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ELS ESTUDIS DE LA TDT RESTARAN 
ESPAI AL LLLLEEDDOONNEERR  PER ALS SERVEIS
DEDICATS A LA GENT GRAN 44

MERCK HA AMENAÇAT
DE TANCAR, SEGONS LA UGT 1133

■■   BBÀÀSSQQUUEETT  | ASCENS DEL CB MOLLET 

CELEBRACIÓ. El CB Mollet Recanvis Gaudí 
va recollir el trofeu a la Seu d’Urgell >> CB MOLLET

L’equip guanya els dos partits
de la final a quatre i es proclama
campió de Copa Catalunya  

L’entrenador Àlex Coma destaca
la companyonia entre els jugadors
com a clau de l’èxit /1166

>

>

Una dècada
per al retorn
a Lliga EBA

Salut posposa el tercer
ambulatori de Mollet

■■ SSEERRVVEEIISS | LA DESACCELERACIÓ DEL CREIXEMENT DE POBLACIÓ FA QUE EL DEPARTAMENT RETARDI EL PROJECTE A 2010 / 33

● Demanen que s’habiliti
l’espai com a solució a
“l’ofegament” del barri / 55

■■   CC UU LL TT UU RR AA   //   22 22

Més de 200 cantants
i instrumentistes per
als 10 anys de la JOC

Claudi Arimany torna
a portar la música a
l’església de Gallecs

Els veïns d’Estació
de França volen un
pàrquing al costat
del camp Zona Sud

■■ VIA PÚBLICA

● El servei situat a Parets
també atendrà usuaris de
Montmeló i Montornès / 1111

Can Càliu acollirà
al juny l’Oficina
Local d’Habitatge 

■■ ACORD PLENARI

Mentre la Generalitat diu que no és urgent, la direcció de Can Pantiquet es queixa d’estar “ssoottaa  mmíínniimmss”

contrapunt
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La posada en marxa del tercer
Centre d’Atenció Primària (CAP)
de Mollet haurà d’esperar. Els res-
ponsables del CatSalut no conside-
ren “urgent” el nou ambulatori i
n’han posposat la redacció del pro-
jecte al 2010. Així ho confirmava a
CONTRAPUNT, la directora dels
serveis sanitaris del Vallès Oriental i
el Maresme, Aurora Dueñas, que,
amb tot, refermava que el compro-
mís de construir-lo “continua exis-
tint”.  Segons Dueñas, el motiu és
la desacceleració en el creixement
de la població a Mollet. “No hi ha
un increment tan alt com el pre-
vist i això ens ha fet replantejar el
projecte”, diu Dueñas, que afegeix
que s’està estudiant si el nou equi-
pament serà una àrea bàsica, com
les dues existents a l’actualitat, o
serà un “centre complementari”,
un extrem que no comparteix la

regidora de Salut, Carme Guarro,
que apunta que “quan es cons-
trueixi haurà de ser un ambulatori
amb tots els serveis”.

TREBALLAR “SOTA MÍNIMS”

La situació actual als dos centres
sanitaris de Mollet és ben diferent.
Mentre que el CAP de Can Borrell-
Plana Lledó, dóna servei a un nom-
bre de població més estabilitzat
(uns 24.000 usuaris), el CAP de
Can Pantiquet, ampliat l’any 2002,
ha anat incrementant usuaris fins
arribar gairebé als 29.000, quan
Salut considera òptim no depassar
els 25.000. Aquesta situació, a més,
s’agreujarà quan “comencin a arri-
bar els residents de la nova zona de
la Vinyota”, explica la doctora
Esteve,   directora del CAP de Can
Pan-tiquet, que assegura haver recla-
mat més personal per “oferir un
millor servei perquè ara treballem
sota mínims, tot fent torns dobles i

suplències dels companys. La gent
està desmotivada”, apunta Esteve.

Actualment, a Can Pantiquet do-
nen servei 4 pediatres (tot i que un
a mitja jornada i un altre dues ho-
res) i 13 metges de família, que en
el termini d’un mes seran 14, ja
que s’hi incorporarà un nou facul-

tatiu. La responsable del CatSalut a
la zona assegura que, “el fet de no
tenir el tercer CAP se supleix amb
l’augment de la plantilla als dos
que hi ha en funcionament”. 

Des de 2005, però, s’hi han incor-
porat dos metges de família i dues
persones del servei d’infermeria,

unes ampliacions de plantilla, “in-
suficients”, segons Esteve, que
apunta que, a Can Pantiquet, “ja no
es donen visites programades i les
llistes d’espera ja són de més d’una
setmana”, una situació que s’agreu-
jarà amb l’arribada de l’estiu i el pe-
ríode de vacances dels metges. ■■

� La consellera de Salut del Govern català,
Marina Geli, anunciava el juliol de 2006 a
Mollet que el projecte constructiu del tercer
cap estaria l’any 2007. Ara però, el Departament,
retarda aquesta proposta fins a l’any 2010.

