els consells esco-
lars eren molt durs.
–Què n’ha après?
–Vaig aprendre que en política s’ha
de saber escoltar i no ser agressiu.
Tinc un record molt positiu de la
tasca en aquesta àrea. ■■

“Es necessita 
un canvi cap a la
política social”
Montserrat Sanmartí (Barcelona, 1968) dimecres es convertirà en la
primera dona en assumir l’Alcaldia a Sant Fost. En virtud del pacte
entre IUSF, CiU i ERC, la independent té com a repte reactivar la 
població i els grans projectes inconclusos. per Laura Ortiz
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■■ RREELLLLEEUU  AA  SSAANNTT  FFOOSSTT  | ANTONI PIÑERO (ERC) PRESENTA EL PLA PER A LES SEVES REGIDORIES ■■ MMOOCCIIÓÓ  | INFORMACIÓ SOBRE ELS PLENS

La creació de consells de Cultura i
Joventut és un dels objectius prin-
cipals d’Antoni Piñero (ERC), que
la setmana que ve assumirà les re-
gidories de Festes i Promocions
Culturals, Joventut i Gestió del pa-
trimoni històric.Dimecres en roda
de premsa, Piñero, acompanyat del
secretari d’Organització d’Esquerra
a Sant Fost, Xavier Conesa, presen-
tava els eixos bàsics del seu progra-
ma d’actuació que té com a premi-
ses “la dinamització de la cultura
local i la joventut mitjançant el
diàleg i la participació”.

DE L’ART A LA MEMÒRIA

Pel que fa a l’àmbit de la cultura,
el republicà pretén iniciar un tre-
ball en xarxa amb un consell, que
“serà l’òrgan de debat que elabori
el full de ruta de les polítiques
culturals”. Entre altres iniciatives
el regidor vol potenciar l’interès de
la gent per la cultura obrint espais
per a exposicions; donant suport als
artistes novells i entitats artístiques
del poble; potenciant les activitats
de foment de la lectura, sobretot
entre els joves.

Un altre objectiu és impulsar la

cultura tradicional i popular del
municipi i recuperar la memòria
històrica i conservar i donar a co-
nèixer el patrimoni cultural i arqui-
tectònic. Per això, ERC proposa
l’elaboració d’un catàleg del patri-
moni arquitectònic i la creació
d’un Banc del Temps, una línia de
publicacions locals en què els avis
puguin narrar fets i tradicions de
temps passats.

Pel que fa a la Festa Major, Piñe-
ro aposta per “reformar l’agenda
d’actes d’arrel tradicional i poten-
ciar la participació social i del tei-

xit associatiu, donant una major
importància a l’espai per als jo-
ves”, deia. 

En l’àmbit de Joventut, l’objectiu
és crear un Consell de Joves per ela-
borar el Pla Local de Joventut. “La
política de joventut no ha estat
gaire activa a Sant Fost i s’ha de
promoure de manera transversal i
participativa”, apuntava. Com a
condició al pacte amb IUSF i CiU,
ERC va reclamar que es dupliqués
el pressupost destinat a l’àrea de Jo-
ventut, que passarà de 6.000 euros,
de 2007, a 12.000 euros. ■■

“La cultura local sobreviurà si
es dinamitza des del diàleg”

Esquerra denuncia el
“segrest” dels mitjans de
comunicació municipals

La secció local d’Esquerra de
Mollet reclama “una major difu-
sió i democratització” dels plens
municipals. Així ho expressava el
portaveu del grup, Oriol López, en
una roda de premsa en què es
denunciava el “segrest” que patei-
xen els mitjans públics locals
(Ràdio Mollet, la revista Quatre
Cantons i Canal Mollet TV). “No
critiquem la feina dels periodistes
sinó les directrius que es marquen
des de les direccions d’aquests
mitjans i des del govern, que hau-
ria de deixar treballar els profes-
sionals amb total llibertat”, deia el
regidor d’ERC, Xavier Fenosa. 

Segons els republicans, els ciuta-
dans “tenen dret a rebre la infor-
mació tant del govern com de l’o-
posició en les mateixes condi-
cions”. Per aquest motiu, el grup

municipal va presentar una moció
a la darrera junta de portaveus en
què es demanava, entre d’altres,
que els debats dels plens munici-
pals siguin retransmessos en direc-
te per Ràdio Mollet i en diferit per
Canal Mollet TV i que el Quatre
Cantons i el web municipal reco-
llin un breu resum dels punts de
l’ordre del dia dels plens i que s’es-
pecifiqui el sentit del vot de cadas-
cun dels grups municipals.

EL CONTRAACORD

Fenosa asegurava que “al govern
no li interessa que la realitat i les
discusions dels plens arribin als
ciutadans. No volen que es vegi
confrontació”, deia, i afegia que la
moció d’ERC va ser rebutjada amb
un contraacord presentat pel go-
vern “que no tenia cap intenció
d’aprofundir en el debat sobre els
mitjans públics”, apuntava. ■■

RODA DE PREMSA. Conesa i Piñero dimecres a la biblioteca >> M.GARCIA

ERC pretén crear consells de Cultura i Joventut per fomentar la participació

● SANT FOST DE CAMPSENTELLES
LAURA ORTIZ

● MOLLET DEL VALLÈS
L.O.
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· CASA EN MONTORNÉS. ZONA CAN
COLL. Ref. 368. Zona muy tranquila. Sup.
200 m2, terraza 10 m2, salón 30 m2, jar-
dín 845 m2, 3 hab., baño, cocina office de
origen, lavadero, trastero, amueblado,
chim. Plaza parking. Armarios empotra-
dos. Soleado. Precio: 410.000 euros (68.2
Ml). Tel. 93 568 35 45.

· MOLLET. CAN PANTIQUET. Ref. 01931.
Sup. 75 m2, salón 30 m2, 3 hab., baño, la-
vad., calefacción, balcón. ¡Para entrar a
vivir! Precio: 237.400 euros (39,5 Ml). Tel.
93 579 33 33.

· MONTORNÉS CAN PARERA. Ref. 190. Piso
muy soleado. Sup. 75 m2, salón 22 m2, 3
hab., baño, cocina tipo office ref., lavad.,
amueblado, calefacción, ascensor, s/te-
rrazo, ventanas de aluminio, balcón am-
plio. Sol de tarde. Toldos. Para entrar a vi-
vir, zona muy tranquila. Precio: 237.400
euros (39.5 Ml). Tel. 93 568 35 45.

· MONTMELÓ. OCASIÓN PISO CON PAR-
KING INCLUIDO EN EL PRECIO. Ref. 33545.
Completamente reformado. Sup. 82 m2,
salón 25 m2, 3 hab., baño, aseo, coc. tipo
office impecable, lavad., aire acondicio-
nado, calefacción, ventanas y persianas
de aluminio. Finca de sólo 10 añños. As-
censor. Precio: 237.390 euros (39.5 Ml). Tel.
93 572 30 73.

· EN VENTA CASA EN SANT FOST, FRENTE
COLEGIO. 2 viviendas independientes. Pa-
tio de 140 m2, local de 40 m2, calefac-
ción, todo exterior, aluminio, terrazade
85 m2 + estudio. Ideal 2 famílias. Precio:
396.668 euros (66 Ml). Tel. 663 728 815.

· MOLLET. ZONA SANTA ROSA. Ref. 01982.
Sup. 75 m2, salón 20 m2, 3 hab., baño, coc.
office ref., lavad., amueblado, aire acond.,
calefac. Suelos terrazo + gres, vent. alu-
minio, puertas sapelly, soleado. Balcón.
Ascensor. Semi reformado. Para entrar a
vivir. Precio: 225.380 euros (37.5 Ml). Tel.
93 579 33 33.

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

· TRASPASO PANADERIA-CAFETERIA EN
MOLLET. Local de 150 m2, en pleno fun-
cionamiento. Alquiler: 800 euros/mes.
Traspaso: 72.121,45 euros (12 Ml). Interesa-
dos llamar al tel. 666 43 68 35.

CLASSIFICATS
LABORAL · IMMOBILIÀRIA · MOTOR · DIVERS

CONTRAPUNT
Rambla Pompeu Fabra, 32, baixos
08100 Mollet del Vallès

Anuncis per teléfon 93 570 52 59
Anuncis per correu electrònic
contrapunt@contrapunt.cat
Anuncis per fax 93 579 33 88

Preu anuncis per paraules:
4,33 euros/setmana
15,15 euros/mes
Preu mòdul: 11,45 euros/setmana

ESQUEMA D’UN MÒDUL (48 X 39 mm) ��

DEMANDES

OFERTES

�
FEINA

EN VENDA

�
IMMOBILIÀRIA

· BMW 530D 218 CV. 5 puertas, año 2004,
asientos de piel, sensores de lluvia, GPS,
DVD. Muchos extras. Precio: 32.600 euros.
Tel: 93 573 94 91.

· CITROËN C3 1.4 70CV. 5 puertas, aire
acond., cierre central., direc. asistida, CD,
manos libres, retrovisores eléctricos, color
azul. Precio: 8.600 euros. Tel. 93 562 15 65.

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

· SE VENDE FORD FOCUS 1.8 TDCI, 90 CV.
5 puertas, año 1999. A/G, a. acond., llan-
tas, direc. asistida, c. c. Color negro. Precio:
6.600 euros. Tel. 93 573 94 91.

· SEAT CÓRDOBA STELLA 1.9 SDI 65 CV. 5
puertas, año 2003, a. a., CD, alarma, color
plata. Precio: 8.900 eur. Tel. 93 573 94 91.

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

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

· SMART FORTWO PULSE 0.6, 61 CV. 2 pla-
zas, a. a., d. a., llantas, CD, techo solar, e. e.
Precio: 7.500 euros. Tel. 93 562 15 65.
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EN LLOGUER

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

· Ref. 04007. MOLLET. CERCA RAMBLA
NOVA. Apartamento amueblado. Sup. 45
m2, salón 15 m2, 2 hab., baño, coc. abierta
americ., calefacción, ascensor, suelos par-
ket y tzo., p/sapelly, ventanas de alumi-
nio, lavadero tipo balcón. Precio: 650 eu-
ros/mes. Tel. 93 579 33 33.

· ALQUILER DE LOCAL DE 70 M2 EN MO-
LLET. Diáfano. Con vado. Ideal taller, al-
macén... Pequeño patio. Precio: 300 eu-
ros/mes. Tel. 663 728 815.

· SE ALQUILA CASA EN PARETS (Ensan-
che), junto al barrio de Lourdes, estupen-
das vistas. 150 m2, 3 hab., 2 cuartos de
baño, jardín, park. con puerta automáti-
ca. 1.200 euros/mes. Tel. 610 40 00 26.

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

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

· SE ALQUILA DÚPLEX EN LA ILLA DE MO-
LLET. Ref. 1605. Sup. de 145 m2,terraza de
120 m2, 4 hab., 2 baños, aseo, coc. office
impecable, comedor muy amplio, lavade-
ro, amueblado, calefacción. Asc. Preciosas
vistas y muy soleado. Precio: 1.800 eu-
ros/mes. Tel. 93 579 33 33.

· MOLLET. CAN PANTIQUET. Ref. 04050.
Piso seminuevo. 75 m2, terraza de 4 m2,
salón 24 m2, 3 hab., 2 baños, lavad.,
amueblado, calefacción. Ascensor. Precio:
740 euros/mes. Tel. 93 579 33 33.

· Ref. 04045. PISO EN MOLLET. ZONA
CENTRO. 70 m2, salón 20 m2, 3 hab., ba-
ño, aseo, cocina office, amueblado, cale-
fac. Ascensor. Precio: 850 euros/mes. Tel.
93 579 33 33.

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

· MONTMELÓ CENTRO. GRAN PISO CON
TERRAZA. Ref. 33560. Superfície de 110
m2, terraza de 60 m2, salón de 25 m2, 4
hab., baño, aseo, cocina office impecable,
lavadero, amueblado, calefacción. Ascen-
sor. Para entrar a vivir. Precio: 1.100 eu-
ros/mes. Tel. 93 572 30 73.

· DÚPLEX EN EL CENTRO DE VALLROMA-
NES. Ref. 140. Para entrar a vivir. 148 m2,
salón 40 m2, 4 hab., 2 baños, aseo, coc.
office, lavad., amueblado, chimenea, pla-
za parking, asc. Puerta blindada, portero

TRASPÀS

ES TRASPASSA
AGÈNCIA DE VIATGES

A MOLLET
en ple funcionament 
i molt ben situada.

Interessats/des truqueu 
al tel. 93 570 32 05

Se precisa ESTETICISTA
Con experiencia mínima de 2

años. Jornada 8h de L-V (sábado
libre) Salario + comisiones. 

Centro situado en Mollet.

Interesadas llamar al 
93 544 57 76 (Sra. Mónica) 

Enviar CV a: 
info@corporestetic.com

Se ofrece
TORNERO DE PRIMERA

con más de 40 años 
de experiencia.

Preferentemente zona 
Vallès Oriental.

Tel. 696 81 54 90
(Sr. Antonio)  
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MOTORM

Es ven
PLANTA BAIXA

TOTA EXTERIOR
a MOLLET.

Barri de Lourdes. 

2 hab. + traster. 
Jardí de 90 m2 

amb caseta.
Barbacoa de pedra.

Preu: 252.000 EUR

✆ 93 562 51 17
(tarda-nit)

· AURIS SPORT 5P. 177CV DIESEL. APERTU-
RA SIN LLAVE, XENON, CARGADOR CD
AGOSTO 2007 GARANTIA HASTA AGOSTO
2012. 5.000 KM PROVIENE DE PARTICU-
LAR: 19.950 €

· A3 5P 1.9TDI 130 CV CLIMA TAPICERIA
PIEL Y ALCANTARA PACK ELÉCTRICO PER-
FECTO 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 €

· PEUGEOT 307 1.6 16V AÑO 2002 POCOS
KM,CLIMATIZADOR AUTOMÓTICO, D.A.,
E.E., C.C., RADIO CD ORDENADOR DE
ABORDO PVP: 6900 €

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

· 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

SSee  ttrraassppaassaa
CAFETERÍA HELADERÍA

en Mollet. 

Buena zona 
en pleno crecimiento.

Interesados llamar a 
partir de las 20.30 h al tel.

690 91 55 92

Precio: 246.415 euros (41 Ml). Negocia-
bles. Tel. 663 728 815.

· SANTA PERPÈTUA DE MOGODA. PISO
REFORMADO. Ref. 01879. Sup. 65 m2, sa-
lón 14 m2, 3 hab., baño, coc. office eléctri-
ca reformada, lavadero, amueblado, aire
acond., calefac. Suelos terrazo+gres+par-
quet, vent. aluminio, puertas sapelly, ex-
terior y soleado, balcón. Tel. 93 579 33 33.

· PISO EN PLENO CENTRO DE MARTORE-
LLES. Ref. 1594. Inmejorable zona. 70 m2,
3 hab., coc. office conservada y amplia
con lavad., comedor. Precio: 225.380 euros
(37.5 Ml). Tel. 93 5710 51 59.

· SE VENDE APARTAMENTO EN BLANES.
ZONA PINOS (A 100 M DE LA PLAYA). Ref.
33534. Sup. 60 m2, terraza de 40 m2 con
toldo, 1 hab., cocina bien conservada,
amueblado y con electrodomésticos, aire
acondicionado, calefacción, ventanas de
aluminio, suelos de gres, puertas de sa-
pelly, cerca de transporte público, ascen-
sor, piscina comunitaria. Con zonas ajar-
dinadas. Para entrar a vivir. Precio:
168.283 euros (28 Ml). Tel. 93 572 30 73.

· MONTMELÓ CENTRO. PISO COMPLETA-
MENTE AMUEBLADO. Ref. 33538. 70 m2, 3
habitaciones, baño, cocina bien conserva-
da, suelo terrazo, ascensor. Para entrar a
vivir. Precio: 223.364 euros (37 Ml). Intere-
sados llamar al tel. 93 572 30 73.

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

· MOLLET. ÁTICO EN VENTA EN ZONA
CENTRO. Ref. 01923. 65 m2, salón 20 m2, 2
hab., baño, cocina office, lavadero, aire
acondicionado, calefacción. ¡Reformadísi-
mo! Precio: 221.000 euros (36.7 Ml) Tel. 93
579 33 33.

· PISO SEMI NUEVO EN SANT ANTONI DE
VILAMAJOR. ZONA CENTRO. Ref. 39. Su-
perfície de 70 m2, terraza de 60 m2, sa-
lón 22 m2, 2 hab., baño, aseo, cocina office
nueva, trastero, aire acondicionado, cale-
facción, suelos parket, plaza parking. As-
censor. Precio: 239.800 euros (39.9 Ml).
Tel. 93 568 35 45.

· ¡UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA TI!
EMPRESA COLABORADORA DE GAS NA-
TURAL PRECISA TELEOPERADORES/AS
para media jornada de lunes a jueves
(por las mañanas). Tel. 647 92 62 22. Pre-
guntar por Berta.

· INMOBILIARIA-CONSTRUCTORA necesi-
ta URGENTE SECRETARIA COMERCIAL con
experiencia y dominio en informática.
Tel. 692 629 014.

· Residencia Geriátrica en Sant Fost pre-
cisa LIMPIADORA, GEROCULTORA, EN-
FERMERA. Interesadas llamar al teléfono
93 570 14 80.

· SE BUSCA SEÑORA RESPONSABLE PARA
LIMPIEZA. Restaurante en Sant Fost. Con-

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

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

Se busca 

CAMARERO/A
con experiencia 

y nacionalidad española.

Se requiere experiencia. 
Para jornada completa.

Interesados/as llamar 
al tel. 663 534 177.

automático, ventas de aluminio, puertas
sapelly, exterior, soleado. Precio: 1.000
euros/mes. Tel. 93 568 35 45.

· SANTA COLOMA DE GRAMENET. ZONA
SANTA ROSA. Ref. 04047. Piso totalmente
ref. 50 m2, 2 hab., baño, cocina america-
na, lavadero, amueblado, calefacción.
¡Ideal parejas! Posibilidad de parking a 10
minutos. Precio: 830 euros/mes. Tel. 93
579 33 33.

trato para jornada completa. Interesadas
llamar al tel. 677 68 15 26.



El Departament d’Innovació, Uni-
versitats i Empresa de la Generali-
tat ha reconegut l’empresa CO-
FAC per la seva inversió en
tecnologia. La central de compres i
serveis del sector de la ferreteria,
amb seu central al polígon de Can
Volart de Parets, ha rebut el Premi
a la Iniciativa Comercial en la ca-
tegoria de projectes d’innovació,
expansió i millora de la competiti-
vitat per agrupacions de petites i
mitjanes empreses. El jurat ha va-

lorat la inversió feta en el web com
en el centre logístic de manutenció
i emmagatzematge automàtic con-
trolat per radiofreqüència. COFAC
està constituïda com a societat coo-
perativa, compta amb uns 220 as-
sociats (tots propietaris), i amb més
de 270 punts de venda a l’Estat.

DIA DE LA CAMBRA

D’altra banda, la delegació de la
Cambra de Comerç del Vallès
Oriental ha obert la convocatòria
de presentació dels 18ens premis
Cambra, que volen distingir, entre

altres, la innovació, creativitat i
competitivitat. Els guardons es lliu-
raran el 19 de juny. ■

■■   GGUUAARRDDOONNSS  EEMMPPRREESSAARRIIAALLSS  | RECONEIXEMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

COFAC rep un premi per
invertir en tecnologia

■■   FFOORRMMAACCIIÓÓ  | INSCRIPCIONS A SERVEIS SOCIALS I L’OAC

La cooperativa amb seu a Parets és reconeguda pel seu web i el centre logístic

■■   CCOOMMEERRÇÇ | Les botigues paretanes decideixen suspendre la Fira de Comerç al Carrer d’enguanyECONOMIA 19DV, 9 MAIG 2007contrapunt

Martorelles organitza tallers
laborals durant l’estiu
● MARTORELLES. El Departament
de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Martorelles orga-
nitza per aquest estiu una sèrie de
tallers laborals que tractaran, entre
altres, temes com els drets i deures
dels treballadors. El cicle comen-
çarà la segona setmana de juny
amb el taller anomenat Vols treba-

llar aquest estiu?, que té per objec-
tiu donar recursos i eines a aquelles
persones que vulguin treballar
durant els mesos d’estiu. L’activitat
serà dijous 12 de juny (17 h).

Els interessats a participar en els
tallers poden omplir la seva fitxa
d’inscripció a les dependències de
Serveis Socials i a l’OAC. ■■

DUES FIRMES MOLLETANES OPTEN ALS
PREMIS EMPRESARIALS DE LA DIPUTACIÓ

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

Curs: LA RESPIRACIÓ. PRÂNÂYÂMA
La vida és associada al respirar i sovint no en som
conscients. Els antics rishis (savis) se’n van adonar
i van crear un mètode per captar i concetrar l’essència
de la vida, el van anomenar prânâyâma.

Escola de Ioga
Jaume Grau

Francesc Macià,  4, 1er
Tel. 935 701 170 · santigrau@teleline.es

Horari: Dissabte 24,
de 9 a 18h

Diumenge 25,
de 9 a 13h

● PARETS DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / L.O.

● MOLLET. L’Empresa Municipal
per a la Formació Ocupacional i
l’Ocupació (Emfo) ha presentat
dues firmes molletanes a la 
novena edició dels Premis a les
Millors Iniciatives Empresarials
que cada any atorga la Diputació.
En concret, les empreses que
opten al guardó són: Smartpogs
SCP, dedicada a la creació de 
planogrames i la gestió de l’espai
dels aparadors per a empreses del

sector del bricolatge; i Gen2 SCP,
que dóna serveis integrals de 
cronometratge per a proves
esportives amb el sistema RFID
(Radio Frequency Identification).
Totes dues empreses han estat
reconegudes en els premis 
Mollet Ciutat Emprenedora.
Els guardons de la Diputació, als
quals s’han presentat un centenar
de projectes, es lliuraran el proper
3 de juliol a Terrassa.
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SE CELEBREN 40 ANYS DEL MAIG

DEL 68. Anualment es recorda i se’n
fan articles. L’entusiasme per la data
és més o menys alt segons la tempo-
rada, però sempre es recorda amb
nostàlgia. Sembla que la gent era
millor llavors; més rebels i originals;
amb més ideals; més lliures, ves. 

Són vigents els valors del maig
del 68? Sempre s’ho pregunten els
nostàlgics, els que voldrien viure en
una barricada perpètua. Per desgrà-
cia la resposta és sí: vigents i vius,
encara que no hi hagi barricades.
Un d’ells és el Prohibit prohibir que
algú va pintar en un mur de París.

Actualment la capacitat dels que,
per força, han de prohibir, està molt
reduïda. Em refereixo als repressors
per excel·lència: els pares i els mes-

tres, que hem vist disminuir la possi-
bilitat d’imposar la nostra voluntat, i
també, que és pitjor, cada vegada la
volem imposar menys. I és que ens
creiem menys la nostra feina i dub-
tem més de nosaltres mateixos, dels
nostres objectius i mitjans. 

El problema és que pels fastigosos
repressors que som els pares i els
mestres la funció de prohibir està lli-
gada inseparablement a la de guiar i
protegir. Si no som capaços de pro-
hibir tampoc serem capaços d’o-
rientar els indecisos i de protegir els
dèbils. Aquesta és l’herència del
maig del 68: els encarregats de pro-
hibir, és a dir, d’educar tenim les
mans lligades. I com la funció d’e-
ducar és important, aquesta data és
una desgràcia que cal oblidar. ■■

ls dies 19 i 20 de gener,
en el marc de les Festes
de Sant Vicenç, patró
de Mollet, s’estrenava a

Can Gomà un colpidor documen-
tal que més tard veuríem a TV3
amb el nom de Bucarest, la memò-
ria perduda, la lluita per la llibertat
amb instruments mancats de lli-
bertat, la rebel·lió contra les situa-
cions injustes, fins i tot quan es
produeixen entre els que ens en-
volten i el permanent combat con-
tra qualsevol tipus de dictadura.
Aquesta ha estat la vida de Jordi
Solé Tura, que ell mateix en el seu
llibre de memòries Una història
optimista, i ara en un magnífic do-
cumental, ens il·lustra amb imat-
ges des de la perspectiva del seu fill
Albert Solé.

Catalunya sencera ha descobert
a través d’aquest corprenedor do-
cumental com n’és, de destructiva,
la malaltia d’Alzheimer, ja que si-
lenciosament, però implacable-
ment, ens ha pres una de les ments
més lúcides dels nostres polítics
més estimats. Ha perdut aquella
extraordinària capacitat d’anàlisi
que tothom admirava, i que a
molts ens va servir de guia, però
conserva el somriure sincer, a vol-

E

MONTSERRAT TURA

Els fills de la tia Vicenta

L’Alzheimer ens 
ha pres una de les
ments més lúcides 
de la nostra política

APORTACIONS

▲ ▲▲

Consellera de Justícia i exalcaldessa de Mollet

ARCADI VIÑAS

Prohibit prohibir
Mestre. Mollet del Vallès

tes irònic, característic d’aquell
bon humor que és instrument
imprescindible per sobreviure al
desànim dels moments difícils.