LA SITUACIÓ DEL SERVEI EL COMPROMÍS

Salut posposa la construcció 
del tercer ambulatori a Mollet

La Generalitat no considera “urgent” el
nou centre, mentre el CAP Can Pantiquet
assegura està “treballant sota mínims”

■■   SANITAT | EL FUTUR DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA

● MOLLET DEL VALLÈS
LAURA ORTIZ

ELS DOS CAP DE MOLLET VAN  
REBRE MÉS DE 330.000 VISITES

� A Mollet la població es distribueix en dos
CAP: el de Can Borrell-Plana Lledó, i el de Can
Pantiquet, més saturat. Entre els dos, l’any 2007
es van fer més de 330.000 assitències de  medi-
cina general, de pediatria i d’infermeria.

GELI DEIA QUE EL PROJECTE DEL
TERCER CAP ESTARIA EL 2007

LA UBICACIÓ

EL NOU EQUIPAMENT ESTARÀ
A L’AVINGUDA JAUME I

� El futur ambulatori se situarà on ara hi ha
l’edifici que ocupen la Policia Municipal i Ràdio
Mollet. L’immoble s’haurà d’aterrar i el centre
sanitari es farà en el solar que quedi lliure, que
l’Ajuntament ja ha cedit a la Generalitat .

SATURAT. El CAP de Can Pantiquet és el que pateix més la manca de personal sanitari  >> M.GARCIA
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S’INICIA UNA CAMPANYA PER FOMENTAR L’ÚS 
DEL CATALÀ EN EL SECTOR DE L’HOSTALERIA

■■   LLLLEENNGGUUAA | Material didàctic per atendre els clients

● MOLLET. L’Ajuntament i el Servei Local de Català han engegat una campanya per afavorir la 
normalització lingüística a l’hostaleria. Es farà arribar material didàctic per atendre la clientela en 
català, com una Guia de butxaca, una targeta amb un recull de frases habituals en l’atenció al públic 
i la targeta Parlem al bar, un petit manual de butxaca de primeres converses en català.

EL CONSORCI AMPLIA EL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE ROBA USADA A LES DEIXALLERIES DEL VALLÈS ORIENTAL*

Els estudis de la futura Vallès Visió,
la televisió digital terrestre (TDT)
del Baix Vallès, s’emplaçaran a la
segona planta del Lledoner, situat a
la plaça de Cinco Pinos, al barri de
Plana Lledó. El Consorci Teledigi-
tal Mollet anunciava dimecres
aquesta decisió, uns mesos després
que el govern fes públic que Ràdio
Mollet ocuparia la primera planta
del nou edifici en construcció,
plantejat fa dos anys com un gran
centre de serveis per a la gent gran,
amb 1.500 metres quadrats distri-
buïts en planta baixa i dos pisos.

Ara, Vallès Visió necessitarà un
pessic de 188 metres quadrats útils
per instal·lar un plató, una sala de
continuïtat, un espai de redacció i
despatxos. A més, el president del
Consorci, el molletà Josep Monràs,
plantejava la possibilitat d’adequar
una part de la terrassa per utilitzar-
la de plató exterior. Ràdio Mollet
s’instal·larà a la primera planta. En
aquest cas, el govern molletà no ha
especificat quants metres quadrats
de superfície necessitarà. Amb tot,

la regidora de Serveis Socials, Car-
me Guarro, ha assegurat que hi
haurà prou espai per desenvolupar
tots els equipaments previstos ini-
cialment per al servei a la gent gran.

Quan el març de 2006, l’Ajunta-
ment de Mollet presentava el pro-
jecte arquitectònic del Lledoner,
anunciava un gran espai amb un
gimnàs, àrea de rehabilitació i aten-
ció sanitària a la primera planta, au-
les de formació, espais de trobada i

un auditori amb un aforament d’un
centenar de persones. Es preveu
que les obres del Lledoner acabin a
finals d’any o a principis de 2009.