El seu germà, Joan Solé Tura,
no va poder anar a l’estrena del
documental. Feia anys que el seu
estat de salut anava deteriorant-se,

lluny d’aquell germà que li havia
fet de pare i de qui se sentia legíti-
mament orgullós. Catorze dies
més tard moria acompanyat de la
Carmina, la seva inseparable
companya dels darrers anys.

En pocs dies, la societat catala-
na descobria amb esglai la greu
malaltia d’un dels seus millors in-
tel·lectuals, i la societat molletana
perdia el seu cronista local, autor
de llibres com ara Records del meu
poble, Mollet, una mica d’història,
Cent vides, cent històries i Memò-
ries d’un molletà, autèntiques crò-
niques d’obligada referència per
conèixer els noms propis i les vi-
cissituds del Mollet del segle XX.

Al mateix temps, tota la societat
catalana i molletana descobria la
vàlua professional indiscutible
d’un periodista excepcional, ca-
paç de fer un documental en pri-
mera persona, on, descobrint el
seu passat, ens en retornava el
nostre. Fill d’en Jordi, nebot d’en
Joan, nét de la tia Vicenta. Vicen-
ta Tura i Valldeoriola, mestressa
del forn l’Espiga d’Or i filla de
Can Pinyonaire. Tots se sentirien
–si poguessin– orgullosos d’aquest
gran professional de l’audiovisual
que és l’Albert Solé i Bruset. ■■

CIBERENQUESTA Voteu a www.contrapunt.cat

LA PREGUNTA: Els plens s’haurien de retransmetre per ràdio i TV? 

La inversió en el
soterrament del tren
és encertada?

Sí
76,9% 

No és necessària
7,7% 

És massa cara
15,4% 

W

Resultats definitius

L’home és un animal
polític, però dia a dia
vaig descobrint que els
polítics són uns animals

DES DE FORA VILA

JOSEP 

SERRA

Mestre i escriptor

i ha persones que no
estan fetes per dirigir,
ni per regir o ostentar
la representativitat de

res ni de ningú. Ser electe no és si-
nònim d’impresentable, en aquest
moment de passotisme fins i tot en
l’àmbit de l’educació tribal i/o fa-
miliar hi ha personal que millor
que es dediqués a una altra feina.

Ostentar un càrrec és molt més
que una feina i a vegades costa
massa diners públics mantenir
ineptes, acomplexats o petits dicta-
dors en llocs d’una responsabilitat
que els ve gran i que ni es plante-
gen com a responsabilitat sinó
com una feina, massa ben pagada
per allò que la fan i l’interès que hi
posen. Cal saber fer i saber estar.

Està bé delegar, però no està
gens bé la desídia i la prepotència.
De càrrecs, en conec uns quants a
la comarca. Alguns com a persones
físiques i prou, altres per relacions
laborals i altres per haver-los tingut
com alumnes. N’hi ha d’impresen-

tables, oportunistes i bastants sense
cap mena de substància. Que l’és-
ser humà és un animal polític ho
vaig aprendre fa dies, però que
massa polítics són uns animals ho
vaig descobrint dia a dia. Quan no
et poden rebre perquè les seves ho-
res són intocables o no et reben si
no és amb el tècnic al costat, quan
no tenen idees i apliquen l’estricta
doctrina del partit, quan roben ide-
es, les fan executar per altri i ells
desapareixen, quan tenen la capa-
citat malaltissa d’ignorar la història
del lloc que regeixen, quan s’om-
plen la boca dient que són demò-
crates, quan en definitiva només
lluiten i s’emprenyen per mantenir
la seguretat del seu pa, m’agafen
basques. I encara més quan fan va-
ler les lectures tendencioses de les
estadístiques per creure’s les seves
pròpies mentides. Quina forma de
malmetre els diners públics en se-
gons quins càrrecs! ■■

H

‘ � lacasilla_1954@hotmail.com

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

S’ha reobert l’etern debat sobre l’ús dels mitjans de comunicació
públics. Aquest cop ha estat el grup d’Esquerra que en la darrera
junta de portaveus presentava una moció per tal que la ràdio, la
TV i el butlletí municipals es facin més ressò de les convocatòries
i les sessions del ple de l’Ajuntament. La proposta no ha estat
ben rebuda pel govern, que s’ha compromès a un escadusser
“continuar potenciant la informació pública a l’entorn de les
sessions”. Res de retransmissions radiofòniques i televisades, i
promeses poc concretes “d’aprofundir en el treball de difusió”.

Lluny han quedat les sales de plens amb afluència de públic.
La ciutadania s’ha desencantat i sembla que al govern ja li està
bé que siguin pocs els que accedeixin a “la més alta expressió
de l’exercici de la democràcia” –diu del ple. Amb tot, és difícil
que desperti interès si s’hi aproven mocions tan imaginatives
com les que proposen continuar fent el que ja s’està fent. ■■

LA CIUTADANIA S’HA DESENCANTAT I SEMBLA QUE AL GOVERN

LI SEMBLA BÉ QUE SIGUIN POCS ELS QUE ESCOLTIN ELS PPLLEENNSS

Continua l’etern debat

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

Els càrrecs
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Batxillerat nocturn
antonio lópez. Regidor i coordi-
nador local d’EUiA >> Mollet 

És preocupant que Educació llan-
ci a la premsa la idea de suprimir
el batxillerat nocturn. L’alternati-
va que proposa és la dels ensenya-
ments a distància, que evident-
ment també és important que
existeixin, però que no està clar
encara si és la més adequada per a
la situació de molt del jovent que
tenim a la societat. Es pot estar
d’acord que els ensenyaments a
distància es reforcin, però no té
perquè ser a costa de suprimir el
batxillerat nocturn, que en alguns
municipis com Mollet pot suposar
també el benefici per a centres pri-

vats que sí tinguin aquesta oferta.
Ja va convertint-se en un cos-

tum que el conseller Maragall par-
li amb la premsa sense tenir, o ai-
xò sembla, els temes ben pensats, i
apa! a polemitzar. No és la millor
manera de comunicar-se amb la
ciutadania. Sembla que parli amb
la premsa per sondejar l’opinió pú-
blica, en lloc d’anar a parlar i es-
coltar els sectors que es veuen
afectats directament (professionals
del nocturn, associacions d’estu-
diants... i socis de govern). Diuen
que hi ha molt d’absentisme al
nocturn, però no crec que el pro-
blema sigui l’horari. 

EUiA no podem està d’acord
que se suprimeixi de cop. Per fer-
ho caldria tenir un estudi molt
acurat en diversos aspectes: to-

thom realment disposa d’ordina-
dor a casa? Els ensenyaments a
distància garanteixen la socialitza-
ció tant important en els aprenen-
tatges i necessària també per a la
gent jove i que sí ho fan les classes
presencials? I la tutorització, és su-
ficient per al jovent? I per al pro-
fessorat de nocturn, quina és la
sortida que dóna? I la repercussió
entre oferta pública i privada?

D’altra banda, partint de la idea
de l’educació com a dret universal
i de l’equitat, del fet que hi ha
molta joventut que encara aban-
dona els estudis i més tard es tor-
na a incorporar, del fet que el se-
guiment tutorial en aquestes edats
també és necessari perquè no tot
és la matèria, sinó que l’acompa-
nyament i l’orientació és bàsic, so-

bretot, per la diversitat de situa-
cions personals de nois i noies...
Suprimir el batxillerat nocturn no
sembla la millor opció. 

En tot cas, donada la diversitat
de situacions que es poden donar
en la gent jove és millor també te-
nir diversificada l’oferta. Si es par-
lés de la fórmula d’ensenyament
semipresencial podríem parlar-ne.
Però per atendre la diversitat, ca-
len recursos i formes diverses.
Una única manera de fer vindria a
dir que tothom té ordinador i que
ningú necessita l’intercanvi rela-
cional del llenguatge oral i no ver-
bal... D’altra banda, per la gent
que treballa, és cert que el treball
a distància afavoreix que t’organit-
zis en l’horari que et vagi millor,
però no et redueix el temps d’estu-
di, ans al contrari, sovint (i jo ho
he provat), l’ensenyament a dis-
tància requereix tal esforç de tre-
ball individual que necessita una
voluntat, una sistematització del
treball, una confiança en si ma-
teix/a i un acompanyament molt
fort perquè no decaigui. ■■

Bústia
redaccio@contrapunt.cat

VOX POPULI

Acostuma a 
llogar les últimes
novetats del cine
als videoclubs?

Maria Rosa
Olivares

Mestressa (51)
MOLLET DEL VALLÈS

No perquè no tinc ni vídeo ni
DVD. Jo visc sola amb el meu
marit i mai ens ha interessat
adquirir-ne cap.

Julián
Pérez

Siderúrgic (47)
MOLLET DEL VALLÈS

No, des que tinc fills no tinc
temps de veure pel·lícules. 
Algun cop n’he llogat alguna
però no me l’han deixat acabar.

Mari Trini
Oliva

Administrativa
(34) MOLLET

Fa molt que no perquè des que
tinc la nena no tinc temps 
de veure la televisió ni d’anar 
al cinema.

Febe
Pérez

Estudiant (23)
SANT FOST

Abans sí, però com que ara les
últimes novetats es troben a 
Internet, costa molt d’anar al
videoclub.

Àngel
Sanmartí

Encarregat (34)
MOLLET DEL VALLÈS

Molt poc perquè treballo els
caps de setmana, però quan
vaig al videoclub m’emporto sis
o set pel·lícules.

Roser 
Pons

Mestressa (55)
MOLLET DEL VALLÈS

No, les pel·lícules no 
m’agraden massa, prefereixo 
els espais culturals com els 
telenotícies. 

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.
ls escrits han de tenir una eexxtteennssiióó  mmààxxiimmaa  ddee  2200  llíínniieess.

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

��

Text i fotos: ANNA PALOMO

A la meitat del segle passat, Sant Fost esperava amb candeletes els dies
de la festa major per trobar-se amb familiars i celebrar-la amb grans
àpats. Eren anys econòmicament no massa lluents i on la majoria del
veïnatge es dedicava a pagès i vivia del conreu de la terra, de la vinya,
que abraçava la major part del terreny, ara quasi tot edificat. Els actes
festius, principalment l’esperat ball rodó amb orquestra de renom, es
concentraven en un envelat que, perfectament engalanat, feia les 
delícies de grans i petits. La polèmica sorgia en la tria d’ubicació de
l’envelat, ja que mentre els veïns de la part de dalt del nucli antic proper
a l’Ajuntament volien que fos a la plaça de la Vila, els que vivien a la
barriada de can Calet preferien l’envelat a la zona de baix. Les 
desavinences eren tantes que fins i tot un any els mandataris de torn
van decidir emplaçar l’envelat en un indret mitger de la població, com
era l’Aplec, llavors local social dels estiuejants que hi feien activitats 
culturals i esportives. Aquesta decisió tampoc va agradar a una part de
santfostencs de dalt i de baix i que van considerar que beneficiava els
benestants estiuencs en detriment dels veïns i van decidir boicotejar la
festa no assistint-hi, ja que van creure que quedaven en un segon pla.

jaume rifà >> sant fost de campsentelles
Envelat al principi dels seixanta a l’antic camp de futbol, avui col·legi Joaquim Abril
en el moment de celebrar-s’hi una gimcana automobilística.

L’envelat de Sant Fost

e de felicitar el nostre honorable 
Ajuntament per signar l'acord que 
permetrà soterrar la via de tren del Nord
al seu pas per Mollet. Però hi ha quelcom

que no em quadra: pregonen que s'alliberaran
35.000 m2, que s'urbanitzaran amb càrrec als 
aprofitaments urbanístics. I calculo: uns 35.000 m2

seran aproximadament uns 35.000 m2 de pisos 
(relació 1x1), més o menys uns 400 pisos, més o
menys unes 1.000 persones més a Mollet, amb el
consum d'aigua, d'energia i generació de residus
que comporten 1.000 persones. No tinc res en con-
tra de la gent nova que vingui a Mollet, de fet, jo
quasi sóc un nouvingut, però voldria preguntar als
nostres polítics si saben que totes les ciutats tenen
uns límits, territorials, evidentment, però també de
capacitat d'absorció de nova gent, indústries,

comerços. I si tenen aquests límits, saben els 
nostres polítics quin és el límit de Mollet? Ara està
de moda el tema de l'aigua, quina reserva 
d'utilització d’aigua de boca té Mollet? Quina 
reserva de capacitat tenen les plantes recicladores
on s'aboquen les brosses de Mollet? I la depuradora
de Montcada, quina capacitat de litres d'aigua per
tractar li queda abans no quedi saturada? Quina
capacitat de transport públic té Mollet per poder
absorbir la gent que arribi? Tindran els espais 
sanitaris previstos (Hospital, nou CAP) prou 
capacitat per tanta gent com es vol fer venir cap
aquí? Resumint, em sembla molt bé que Mollet
continuï creixent, però sabem on són els límits? O
transformarem Mollet en una ciutat INsostenible.

oriol llinàs >> Mollet del Vallès

H
Ciutat INsostenible

❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚ FEMMEMÒRIA | ELS VEÏNS DONAVEN MOLTA IMPORTÀNCIA A L’EMPLAÇAMENT  Ajuda’ns a fer memòria: contrapunt@contrapunt.cat

▲ ▲

En l’edició 344, CONTRAPUNT
anomenava embornals dels 
arbres el que en realitat són 
escocells. La informació correcta
és que el consistori instal·larà
nous embornals a la rambla.
D’altra banda, en la mateixa 
edició el títol de l’article Platxeria
de Trini Milan estava equivocat, el
correcte havia de ser Família.