L’ARRIBADA DE LA TDT

La TDT es posarà en marxa el
2009. Tot i això, Monràs explica
que el calendari de Vallès Visió
“depèn dels permisos de la Gene-
ralitat”. Pel que fa a la cobertura,

ha assegurat que al llarg de l’any se
solucionaran el 95% dels proble-
mes. Per altra banda, un informe de
l’AV de Sant Fost posa de manifest
que només entre el 5 i el 10% del
terme municipal rep bé el senyal
per veure tots els canals de TDT. ■■

■■ EEQQUUIIPPAAMMEENNTTSS | EL CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET HA FET PÚBLIC EL FUTUR EMPLAÇAMENT DELS ESTUDIS DE VALLÈS VISIÓ

La TDT resta espai al Lledoner
per als serveis a la gent gran

● MOLLET DEL VALLÈS
ANNA PALOMO / REDACCIÓ

■■   SALUT

L’edifici en construcció a Plana Lledó, que disposa d’uns 1.500 metres quadrats, també rebrà la ràdio

VISITA GUIADA. Membres del Consorci mostraven els futurs platós >> A.P.

El Banc de Sang fa una
nova acapta a Mollet
● El Banc de Sang i Teixits se
situarà divendres i dissabte a la
Sala Fiveller. L’acapte es farà de 10
a 14 h i de 17 a 21 h. El 2007, a
Mollet es van realitzar 1.984 dona-
cions, xifra que representa el
38,6% per cada mil habitants any. 

Una xerrada relaciona 
fibromiàlgia i sexualitat
● AFIMOIC ha organitzat diven-
dres (19 h) al Giro, una xerrada per
tractar la sexualitat en els malalts de
fibromiàlgia amb la doctora Alícia
Blàzquez, psicòloga especialista en
teràpia de parella i sexualitat a
l’Hospital la Vall d’Hebrón.

Mollet acull la col·lecta
anual contra el càncer
● Aquest dissabte la Junta Local de
l’Associació Catalunya Contra el
Càncer celebrarà la col·lecta
anual. L’entitat col·locarà 10 tau-
les repartides per tota la població
que estaran operatives en horari de
9 del matí a 8 de la tarda.

El Consorci Teledigital ha 
aprovat un projecte “pioner”,
deia Monràs, que porta per nom 
TDTeca. L’objectiu és crear un 
espai per informar, sensibilitzar
la ciutadania i familiaritzar-la
amb el funcionament de la TDT.
El servei s’emplaçarà a la Masia
de Can Lledó.

SERVEI D’INFORMACIÓ

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

�

*

SE TRASPASA
TALLER MECÁNICO FRIGORISTA. 

Venta de maquinaria de hostelería 
alimentación, frío comercial, aire acondicionado.

Tel. 666677  444466  334400
Preferible de la profesión. 

Para empezar al dia siguiente en Mollet y comarca
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acadèmia d’idiomes

L’AV d’Estació de França ha instat
l’Ajuntament que habiliti de mane-
ra provisional una zona d’aparca-
ment lliure a un descampat que es
troba entre el camp de futbol Zona
Sud i l’avinguda Badalona. Els
veïns creuen que aquesta seria una
mesura per tal d’alleugerir la
manca de places d’aparcament que
pateix el barri. “Estem ofegats,
som un barri superpoblat i és
impossible aparcar”, explica el
president de l’AV, Francisco
Viudez, que afegeix que el proble-
ma “està afectant el ja poc comerç
que hi ha”, diu.

La proposta de l’AV consistiria
en la neteja de la zona, actualment
plena de vegetació i canyís, i l’apla-
nament de l’espai, que calculen en
uns 1.000 metres quadrats, on “po-

drien aparcar uns 150 vehicles”,
diu Viudez, que apunta que ja hi
ha cotxes que hi aparquen “a un
lloc que ara és un niu de merda”.
Per mantenir la seguretat a l’hora

de creuar l’avinguda Badalona
(B-500), els veïns proposen un pas
de vianants amb un semàfor que
“s’activi amb un botó quan la
persona hagi de creuar”. ■■

■■ MMOOBBIILLIITTAATT | EL DÈFICIT D’APARCAMENT

L’AV d’Estació de França
denuncia l’““ooffeeggaammeenntt””
per la manca de pàrquing

● MOLLET DEL VALLÈS
LAURA ORTIZ

Els veïns proposen que s’habiliti un espai lliure al costat del camp Zona Sud

L’AV de Gallecs
organitza un debat
sobre la Interpolar
● L’AV de l’Espai Rural de
Gallecs organitza diumenge un
debat amb representants dels dife-
rents partits polítics dels municipis
amb part del terme municipal a
Gallecs sobre la situació de la via
Interpolar i la protecció de l’espai.
L’acte (11 h) serà a la seu del
Consorci, a Can Jornet Xic.

Les escoles bressol
municipals reben
300 sol·licituds
● Les escoles bressol municipals de
Mollet (La Filadora, La Xarranca i
Els Pinetons) han rebut 300 sol·lici-
tuds per a les 230 places disponi-
bles. Aquest divendres es fa el sor-
teig per als casos amb empat en la
puntuació i el 30 de maig es publi-
carà la llista d’admesos. Les matri-
culacions començaran el 9 de juny. 