Fe d’errates
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ESPorts
EL FÓRMULA CATALUNYA DE KARTS 
ES PREPARA PER AL PRIMER ENDURO

■ KÀRTING  |  Fórmula karts

● MOLLET. Aquest diumenge es disputa la tercera prova del Fórmula
Catalunya de Karts al Kartòdrom de Lliçà de Vall amb el primer enduro de
la temporada, una cursa d’una sola mànega però amb el doble de voltes.
El molletà Carlos Pérez segueix quart classificat a la general de 125 cc.

EL LOURDES EMPATA I BUSCA
LA SALVACIÓ A MONTMELÓ 2266

L’HOQUEI MOLLET ENDOSSA UN
1-9 AL CUER DE 1A NACIONAL 2222

LA MOLLETENSE GUANYA EL LÍDER
I FACILITA LES COSES AL MOLLET  2244

■■ BBÀÀSSQQUUEETT |  Copa Catalunya  EL CB MOLLET GUANYA DE TRES PUNTS EL SANTA COLOMA I ES CLASSIFICA PER A  LA PROMOCIÓ D’ASCENS

Si l’objectiu era millorar la cinque-
na plaça aconseguida la temporada
passada, el sènior del CB Mollet
Racanvis Gaudí ja l’ha superat amb
escreix. A la darrera jornada, l’e-
quip d’Àlex Coma va guanyar el
Santa Coloma 87-84 i, després d’u-
na trajectòria impecable, els molle-
tans s’han adjudicat una plaça de la
final a quatre per pujar. 

Sense practicar un bon joc, el
CB Mollet va demostrar dissabte
que és capaç d’acumular victòries
sense rendir al cent per cent, una
qualitat de conjunt campió. “L’e-
quip estava molt nerviós perquè
erem conscients de la importàn-
cia del partit, ens jugàvem estar
als play-off”, analitza el tècnic Àlex

Coma per a CONTRAPUNT.
Malgrat el neguit i la pressió, el CB
Mollet va dominar lleugerament el
matx i va acabar els tres primers

quarts per davant en el marcador.
Els màxims anotadors molletans
van ser Àlex Arenas (19) i Roger
Dam (18). A part, una de les claus

van ser els 16 rebots interceptats
per Anglí. Si més no, en el darrer
quart, el partit va embogir i, a falta
de 4 minuts pel final, el CB Mollet
perdia de 4 punts. “El Santa Colo-
ma té un base molt ràpid i ens va
generar problemes”, explica Àlex
Coma. Els molletans, però, van
capgirar la situació en uns minuts
finals eterns on les faltes personals
no van deixar de succeir-se.

Encara resta una jornada i la
consigna és clara: el CB Mollet Re-
canvis Gaudí vol lluitar per acabar
primer. Una fita que es pot aconse-
guir per dues vies, o bé guanyant
diumenge a la pista del Vilassar o
esperant que el Sant Josep guanyi el
seu partit. “Volem rematar la fei-
na”, assegura el tècnic molletà. ■■

LLllaannççaattss  ccaapp  aall  ‘‘ppllaayy--ooffff’’

Àlex Arenas i Roger 
Dam van ser els més 
encertats en efectivitat
encistelladora

Si el CB Mollet venç
aquest diumenge a  
Vilassar, serà campió 
del Grup 1 de Copa

LA CONTRA. Gerard Bas culmina una sortida en atac del Mollet >> M. GARCIA

● MOLLET DEL VALLÈS
PEDRO NAVARRO

84

87CB MOLLET 
CB SANTA COLOMA

CB MOLLET RECANVIS GAUDÍ: Roger
Dam (18), Àlex Arenas (19), Jordi Cots (2),
Màrius Blanco, Gerard Bas (7), Oriol
Ramoneda, Stanis Zamora, Jordi Paredes
(1), Alberto Ferrer (14), Pau Viladomat (10),
Sergi Monròs (2) i Jordi Anglí (14).
CB SANTA COLOMA: Galan, Cala, Garnica
(12), Pulido (7), Montilla (15), Hernàndez
(19), Lopez (17), Lopez (2), Franquesa (6) i
Rodríguez (6).
ÀRBITRES: G. Rebollo i A. Gordillo.
PARCIALS: 26-21, 43-40, 59-57, 87-84.

El Parets venç a
Igualada i manté
l’esperança de no
baixar a Tercera

● ● PARETS / MOLLET. Important
triomf del CB Parets Barnasfalt a la
pista del l’Igualada B en un duel
que va acabar amb final èpic. El
conjunt de Toni Martín va comen-
çar el partit còmode sobre la pista i
es va emportar els tres primers
quarts: 15-17, 12-20, 17-23. Amb
un marcador de 44-60, el Parets es
va relaxar i els locals van retallar
distàncies. Per si les baixes del
Parets no fossin prou handicap, el
conjunt entrenat per Martín va aca-
bar els darrers minuts amb quatre
jugadors producte de l’eliminació
de Marcos, Kike, Dani, Crespo i
Redondo.

L’ÚLTIMA JORNADA

El Parets va salvar el partit i dissab-
te acabarà la Lliga amb la visita del
Fuster Santa Coloma (19 h al pave-
lló d’Esports). Tot i que no depèn
d’ell mateix, el Parets encara té
opcions d’escapar del descens
directe. D’altra banda, l’Escola
Sant Gervasi continua acumulant
victòries, l’equip de Toni Delgado
va guanyar 46-76 a la pista del
Navàs B i continua tercer. ■■

■■ Segona Catalana 

79
71IGUALADA B

CB PARETS 
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El billarista Germán es va adjudicar
dissabte a la tarda la final del 76è
Campionat de Billar Americà que
organitza el pub molletà L’Endroit.
Germán era la segona vegada que
accedia a una final a tres i va gua-
nyar 3-2 Carles López, que es va
emportar una meritòria tercera
plaça. Germán i Said, que quan
falta una jornada lidera la classifica-
ció individual de primera divisió de
l’Interlocals, van disputar una final
igualada que va desembocar en un
emocionant 2-2. El campionat, per
tant, no va tenir un clar vencedor
fins a l’última partida que Germán
va saber resoldre amb més solvèn-

cia. En aquesta edició del campio-
nat de Bola 8 de L’Endroit han par-
ticipat 64 jugadors. ■■

■■ BILLAR  EL MOLLETÀ ES VA ENDUR LA SEGONA FINAL QUE JUGA

El Club Billar Mollet va guanyar
8-0 al Centelles en la darrera 
jornada del Quatre Modalitats.
Els resultats van ser: Palou 14-
Jarque 6 (Tres bandes), Acosta 43
- Díez 41 (Banda), Feliu 100 - Ma-
ta 57 (Quadre 47/2) i Almiron 95 -
Raulet 70 (Lliure). L’última 
jornada és contra el Llinars i si 
el Mollet guanya té possibilitats
d’acabar líder de grup.

QUATRE MODALITATS

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||*

■■ FUTBOL  |  Primera Territorial  ELS DE KIKO MONTOYA VAN TREURE EL LIDERATGE AL LLIÇÀ

La UE Molletense, amb un partit
impecable, va guanyar 2-1 el Lliçà
d’Amunt, que es va deixar el liderat-
ge al Municipal Zona Sud. Així, la
Molletense ajuda, i molt, que el
Mollet s’apropi als llocs d’ascens.

Els homes de Kiko Montoya van
estar molt ben posicionats durant
tot l’enfrontament i, al minut 33,
Manolo Cendón va sortir d’un regat
per engaltar un xut des de fora l’à-
rea que va suposar l’1-0. A dos mi-
nuts per al descans, Cendón va tor-
nar a aparèixer i, després de
guanyar l’esquena a la línia defensi-
va del Lliçà, va superar el porter

amb un xut picat. Amb el marcador
de cara, la Molletense va refredar el
partit i va obtar per conservar el re-
sultat. Quan faltaven 10 minuts per
al final, però, l’àrbitre va xiular un
penal dubtós que Núñez va aturar

per acabar d’enfonsar els visitants.
El Lliçà d’Amunt va veure porteria
en temps de descompte amb un
centrada xut sense angle. La Molle-
tense, amb els deures fets, rep diu-
menge  Les Franqueses (17 h). ■■

La Molletense guanya i dóna
un cop de mà al CF Mollet

FINTAR. Un jugador de la Molletense sorteja un rival amb un ràpid regat per iniciar una jugada d’atac >> M. GARCIA

ELS TRES FINALISTES. D’esquerra a dreta, Germán, Said i Carles  >> L’ENDROIT

1
2UE MOLLETENSE

LLIÇÀ D’AMUNT

Germán guanya el 76è
campionat de L’Endroit

● MOLLET DEL VALLÈS
PEDRO NAVARRO

● MOLLET DEL VALLÈS
PEDRO NAVARRO

EL CF MOLLET VENÇ A LES FRANQUESES
I S’APROPA A LES POSICIONS D’ASCENS

El CF Mollet UE no va practicar el
seu millor futbol però, a aquestes
alçades de la temporada, és millor
sumar punts i deixar el joga boni-
to per a un altre moment. Així, el
primer equip del CF Mollet va
guanyar 1-2 a empentes i rodolons
al terreny de joc de Les Franque-
ses. Els golejadors van ser José
Manuel i Toni, que va fer l’1-2 al

minut 94 amb un cop de testa. Ai-
xí, el tècnic Sito Fradera continua
alimentant la llegenda i segueix
invicte a la banqueta molletana.
Amb 9 punts en joc, el CF Mollet
és tercer amb 57 punts, per darrere
del Lliçà d’Amunt (59) i el Sant Fe-
liu Sasserra (62), el líder. Aquest
cap de setmana el Mollet va al
camp del Vilanova. >> PEDRO NAVARRO
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Fes esport i gaudeix d’un ambient tranquil i familiagaudeix d’un ambient tranquil i familia

Can Flaquer, 6-8 · Mollet
Tel. 93 593 77 50
Fax. 93 579 06 57

ALTRES ACTIVITATS i SERVEIS

CURS INTENSIU D’ESTIU
Natació

per a bebès i infants
Del 2 al 27 de juny

i del 30 de juny al 27 de juliol

Fes esport i gaudeix
d’un ambient tranquil i familiar

Fes esport i gaudeixudeix

· Cursets
   infantils
· Gimnàstica
· Musculació
· Aqua-Gym

· Aeròbic
· Kick-Boxing
· Squash
· Jacuzzi
· Saunes

· Ioga
· Sol UVA
· Solarium
· Tennis
· Cafeteria

Telèfon d’informació:

93 593 77 50

Cicles Formatius de
Grau Superior:

✓Administració i Finances

✓Gestió Comercial i Màrqueting

✓Educació Infantil

✓Integració Social

✓Animació d’Activitats
   Físiques i Esportives

✓Documentació Sanitària

PREINSCRIPCIÓ:
del 26 de maig al 6 de juny

Cicles Formatius
de Grau Mitjà:

✓Comerç

✓Gestió Administrativa

✓Cures Auxiliars d’Infermeria

✓Conducció d’Activitats
    Físicoesportives en el Medi
   Natural

PREINSCRIPCIÓ:
del 13 al 23 de maig

Institut d’Educació Secundària

IES GALLECS
PREINSCRIPCIÓ

Curs 2008-2009

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

Curs de preparació per  proves d’accés a Cicles  Formatius de Grau Superior
Preinscripció: del 18 al 27 de juny

Batxillerat:

✓Tecnologia

✓Ciències de la naturalesa i la salut

✓Humanitats i Ciències Socials

PREINSCRIPCIÓ:
del 13 al 23 de maig

IES GALLECS: Pg. Cesc Bas, 3 · Mollet del Vallès · Tel. 93 570 53 43 · Fax. 93 570 76 29 · www.xtec.cat/iesgallecs

OFERTA EDUCATIVA
POSTOBLIGATÒRIA



La UE Lourdes no va passar de
l’empat en el derbi de la darrera jor-
nada contra la Llagosta. Els visi-
tants es van avançar amb un gol
matiner aconseguit al minut 5 de la
primera part. No obstant això, els
de Can Vila van reaccionar amb
agilitat i, 4 minuts més tard, Kilian
va aprofitar un refús de Quintana
per establir la igualada. Amb l’em-
pat, l’equip d’Àlex Blasco va posar

contra les cordes la Llagosta i Recio
va errar una ocasió de gol amb una
pilota que la defensa visitant va
treure sota pals.

En el segon temps, La Llagosta
va dominar la possessió de l’esfèrica
però va disposar de poques arriba-
des clares de gol. A 15 minuts per
la cloenda del partit, la Llagosta es
va quedar amb un home menys per
l’expulsió de Julio. El Lourdes, pe-
rò, no va trobar les forces necessà-
ries per buscar la porteria contrària.
Amb aquest nou empat, l’equip su-
ma 2 punts a les darreres quatre jor-
nades, just quan Àlex Blasco va
arribar a la banqueta molletana.
Aquesta jornada toca visitar el ter-
reny de joc del Montmeló, el cuer.

En cas de sumar 3 punts, els ho-
mes d’Àlex Blasco tindrien part de
la salvació garantida perquè el mo-
lletans tenen a favor el gol averatge
amb el Parets B. 

El filial del Parets va tornar a en-
sopegar aquesta setmana i està 5
punts per sota de la UE Lourdes.
El conjunt del tècnic  Lluís Àngel
Andrés va patir una golejada al
camp del Barberà, el líder (5-0).
Amb aquest resultat, el Parets B re-
torna a les posicions de descens. 

El Martorelles, per la seva part,
va empatar 0-0 en la rebuda del
Santa Eulàlia Ronçana, un equip
que també es juga la permanència.
El Martorelles segueix arrossegant
el problema de les lesions. ■■

El Club Petanca
Alta Veu celebra el
seu 25è aniversari
● MOLLET. Diumenge, el Club
Petanca Alta Veu commemora els
25 anys de l’entitat amb una cele-
bració prevista a les 10 del matí a
les pistes de Can Pantiquet. Dels
tres clubs de petanca de la ciutat,
el Club Petanca Alta Veu és dels
més antics. A part de la competició
federada, l’entitat organitza com-
peticions paral·leles per festa
major i també pel dia del soci.

■■ Preferent

■■ PPEETTAANNCCAA

● PARETS DEL VALLÈS. Nova derrota
del CF Parets al Municipal Josep
Seguer, aquest cop en la visita del
Vic (0-3). Malgrat l’aparença del
marcador final, el CF Parets va ser
l’amo i senyor de la primera mitja
hora de partit però els homes de
Cuni continuen negats de cara a
gol. Després de perdonar fins a
cinc arribades clares, el Vic acon-
seguia dos gols en qüestió  de dos
minuts. Així, els paretans van mar-
xar al descans amb un advers 0-2.
Al segon temps, el Parets va pujar
la pressió a tres quarts de camp
però el Vic va saber interpretar el
partit i va adormir el joc fins al xiu-
let final de l’àrbitre. Poc abans, al
minut 90, el Vic trobava la sentèn-
cia. El Parets visita aquesta setma-
na el camp del Berga, que és cuer,
una bona oportunitat per sumar
els tres punts. ■■

El CF Parets perd
i crema els
darrers cartutxos
de la temporada

3
0CF PARETS

UE VIC

■■ FFUUTTBBOOLL    ||    Segona Territorial EL FILIAL DEL PARETS ENCAIXA UN 5-0 A BARBERÀ I ES PERFILA COM UN CANDIDAT PER BAIXAR

La UE Lourdes torna a empatar i vol
certificar la salvació a Montmeló

JOC AERI. Dos jugadors salten per lluitar una pilota a prop del cercle central al municipal de Can Vila >> MARC GARCIA

● MOLLET DEL VALLÈS
PEDRO NAVARRO

UE LOURDES
CD LA LLAGOSTA

UE LOURDES: Marín, Quintana, Lázaro,
Boqui, Conejo, Josep, David, Richi
(Carmona), Kilian, Bonillo i Recio (Isaac).
CD LA LLAGOSTA: Jordi, Manolo (Cristian
Fernández), Capel (Àlex), Brea, Molina,
Julio, Raúl Madero, Peque, Duran, Moi
(Rafa) i Bibi.
ÀRBITRE: Sergio Barroso.
GOLS: 0-1, Duran, min 5; 1-1, Kilian, min 8.

1

1
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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

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

SERVEIS QUE S’HI OFEREIXEN
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www.catalanademarmoles.com

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

MÁRMOLES, GRANITOS Y SILESTONE para:

Escaleras, fachadas, cocinas, baños, lápidas...

NAVE: Tel. 93 593 04 87   TIENDA: Tel./Fax. 93 570 65 34

AA          CATALANA
DE MÁRMOLES

El Mollet HC va despatxar amb
contundència la visita a la pista del
Noia, el cuer del grup. El conjunt
que entrena Jordi Morote va plante-
jar un partit molt seriòs i a la prime-
ra part ja guanyava 0-5. Els goleja-
dors de la primera meitat van ser
Raúl Castillo, Pol i Eduald, que va
fer tres gols. A la segona meitat, Pol
augmentava el seu compte goleja-
dor, Galdrich i Calvo també es van
sumar a la golejada. 

Resten quatre jornades per aca-
bar la Lliga i el Mollet continua a
les places de descens però ara està a
un punt de la salvació. El proper
partit és a casa contra l’Andorra Lo-
cubsa que està dos punts per sota
dels molletans. La cita és dissabte a
les 18 h al Pavelló Munipal de Rie-
ra Seca i Pep Pomé, que porta un
mes sense jugar, és dubte. “És un
enfrontament important perquè si
perdem ja ens podem acomiadar i
si guanyem tenim mitja feina fe-
ta”, valora Morote. Els tres darrers
partits són a la pista del Ripoll, a ca-
sa contra el Masies Voltregà i la visi-
ta a l’Ecros Vila-Seca. El Mollet
HC, però, té guanyat el gol average
amb el Piera i el Capellades. ■■

■■ HOQUEI  |  1a Nacional Catalana  PALLISSA AL NOIA

El Mollet HC es juga
dissabte la permanència

El Pavelló d’Esports de Parets serà
aquest cap de setmana l’escenari
d’una doble propoposta atlètica.
D’una banda, el diumenge a dos
quarts de 10 del matí es farà el tret
de sortida de la tercera edició de La
Cursa 08, una carrera de fons (10
kilòmetres) que organitza el Club
Atletisme de Parets amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament i la
Diputació de Barcelona. Juntament
amb La Cursa 08 es realitzarà la
mitja cursa, un recorregut també
completament urbà, però de 5 kilò-

metres de distància. A part de les sis
categories que contempla La Cursa
08, els nascuts entre els anys 1996 i
1993 també poden disputar aquesta
mitja cursa. 

A part, dissabte se celebrarà una
nova edició del Cross Escolar de
Parets que organitza el Servei d’Es-
ports de l’Ajuntament i que en-
guany preveu la participació de 200
escolars. El traçat s’ha dissenyat pel
camp polivalent a l’entorn del Pa-
velló d’Esports i el recorregut
oscil·la entre els 350 i els 1.500 me-
tres, en funció de la categoria. Es
poden formalitzar les inscripcions
fins a una hora abans de la cursa. ■■

■■ ATLETISME |  EL PAVELLÓ ÉS LA SORTIDA D’AMBDUES CURSES

Parets escalfa per La
Cursa i el Cross Escolar

■■ HANDBOL  |  Promoció d’ascens  L’EQUIP ENCAIXA LA QUARTA DERROTA DEL PLAY-OFF

Sembla que el Sant Fost ha desper-
tat del somni de pujar a Lliga
Catalana. El conjunt que entrena
Julio López va perdre a casa contra
el Sant Cugat (24-32) en un partit
dominat pel conjunt visitant. El
Sant Cugat va establir una defensa
molt oberta que va complicar les
accions d’atac i els santfostencs van
errar fins a 32 llançaments, 7 dels
quals van ser des del punt de penal.
Amb aquesta baixa efectivitat gole-
jadora, el Sant Fost va marxar al des-
cans amb 8 gols per sota del contrin-
cant. A la segona part, els homes de
Julio López van estar més concen-
trats i van milllorar la recuperació
de pilota amb un canvi de la dispo-
sició defensiva (l’equip  va optar per
una defensa 4-2, posteriorment

plantejaria un sistema mixt). Si més
no, la diferència en el marcador ja
era insalvable. El Sant Fost està vir-
tualment fora de l’ascens però enca-
ra queda una petita esperança que
passa per guanyar els dos partits que
queden i que el Vendrell no sumi

cap punt. En la promoció d’ascens,
el Sant Fost acumula un empat (el
primer partit contra l’OAR Gràcia),
una victòria (32-28 contra el
Sabadell) i quatre derrotes (Sant
Cugat anada i tornada, Vendrell i la
tornada amb l’OAR Gràcia). ■■

El CH Sant Fost ensopega 
i s’esvaeix l’ascens a Lliga

TROBAR L’ESPAI. El Sant Fost va executar fins a 32 llançaments >> M. GARCIA

32
24CH SANT FOST

SANT CUGAT 9
1NOIA FREIXENET

MOLLET HC

● SANT FOST DE CAMPSENTELLES
PEDRO NAVARRO

● PARETS DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

● MOLLET DEL VALLÈS
PEDRO NAVARRO
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PODI. Dyana de Melo va aconseguir l’or en la categoria benjamí >> K.K.M.

■■ CCIICCLLIISSMMEE  

● El ciclista paretà de l’equip
Caisse d’Espargne, Joaquim
Rodríguez, començarà aquest dis-
sabte el Giro d’Itàlia. Rodríguez
suma la participació en la clàssica
italiana a les bones classificacions
aconseguides a Holanda i Bèlgica.
L’etapa de dissabte és una contra-
rrellotge per equips de 28 quilòme-
tres pels carrers de Palerm, Sicília.

Joaquim Rodríguez
començarà dissabte
el Giro d’Itàlia

El poliesportiu de Martorelles va ser
l’escenari on l’entitat Kyokushin
Karate Martorelles va organitzar el
Campionat de Catalunya Infantil
que, l’últim cap de setmana d’abril,
va acollir la participació de més de
300 participants (123 lluitadors a la
categoria de katas i 180 en la moda-
litat kumite). 

Les esportistes locals més desta-
cats de la jornada van ser  Dyana de
Melo (campiona de Catalunya ben-
jamí en menys de 35 kg) i Andrea

Romero (sotscampiona benjamí en
més de 35 kg). En referència a les
categories masculines cal citar el
sotscampionat de Catalunya d’Àlex
Ronda en la categoria benjamí de
menys de 40 kg i el sotscampionat
també d’Arnau Macia en la catego-
ria aleví de menys de 45 kg. Tots
quatre són membres del Kyokushin
Karate Martorelles i el 15 de juny
aniran al Campionat Internacional
de Viena, Austria, representant a
Catalunya i a l’entitat martorelle-
senca que està afiliada a la Kyokus-
hin Karate Espanya i a l’European
Kyokushin Karate Organization. ■■

■■ KARATE |  EL CAMPIONAT VA COMPTAR AMB LA PARTICIPACIÓ DE MÉS DE 300 NENS I NENES PROVINENTS DE CLUBS D’ARREU

Martorelles acull el
millor karate català
● MARTORELLES

CONTRAPUNT / P.N.

En el diari de l’edició 344,
CONTRAPUNT publicava que el
Prebenjamí A de la CF Mollet UE 
pujava a Preferent quan en 
realitat es tracta del Benjamí A.

Fe d’errates
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‘LOS OLVIDADOS’, EL CLÀSSIC
DE BUÑUEL, ES PROJECTA A LA NAU

■■   CINEMA | CINECAU LA PROGRAMA DIVENDRES (21H)

● MOLLET. El 1950 Luis Buñuel va estrenar la pel·lícula que el
faria mereixedor del premi al millor director de Cannes i que el
consolidaria internacionalment. Los olvidados és la història 
tràgica i realista sobre la vida d’uns nens a un barri de Mèxic. CULTURA

Un muntatge arriscat, amb experi-
mentació, dinamisme i obertura al
públic. Aquests són alguns dels in-
gredients del Cabaret Pedrolo, l’es-
pectacle que aterrarà diumenge a
La Bombeta, de la mà de La Qua-
dra Màgica. La companyia s’ha
inspirat en el text Homes i No, es-
crit per Manuel de Pedrolo el
1957. Aquest ha estat un punt de
partida per reflexionar sobre l’és-
ser humà i les seves limitacions,
amb humor i ironia. El resultat és
una creació col·lectiva i un text
nou i original. 

L’argument parteix d’una sessió
d’espiritisme que realitzen actors i
públic. Sota la direcció del Dr.
Bernardo García apareixen els es-
perits de Hitler, Stalin i el presi-
dent Tarradellas. Quan els perso-
natges recuperen el control ve la
venjança contra el doctor. L’espec-
tacle acaba amb una xerrada, en la
qual els actors ofereixen als espec-
tadors la possibilitat d’opinar i pre-
guntar sobre la sessió. Cabaret Pe-
drolo està dirigit per Josep Maria
Riera i interpretat per Laia Cabre-
ra, Bernat Garcí, Sílvia Martín,
Lorena Plaza i Letícia Vaquero. ■■

‘Homes i no’ de Pedrolo inspira
el cabaret de La Quadra Màgica

■■ TTEEAATTRREE | LA BOMBETA ACOLLIRÀ EL MUNTATGE, APADRINAT PER LA FURA DELS BAUS

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / M. ERAS

Zum-zum recrea
Pinotxo a partir 
de caixes i estris

■■ INFANTIL

● MOLLET. Els molletans David
Argemí, David Carbonero i Esther
Freixa, de la companyia Enfaulats,
portaran el seu espectacle La ciga-
la i la formiga a Can Gomà, dins la
programació de la Xarxa. La repre-
sentació és una adaptació de la
famosa faula de La Fontaine sobre
el valor de l’esforç i el treball. ■■

Enfaulats i la
Xarxa porten ‘La
cigala i la formiga’

DIUMENGE 11 de març · 18 h

Can Rajoler · 6 euros / socis gratuït

DIUMENGE 11 de maig · 20.30 h

La Bombeta · 4 euros

DIUMENGE 11 de maig · 18 h

Can Gomà · 4,5 euros / socis gratuït

● PARETS DEL VALLÈS. A Pinotxo
bric a brac, la companyia Zum-
zum Teatre reformula el clàssic de
la literatura italiana. L’espectacle,
dirigit per Luca Radaelli, compta
amb dos comediants (Begonya
Ferrer i Ramon Molins), que tot
remenant entre estris i capses con-
verteixen aquests objectes en una
casa i en el nas d’en Pinotxo, que
creix quan diu mentides. Radaelli
adapta el Pinotxo de 1883 per
crear un personatge contempora-
ni. Amb Pinotxo bric a brac, Rialles
Parets tanca la programació semes-
tral a Can Rajoler, on tornarà a
mitjan setembre. ■■

U MARC GARCIA

● PARETS DEL VALLÈS. Una pantalla
en escena permet als personatges de
Com a pedres recordar i indagar en la
seva infantesa, per mitjà de 
fotografies i teatralitzant-ne
moments i, fins i tot, convidar a 
l’escenari els pares reals dels actors.

El grup valencià El Pont Flotant
arribava amb aquest argument a
Parets per fer reflexionar sobre el
pas del temps i els records, que,
molts cops, barregen realitat i ficció.
El teatre de Can Rajoler va acollir 
l’espectacle. >> CONTRAPUNT

RECORDAR L’INFANT
QUE ENCARA
ES PORTA DINS



DV, 9 MAIG 2008 33CULTURA contrapunt

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

I quan acabis l’ESO què?

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

El mestre del CEIP Joan Abelló de
Mollet, Toni Villalobos, presentarà
el seu darrer llibre, Juls, Juliette
(Barcanova, 2008), a L’Illa, acom-
panyat de l’animador de lectura,
Josep M. Valero.

Villalobos, nascut a Sant Jaume
d’Enveja (el Montsià), és també un
dels responsables del Projecte d’A-
nimació a la lectura de l’escola
Abelló. Juls, Juliette és la seva pri-
mera novel·la dedicada al lector ju-
venil, a partir de 12 anys, que s’in-
clou a la col·lecció Antaviana
Nova de Barcanova. Amb la matei-
xa editorial, però, el mestre molletà
ha publicat quatre títols més adre-
çats als infants: Lluny de l’altiplà
(2007), El pop dels nou tentacles
(2002), M’avorreixo va dir en Toni
(2002) i El foc de la nit (2000).

El llibre Juls, Juliette explica les
aventures de la Júlia, que un dia
descobreix que el seu pare és un
traficant de droga, mentre que ella
es pensava que era viatjant de mer-
caderies exòtiques. A partir d’a-
quest moment, comença una his-
tòria trepidant, en la qual la Júlia
viu una aventura arriscada i peri-
llosa. ■■

El proper dijous (18 h), l’entitat
Niu d’Art Poètic organitza la seva
trobada periòdica al casal de Ca
n’Oms de Parets. L’associació, que
pretén fomentar l’art de la rima,
acull tant aficionats a escriure 
poemes com rapsodes.

■■   LLIITTEERRAATTUURRAA | CINQUÈ LLIBRE PUBLICAT A BARCANOVA

Toni Villalobos
presenta ‘Juls,
Juliette’ a L’Illa 
● MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M.ERAS

DIMARTS 13 · 20 h

Llibreria L’Illa (av. Llibertat, 20)

TROBADA POÈTICA

>



DV, 9 MAIG 200834CULTURA contrapunt

RAMON RRIIBBAASS  RRIIUUSS

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

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

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

RACÓ D’ART

BALLARINA
Ramon Ribas Rius (Barcelona, 1903-1983) 

Pintor i gravador, Ramon Ribas
Rius va estudiar a l’escola de Be-
lles Arts de Barcelona i a Palma
de Mallorca. En un principi feia
còpies pel Museu del Prado de
Madrid. Allà va cultivar tots els
gèneres pictòrics. Més tard, va ex-
posar a la sala Gaspar de Barcelo-
na i també ho va fer a València i
Mallorca, entre d’altres ciutats.

Va ser distingit amb el Premi
Nacional de Belles Arts amb la
tercera medalla, l’any 1945. Es
caracteritza per les seves obres so-
bre ballarines i artistes de l’òpera,
sobretot del Liceu de Barcelona,
on sovintejava.

Les seves obres figuren al Mu-

seu d’Art Modern de Barcelona i
de Madrid, i al Museu del Vaticà.

La pintura aquí representada
mostra una clara influència del
pintor Edgar Degas, conegut per
la seva visió particular sobre el
món del ballet. Les pinzellades
curtes de Ballarina són reflex del
corrent pel qual es va influenciar
Ribas: l’impressionisme. ■■

Ribas va rebre 
la tercera medalla
del Premi Nacional 
de Belles Arts

Un recull d’imatges i documenta-
ció, per mitjà de fotografies, vídeos,
petits objectes i espais a Internet,
que il·lustren la identitat del crea-
dor. Això és el que Edu Comelles

(Barcelona, 1984) aproparà a partir
d’aquest divendres al vespre a La
Bombeta. Comelles és llicenciat
en Belles Arts i combina diferents
disciplines, des de l’experimentació
amb música electrònica fins al dis-
seny digital. Comelles ja ha expo-
sat a Mollet, al Nou@rt. 

D’altra banda, Parets ha convo-
cat una reunió dimecres (21 h) a
Can Butjosa per impulsar un pro-
jecte de foment de la creació artís-
tica entre els joves. ■■

El creador Edu Comelles es
destapa novament a Mollet

■■ AARRTT | LA BOMBETA INAUGURA L’EXPOSICIÓ DIVENDRES (21 H)

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

IMATGES I OBJECTES. Edu Comelles combina diferents disciplines >> ARXIU

Irmandade estrena
l’obra ‘Melocotón en
almíbar’ a Can Gomà

● El grup de teatre de la Irman-
dade A Nosa Galiza El Sofà del
Camión presentarà dissabte (22h)
el muntatge Melocotón en almíbar,
una comèdia en dos actes de
Miguel Mihura, que es podrà
veure al Teatre de Can Gomà. Les
entrades, que tenen un preu de 5
euros, estan a la venda al centre
cultural La Marineta, al bar del
Centre Galego a l’edifici de Can
Gomà i el mateix dia a les taquilles.

Els cantautors Oriol
Stardust i Nathie
Mol, a La Bombeta

● La Bombeta ha convidat dissabte
(19.30 h) Oriol Stardust i Nathie
Mol, dues veus amb guitarres acús-
tiques, influenciades per diferents
artistes, com Nick Drake, Billy
Bragg, Syd Barrett, Kimya Dawson
i Adam Green. D’altra banda,
divendres (22.30 h), el Mercat Vell
acollirà una nova sessió del Vallès
Rock, organitzat per l’Associació de
Músics. Hi actuaran Les putes van
a Peu i Acadèmia dels Desconfiats.

L’envelat acollirà 
el primer Martovera
Rock, amb tres grups

● Martorelles estrena el festival de
rock de primavera, el Martovera
Rock, que pretén repetir-se anual-
ment i que aposta per formacions
amateurs. En aquesta primera edi-
ció, l’envelat acollirà dissabte
(22.30 h) els directes d’Apostasia
(rock urbà), de Torelló; Acendra
(metall), de Mollet, i els locals Con
Peluca i peluquín (acústic). Està
organitzat per l’Ajuntament i un
col·lectiu jove de músics.

El Museu Abelló, amb la col·labo-
ració de la Diputació, organitza un
curs d’introducció a l’art contempo-
rani, que es desenvoluparà els di-
marts 20 i 27 de maig (de 18 a 21 h).
El curs, impartit per Pilar Bonet, por-
ta el títol d’Art i societat, les pràcti-
ques artístiques i el món real i trac-
tarà temes com els conflictes
bèl·lics, la discriminació sexual, la
construcció de la identitat sexual, la
globalització, el poder polític i eco-
nòmic, l’arquitectura i l’urbanisme,
entre altres. Les inscripcions es po-
den fer al mateix Museu. D’altra
banda, divendres (20 h) el col·lectiu
Derivart farà una visita comentada
a la seva exposició de l’Abelló.

CURS INTRODUCTORI

>



REVISIONS AUDITIVES
GRATUÏTES

CENTRES AUDITIUS

Plaça Joan Abelló, 1 · Mollet del Vallès · Tel. 93 579 43 49

■■ TTRRAADDIICCIIOONNAALL | EL PROGRAMA MAIG VIU APLEGARÀ UNA QUINZENA D’ACTIVITATS

Les associacions santfostenques en-
guany podran mostrar la seva tasca
en la Jornada de les entitats, que,
per primera vegada, organitza l’A-
juntament de Sant Fost amb la
col·laboració d’una dotzena d’asso-
ciacions del municipi. La cita serà
el matí de diumenge 8 de juny i és
la novetat més destacada de la pro-
gramació d’actes Maig Viu, que
aplega més d’una vintena d’activi-
tats que s’aniran desenvolupament
durant el proper mes i mig.

El programa començarà aquest

divendres (18.30 h) amb una Hora
del Conte, a càrrec de Sara Fuen-
tes, a la biblioteca. 

MOTOFARRA A L’ANTIC IES

Diumenge, durant tot el dia, el
Motogrup Carretera & Manta or-
ganitzarà una nova edició de la
Motofarra. Des de les 9 del matí
els amants de les motos es trobaran
a la zona de l’antic IES, on es du-
ran a terme activitats com el con-
curs de motos tunejades, un espec-

tacle de moto Stunt i sorteig de re-
gals, a més de trofeus i música.

Entre les activitats tradicionals,
no hi faltaran l’11a Trobada de
Puntaires a la plaça de la Vila o les
festes de cloenda de les activitats
extraescolars JocxJoc i l’Escola Es-
portiva Municipal. El programa
també inclou la celebració de la
19a Nit de l’Esport. 

Les activitats del Maig Viu es
clouran el 28 de juny amb un con-
cert de l’Escola Coral Sant Fost a
l’església Parroquial. ■■

Sant Fost estrena la
seva mostra d’entitats

● SANT FOST DE CAMPSENTELLES
CONTRAPUNT

La trobada de puntaires i la caminada popular tornaran a ser cites habituals

ARTESANAL. Les puntaires es tornaran a aplegar a la plaça de la Vila >> ARXIU

�...

Una sortida mostra els ocells que
es poden observar al riu Besòs
● MARTORELLES. La Regidoria de Medi Ambient ha organitzat una excur-
sió per conèixer la diversitat d’aus del riu Besòs. La sortida de diumenge (10
h) es farà des del pont de vianants (al costat de l’empresa Derbi). La cami-
nada estarà guiada per un ornitòleg i es recomana que es portin binocles. 

Parets acull una trobada amb onze
colles de Ball de Gitanes del Vallès
● PARETS DEL VALLÈS. La plaça de la Vila acollirà diumenge (17 h) la
Ballada de Gitanes de Parets, que aplegarà onze colles de sis municipis del
Vallès: Parets, Cerdanyola, Martorelles, Ripollet, Castellar del Vallès i
Llinars del Vallès. La ballada estarà amenitzada per l’orquestra Dékaros i
clourà amb una xocolatada i un ball rodó.

● MOLLET DEL VALLÈS. Diumenge
el parc de Can Borrell serà l’esce-
nari d’una nova edició de la Festa
de la Primavera, que Mollet rebrà
amb la celebració d’una festa
infantil. En la trobada (11 h) hi
haurà xocolatada i l’actuació del
grup d’animació infantil Amadeu i
Cia. A més l’Ajuntament regalarà
una planta a tots els participants
que s’apropin a la festa. 

● MARTORELLES. L’Ajuntament ha
obert el termini d’inscripció per a
les activitats del Casal d’Estiu, que,
amb el nom de Martohogwarts, es
durà a terme des del 25 de juny
fins a l’1 d’agost, i que entre altres
preveu sortides al Parc Güell, a un
parc d’aventura i excursions a la
muntanya. Les inscripcions es
poden fer a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana fins al 6 de juny.    

Mollet celebra la
Festa de la Primavera
a Can Borrell

Martorelles obre 
les inscripcions 
al Casal d’Estiu

Un any més, el Grup de 
Dones Hedera i l’Agrupament
Escolta Galzeran organitzen la
caminada popular (25 maig), que
arriba a l’onzena edició. El circuit
de muntanya, de 10 quilòmetres,
recorrerà diversos indrets dels
boscos de Martorelles i Sant Fost.
Les inscripcions a la caminada,
que compta amb un màxim de
700 places, es poden fer trucant
al telèfon 600 036 964.

CAMINADA POPULAR

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

�
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HERBES REMEIERES I PASTISSOS A LA  
TRADICIONAL FIRA DE SANT PONÇ

■■   MMEERRCCAADDEETT | Edició número 26 a les rambles

● MOLLET. Els nois i noies de l’Institut Municipal de Serveis 
als Discapacitats dijous organitzaven la Fira de Sant Ponç a les 
rambles on es van instal·lar paradetes on trobar herbes remeieres i 
aromàtiques, pastissos i manualitats, tot elaborat pels alumnes. GARBUIX
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CENTRE D’ESTUDIS

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

✆ 93 593 47 93

MATRÍCULA OBERTA
Cursos per a totes les edats.

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

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

Ramon Casas, 49

Tel. 93 593 76 50

Fax 93 570 20 21

e-mail:

935937650@infonegocio.com

www.lapapereriamollet.com

08100 MOLLET DEL VALLÈS

LA PAPERERIA MOLLET

Servei integral
d´oficines i escoles

● MOLLET DEL VALLÈS. El món del
circ ha estat el centre d’interès de la
celebració del 20è aniversari del
CEIP Joan Abelló, que durant
aquest curs ha celebrat diverses
activitats relacionades amb aquest

art escènic. “Un tret d’identitat de
la nostra escola és la formació i
adquisició d’habilitats artístiques
per això hem escollit aquest eix de
treball”, diu el director Joan
Antoni Salom. Així, per cloure el

cicle, uns 500 alumnes i professors
faran dimecres una sortida pedagò-
gica a la seu del Circ Cric, a Santa
Maria de Palautordera, on els
Germans Poltrona els faran un tas-
tet de l’esperit circense. ■■

■■ EESSCCOOLLEESS | EL CEIP JOAN ABELLÓ CELEBRA ELS SEUS VINT ANYS D’HISTÒRIA

APRENENTS. Alumnes en una de les exhibicions basades en el circ , en la diada de Sant Jordi >>  CEIP J.ABELLÓ

● MOLLET DEL VALLÈS. El bar musi-
cal Bubu’s comença aquest diven-
dres la cinquena edició del concurs
de cantants batejat com a Operació
Salt a la Fama, que se celebrarà
cada divendres durant les properes
setmanes. El concurs, en què
col·labora el programa Sona aquí,

de Ràdio Mollet, tindrà com a
premi un viatge a Londres. De
moment, hi ha una vintena d’ins-
crits, que hauran de triar entre una
llista de més de 350 cançons que
hauran de defensar davant un jurat
que puntuarà les actuacions. La cita
serà a partir de les 12 de la nit. ■■

■■ CCOONNCCUURRSS  DDEE  CCAANNTTAANNTTSS | PREMI D’UN VIATGE A LONDRES

El bar musical Bubu’s obre
l’Operació Salt a la Fama ANIVERSARI CIRCENSE
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MEDICINA I ESTÈTICA

Centre Dental
del Vallès

Rambla Pompeu Fabra, 43 bxs.
08100 Mollet del Vallès

Tlf. 93 579 32 61

1ª VISITA Y
PRESUPUESTO

GRATUITO

ESPECIALIDADES:
· ODONTOLOGIA GENERAL
· PROTESIS
· CIRUGIA
· IMPLANTES

Higiene
Bucal
16 €

  93 570 36 23 (Hores convingudes)

c/ Sol, 1 - local A · Mollet
☎

LENIN
ESTILISTAS

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

✂

Dra.
MONTSERRAT TORNER

Homeopatia
i Acupuntura

Adults i Nens
HORES CONVINGUDES

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

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

CONTROL Y MANTENIMIENTO
DE PESO

NATURHOUSE
Nutrición y Dietética

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

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

NO TANQUEM

AL MIGDIA

PSICO-3

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

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

GRAFOLÒGICS · CONSULTES PER INTERNET

Montserrat Icart, Mª Teresa Prades, Neus Rosa

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

Despatx de Logopèdia

Raquel Hernàndez Martín

TRASTORNS DE PARLA I LLENGUATGE

REEDUCACIÓ VOCAL
NENS I ADULTS

AD
G

PSICOLOGIA

CLÍNICA DE

L’ADULT

Avaluació, orientació i tractament
de problemes psicològics

ANNA DURAN GRAU - Col. nº 11689

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

TERÀPIES INDIVIDUALS
Ansietat · Fòbies · Depressió
Trastorns alimentaris · Altres

GRUP D’AUTOAJUDA
Addicció al tabac · Trastorns

alimentaris · Suport al dol · Altres

ELS ANTIOXIDANTS

Els antioxidants són substàncies que tenen la capacitat de pro-
tegir les cèl·lules dels radicals lliures que es produeixen al nos-
tre cos de manera natural. En quantitats controlades, els radi-
cals lliures tenen efectes positius a nivell inmunològic, però,
quan augmenten en número es produeixen danys i s'impedeix
la renovació cel·lular, de manera, que el risc de patir malalties
de caràcter degeneratiu com problemes circulatoris, del siste-
ma nerviós, càncer o envelliment prematur, es veu incrementat
de manera considerable. És possible evitar aquest augment
descontrolat de radicals lliures si es modifiquen alguns factors.
Per exemple, evitant el consum d'alcohol, tabac i altres dro-
gues, l’exposició perllongada a productes químics i altres con-
taminants. També és important reduir l’estrès, i portar una dieta
equilibrada, amb menys greix saturat i que diàriament aporti
fruites, verdures i hortalisses, ja que així, aportem antioxidants
en forma de vitamines, minerals i altres components naturals.

Alguns dels antioxidants més importants són: la vitamina C,
present als cítrics i les crucíferes, com la col o el bròquil.  La
vitamina E, que es troba als fruits secs i als olis de llavors. El
Caroté (pro vitamina A), a aliments amb tonalitats vermelles-
ataronjades-groguenques, com la carbassa, la pastanaga o el
bròquil. Els flavonoides, colorants naturals de fruits vermells,
morats i cítrics i les isoflavones de soia, juntament amb mine-
rals com el seleni o el zinc, són altres fonts d'antioxidants, per
esmentar sols les més conegudes. Una  dieta sana, variada i
equilibrada, sense hàbits nocius i amb exercici, evitarà el crei-
xement descontrolat dels radicals lliures, no evitarà el procès
natural d'envelliment, però sí l'envelliment prematur i la possibi-
litat de patir certes malalties tant freqüents en aquests temps.

Per Anna Buitrago
Dietista-Nutricionista Naturhouse de Mollet

✆✆ 93 544 56 75 - 93 570 44 38
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- 1 quilo de carn de

vedella (tapa plana) 

- 300 g de cebes 

- 2 pastanagues 

- 40 g de moixernons 

- 2 dl. d'oli d'oliva 

- 1 cullerada de farina, 

més la farina per 

arrebossar 

- 2 dl. de vi blanc sec 

- sal i pebre 

- 1 manat compost 

(llorer, farigola,

julivert) 

$: Mitjà

��: 90 minuts

������������������persones

FRICANDÓ

Poseu en remull els moixernons en
aigua freda, durant 2 hores. Des prés
escorreu-los bé. En una cassola de
terrissa, fregiu els filets de vedella,
tallats prims, salpebrats i enfarinats,
daureu-los en oli calent i reserveu-los. 

En el mateix oli, ofegueu les cebes
tallades ben fines, les pastanagues
també, deixeu-les sofregir lentament
perquè quedin uniformement daura-
des. Quan la ceba quedi com la mel-
melada, afegiu-hi una cullerada de fari-
na i deixeu-ho daurar per tal que doni
color a la salsa. 

Ruixeu amb el vi, deixeu-lo evaporar,
torneu a posar la carn a la cassola i
afegiu-hi un xic de brou o aigua, poseu-
hi el manat compost i coeu-ho lenta-
ment, amb la cassola tapada, fins que
la carn sigui tendra. Quan faltin uns
quinze minuts per acabar la cocció,
afegiu-hi els moixernons remullats i
deixeu acabar la cocció. Tot seguit
comproveu el punt de sal. Retireu el
manat compost i ja podeu servir. ❑

�

INGREDIENTS

Toda historia humana atestigua que la felicidad del hombre
(pecador hambriento) desde que Eva comió la manzana,

depende considerablemente de la comida.

Lord Byron

BATEJOS i COMUNIONS.
Pressupostos a mida

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

MENÚ DIARI de dilluns a divendres
SERVEI A LA CARTA

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

CUINA REGIONAL i CASOLANA

SI VOLS FER UN REGAL
SIGUES ORIGINAL

CONVIDA’LS A UN SOPAR
A LES PRUNERES!

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

L’APARADOR

TToorrnneeiigg  ddee  ggoollff  ddee  MMBB  MMOOTTOORRSS  GGrraannoolllleerrss
Carretera Masnou km. 15,5 | T-93 879 61 19  | www.mbmotors.mercedes-benz.es | GRANOLLERS

Per sisena vegada MB Motors compleix el seu compro-
mís amb el golf, organitzant el Torneig d’aquesta especia-
litat, que integrada en el Mercedes Trophy, aspira a acon-
seguir la seva consolidació i prestigi en les ciutats en què
es va a desenvolupar aquesta vintena primera edició.

El Torneig MB Motors de Golf es va celebrar el passat
22 d’abril al Club de Golf de Vallromanes, que en la seva
llarga història ha atresorat un reconegut prestigi com un
dels millors camps de la nostra geografia. La participació
és oberta a clients i convidats, majors de 18 anys d’edat i

amb llicència federativa vigent de la Reial Federació
Espanyola de Golf. La favorable acollida del Torneig va
generar unes xifres de participació que han desbordat les
previsions més optimistes, amb una inscripció de 88 parti-
cipants,  evidenciant el potencial que posseeix aquest
Torneig en línia amb èxit ja des del Mercedes Trophy. 

En primera categoria el guanyador va ser Raúl López
Alvariño i el segon, Antonio Trullas Paulet. En segona
categoria va guanyar Mara José Sainz de Miguel i el
segon va ser José Dario Casas Curto. ❑ El torneig va crear espectació al Club de Golf – P.FERMALLI

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

PER MENJAR

ESPECIALITATS
Pollastres a la llenya

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

ROSTISSERIA
SARAI

Pompeu Fabra, 55
· Mollet del Vallès · ✆

ENCÀRRECS

93 593 87 51

OBERT:DissabtesDiumengesi Festius

Can Flaquer, 19
· Mollet del Vallès · ✆

ENCÀRRECS

93 570 57 94

RO
STISSERIA SARAI II

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

Canelons casolans

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

EL TEMPS
per FFeelliipp  CCoommaass

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

DIJOUS, 1 20ºC 6ºC 18ºC 1.017 hPa – 27 km/h SE

DIVENDRES, 2 23ºC 9ºC 22ºC 1.021 hPa         – 32 km/h SSE

DISSABTE, 3 239ºC 10ºC 22ºC 1.021 hPa          – 32 km/h SE

DIUMENGE, 4 25ºC 12ºC 24ºC 1.018 hPa – 32 km/h SE

DILLUNS, 5 26ºC 14ºC 21ºC 1.017 hPa – 26 km/h SE

DIMARTS, 6 22ºC 14ºC 19ºC 1.018 hPa – 29 km/h SSE

DIMECRES, 7 22ºC 14ºC 20ºC 1.017 hPa – 40 km/h ESE

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

Cap de setmana de pluges
generalitzades, que comen-
çaran avui de matinada, i
que aniran agafan esbranci-
da amb el pas de les hores.

La pertorbació mediterrà-
nia se situarà al sud del
Principat i provocarà una
llevantada que podria por-
tar pluges molt intenses.

Posible pausa de pluges de
matinada. A partir de mig
matí, els ruixats es reactiva-
ran, encara que no amb tan-
ta intensitat com dissabte. 

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

Previsió per al cap de setmana

DEFUNCIONS

NAIXEMENTS

Roger Sarria Pereira (Mollet) 27/04/08
Alex Rodríguez Ruiz (Santa Perpètua) 29/04/08
Ona Monserdà Comín (Mollet) 30/04/08
Héctor García Arevalo (Santa Perpètua) 30/04/08
Júlia Doncel Flores (Mollet) 30/04/08
Wail Amjahad (Mollet) 01/05/08
Izan Balduino Calvo Damas (Mollet) 01/05/08

Dades facilitades per l’Hospital de Mollet  

MOLLET

09. ROVIROSA C. Av. Rívol, 23
10. ROVIROSA S. Berenguer III, 66
11. SÁNCHEZ. Sant Ramon, 55
12. TUGAS. Plaça Catalunya, 1
13. VILASECA. Jaume I, 87
14. AMADÓ. Prat de la Riba, 17
15. BARBERO. Gaietà Vínzia, 66

FARMÀCIES DE TORN

PARETS DEL VALLÈS
08-14. ISERN. Av. Catalunya, 82

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

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

José I. Holgado San Victoriano (Mollet) 64 anys 29/04/08
Ramona Sanz Monsalve (Mollet) 76 anys 29/04/08
Elena Iglesias Gallego (Martorelles) 93 anys 29/04/08
América Cabrera Perera (Mollet) 83 anys 29/04/08
José Fornaguera Grau (Mollet) 84 anys 29/04/08
María Luisa Hita López (Martorelles) 66 anys 30/04/08
Juan Antonio Herrera Ortega (Mollet) 71 anys 01/05/08
Josefa Manzano Alonso (Sant Fost) 83 anys 01/05/08
José Farrés Puigdoménech (Parets) 80 anys 02/05/08
Jordi Giralt Armiñana (Mollet) 54 anys 04/05/08
Rafael Rosales Velasco (Mollet) 85 anys 04/05/08

Dades facilitades per la Funerària Monserdà   

Porta’ns o envia’ns 
la teva recepta favorita a CONTRAPUNT:

Rbla. Pompeu Fabra, 32 · Mollet o contrapunt@contrapunt.cat
El plat seleccionat guanyarà el premi. 

Les millors receptes es publicaran 
a la nostra secció gastronòmica.

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

contrapunt

El guanyador d’aquest mes 
es publicarà en l’edició número 348

DIUMENGE 11DIVENDRES 9 DISSABTE 10

MOLLET

Divendres, 9

··  UURRBBAANN  TTEEMMPPOO..  2211  hh.. Amb

els DJ de minimal Mensa i

Dwarf. La Bombeta.

··  VVAALLLLÈÈSS  RROOCCKK..  2222  hh.. Actua-

ció de Les Putes van a Peu i

L’acadèmia dels Descon-

fiats. Mercat Vell.

··  CCIICCLLEE  DDEE  CCIINNEEMMAA..  2211  hh..

Los olvidados. La Nau.

Dissabte, 10

··  BBAALLLL..  2233  hh.. Balls de Saló.

Mercat Vell. 

··  XXEERRRRAADDAA..  2200  hh.. Debat so-

bre el poble palestí, a càrrec

de membres d’enllaç amb

Palestina. La Gallineta.

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

conte, a càrrec de Laura Ro-

dríguez.

··  EEXXCCUURRSSIIÓÓ..  88  hh.. Sortida a

Ceret i Cotlliure. Des del Mu-

seu Abelló.

Diumenge, 11

··  IINNFFAANNTTIILL..  1188  hh.. Espectacle

Les meravelles d’Orient. Te-

atre Can Gomà.

··  AANNIIVVEERRSSAARRII..  1100  hh.. 25 anys

del Club Petanca Altaveu.

Pistes de petanca de Riera

Seca.

Dimecres, 14

··  TTAALLLLEERR..  1166  hh.. Escriptura a

càrrec d’Elvira Compte. Bi-

blioteca Can Mulà.

PARETS

EXPOSICIONS

MOLLET

··  PPIINNTTUURRAA..  Exposició de Ra-

món Pin. CIRD Joana Barcala.

Fins al 23 de maig.

··  AAPPAARRAADDOORR.. Smalltalk, un

guió anticipatori de la perfor-

mance d’un mateix, d’Efrén

Álvarez. Museu Abelló. Fins al

6 de juny.

··  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ.. Vinc d’una zona

humida, de Mari Chordá.  La

Marineta fins al 26 de maig.

··  FFOOTTOOGGRRAAFFIIAA.. L’orgull de

l’absència, de la molletana ju-

dith Vizcarra.  Museu Munici-

pal Joan  Abelló. Fins l’11 de

maig. 

PARETS

··  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ.. Planeta Terra.

Biblioteca Can Rajoler. Mostra

cedida per la Diputació de

Barcelona. Fins al 21 de maig.

Aquesta setmana CONTRAPUNT recomana l’exposició que la

Colla de Diables de Mollet inaugura divendres (21 h) al centre

cívic Can Borrell amb motiu del 25è aniversari de l’entitat. La

mostra es podrà veure durant tot el mes de maig.

Divendres, 9

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

conte. Biblioteca Can

Butjosa.

··  IINNAAUUGGUURRAACCIIÓÓ.. Exposició

de quadres d’AFIMOIC. Sala

d’exposicions de Can

Rajoler.

Dissabte, 10

··  EESSPPOORRTTSS..  1111  hh.. Cross es-

colar. Pavelló Municipal

d’Esports.

··  CCOONNSSUUMM  RREESSPPOONNSSAABBLLEE..

DDee  1100  aa  1133  hh.. Fira d’inter-

canvi amb la representació

(1122  hh) de l’espectacle Al teu

cau quin cacau cau.

Organitza SCAC i Servei de

Joventut. Plaça de la Vila.

··  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓ..  1199  hh..

Presentació de la revista La

Xemeneia i xerrada sobre

els ateneus. Plaça de la Vila.

··  CCOONNCCEERRTT..  2211..3300  hh..

Actuació en directe del grup

The Hits. Plaça de la Vila.

Diumenge, 11

··  EESSPPOORRTT..  1100  hh.. Cursa po-

pular. Pavelló Municipal

d’Esports.

··  PPOOPPUULLAARR..  1177  hh.. Ballada de

gitanes. Plaça de la Vila.

··  IINNFFAANNTTIILL..  1188  hh.. Espectacle

Pinotxo Bric a Brac, a càrrec

de la companyia Zum-zum

Teatre. Teatre Can Rajoler.

MARTORELLES

Diumenge, 11

··  SSOORRTTIIDDAA  GGUUIIAADDAA..  1100    hh..

Vine a descobrir els ocells

del riu Besòs! Sortida des

del Pont de vianants, davant

de la Derbi.

··  CCRRUUZZ  DDEE  MMAAYYOO.. Matí de

festival flamenc i dinar

popular. Envelat.

Dilluns, 12

··  GGEENNTT  GGRRAANN.. Sortida de na-

tura als boscos de Montes-

quiu i dinar a Sant Quirze de

Besora. Organitza l’Escola

de la Natura.

Dimecres, 14

··  CCLLUUBB  DDEE  LLEECCTTUURRAA..  1199  hh..

Tertúlia al voltant de la lectu-

ra de Balzac i la petita mo-

dista xinesa, de Dai Sijie. Bi-

blioteca Can Rajoler.

Dijous, 15

··  PPOOEESSIIAA..  1188  hh.. Trobada po-

ètica del niu d’Art. Teatre Ca

n’Oms.

··  XXEERRRRAADDAA..  1188  hh.. 50 anys de

la NASA. Secrets de l’Uni-

vers, a càrrec d’Albert Pla.

Biblioteca Can Rajoler.

SANT FOST

Divendres, 9

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

del conte. Biblioteca. 

Diumenge, 11

··  MMOOTTOOFFAARRRRAA..  99  hh.. Concurs

de motos tunejades, espec-

tacle Stunt, sorteig de

regals. Avinguda

Aragó/Priorat (antic IES).

Dijous, 15

··  AA  BBAALLLLAARR!!..  1166  hh.. Tarda de

ball a la sala dels Miralls

del Pavelló 2.

EL MARTOVERA ROCK SE CELEBRA
DISSABTE (22.30 H) A CAN CARRANCÀ AMB
ELS GRUPS APOSTASIA, ACENDRA I CON PELUCA
Y PELUQUÍN Pàg. 34

DILLUNS SE CELEBRA EL DIA 
MUNDIAL DE LA FIBROMIÀLGIA I LA SÍNDROME
DE LA FATIGA CRÒNICA. AFIMOIC HA
ORGANITZAT DIFERENTS ACTIVITATS Pàg. 6
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A-fer-s Exteriors per Fer
ARA FA CINC ANYS...

9 de maig de 2003 (núm. 101)
L’Associació de Pagesos de Ga-
llecs i la Farinera Moretó signa-
ven un conveni de compra-venta
de la farina de l’espai rural per a
l’elaboració de Pa de Gallecs.

–Les infermeres són la part més ama-
ble dels hospitals? 
–Som la cara més visible i la més prope-
ra. Les dones sempre vénen abans a tu
que al metge, som la cara de l’hospital,
ens tenen més confiança. 
–Una feina dura?
–És complicat, som qui rep el primer
cop, això va implícit a la professió. 
–Situacions desagradables?
–Pots anar torejant la situació. Si inten-
tes ser professional, si algú ve amb ganes

de baralla però tu et mantens im-
parcial, no et discuteixes. Molts
cops els malalts vénen nerviosos
perquè tenen un problema. 
–També deu ser gratificant?
–Sí, i molt. Podem ajudar a les per-
sones. La gent ho agraeix. Des de
fora el rol d’una infermera és una
mica desconegut, però un cop es-

tan a l’hospital, veuen que no et centres
només en la malaltia. 
–Com ajudeu a les malaltes de càncer
de mama?
–A vegades tens 10 minuts per fer una
cura, però estàs 45 minuts parlant, i les
pacients et diuen: m’has ajudat molt,
plorem amb elles. Molts cops per la do-
na és més poder parlar i treure el pati-
ment que tenen a dins. 

>> PER: ESTEVE GIRALT

Infermera de l’Hospital de Mollet. Atén malaltes de
càncer de mama i fa cures de ginecologia.

M. Antònia Burgueño

Ploro amb
les malaltes de
càncer de mama

EN ESSÈNCIA

��LA DADA

25.300 
● Aquesta xifra correspon a la quanti-
tat monetària amb la qual l’Ajunta-
ment de Mollet ha col·laborat per
finançar un nou centre de salut a
Sédhiuo, al Senegal.  88

��LA FRASE

● Carolina Pérez, doctora reumatòloga
de l’Hospital de Mollet, explica a 

CONTRAPUNT quins són els preceptes
per afrontar la fibromiàlgia. 66

��LA PARAULA 

Planograma

● Fa referència a l’anàlisi de la renta-
bilitat d’un producte. L’elaboració
d’aquest permetrà augmentar la pro-
ductivitat ja que aconsegueix l’estan-
darització del mercat en tots els punts
de venta on es presenten els produc-
tes. L’empresa Smartpogs SCP, dedi-
cada a la creació de planogrames,
opta al premi empresarial de la
Diputació de Barcelona. 1199

��EL WEB

wwwwww..uubb..eedduu//jjuulliioollss

● Aquest és el web dels cursos d’es-
tiu de la Universitat de Barcelona.
Enguany n’organitza un durant el mes
de juliol al centre cultural La
Marineta: Civisme-incivisme: reptes,
polítiques i polèmica. 88

Entendre el context de 
la malaltia, fer exercici
i prendre els mínims
medicaments

“