Unes obres a la via
obliguen a tallar 
l’avinguda Gaudí
● Des d’aquest dimecres i fins al
30 de maig, l’avinguda Gaudí pati-
rà talls de trànsit per obres en els
dos sentits de la marxa entre els
carrers Enric Morera i Joaquim
Mir. L’actuació consisteix a substi-
tuir les petites rajoles malmeses
que separen els carrils asfaltats de
l’avinguda del carril central.

ALTERNATIVA. Espai on es demana l’aparcament provisional >> M.GARCIA

● PARETS DEL VALLÈS. Dissabte
(20.45 h) es va declarar un foc a un
garatge del carrer Aragó de Parets,
que va obligar a desallotjar una
trentena de persones. En detectar
el fum, els veïns van alertar la
Policia Local, que, amb Protecció
Civil, van dur a terme les primeres
tasques d’extinció, que van conti-
nuar quatre dotacions de Bombers.
Les investigacions apunten a un
curtcircuit en el motor d’un vehicle
i el foc es va propagar a dos vehicles
més estacionats, que van quedar
parcialment afectats. Els veïns van
ser desallotjats durant tota la inter-
venció, que va durar una hora. ■■

L’incendi a un
garatge obliga a
desallotjar uns
30 veïns de Parets

■■ SSUUCCCCEESSSSOOSS

● MARTORELLES. El 2007, el con-
sum d’electricitat a Martorelles va
incrementar-se un 22,6% respecte
al 2006, una pujada notable si es té
en compte que només hi ha regis-
trats dos clients més, segons Fecsa
Endesa (de 2.485 clients a 2.487).
Aquesta és una de les dades més
rellevants de l’informe sobre potèn-
cia elèctrica contractada a la
comarca, que indica que la deman-
da d’energia al Vallès Oriental ha
augmentat el doble que el nombre
d’habitants. El document indica
que Parets és la tercera població
amb un consum més alt, per sota
de les Franqueses i Granollers. ■■

El consum de 
l’energia elèctrica
a Martorelles es
dispara el 2007 

■■ SSEERRVVEEIISS
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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 Centre
d’Estudis Molletans (CEM) farà
públic dijous (19h) el veredicte de
la vuitena Beca de Recerca Vicenç
Plantada i del novè Premi Juvenil.
El centre cultural La Marineta aco-
llirà l’acte, que comptarà també
amb les guanyadores de la beca de
l’any passat, Judith Ansó i Glòria
Campoy, que presentaran el treball

guanyador Visió d’una vida rural a
Gallecs segons els dietaris de Joan
Ros Herrero (1895-1978).

D’altra banda, el CEM ha parti-
cipat a la quarta edició de la Jorna-
da de Cultura i Recerca Local, Re-
cercat, organitzada per l’Institut
Ramon Muntaner, la Coordinadora
de Centres d’Estudis de Parla Cata-
lana i la Generalitat. ■■

La urbanització del nou àmbit de la
Vinyota, a tocar dels barris de Can
Pantiquet i Riera Seca, està pràcti-
cament enllestida. Les obres al sec-
tor culminaran l’any vinent –a fi-
nals de 2009, segons previsions de
l’Ajuntament– amb la construcció
d’una passarel·la que ha d’unir-lo
amb el barri de la Casilla. L’estruc-
tura, que tindrà 99,81 metres de
longitud i 4,52 d’amplada, naixerà
de la duna del nou parc de Ca l’Es-
trada, al costat de la pèrgola amb
plaques fotovoltàiques, i passarà per
sobre la C-17. L’estructura tindrà

dos arcs, que es faran d’acer pintat
de blanc i una pèndola formada per
barres del mateix material. 

LA INAUGURACIÓ

Diumenge, l’Ajuntament ha orga-
nitzat una festa per inaugurar ofi-
cialment la urbanització del nou
sector. A partir de les 11 h, el Cen-
tre Cultural Andaluz farà una cer-
cavila des de la plaça Catalunya
(barri del Centre) fins a la plaça
d’Andalusia a la Vinyota. Allà hi ac-
tuarà també el cor i cos de ball de
l’entitat i altres grups d’animació. A
les 12.30h començarà l’acte institu-
cional, que consistirà en la desco-

berta d’una placa commemorativa.
La urbanització de la Vinyota,

amb 97.000 metres quadrats, ha
anat a càrrec de Promosòl, i el pres-
supost ha estat de 8.500.000 euros. ■■

■■ UURRBBAANNIISSMMEE | DIUMENGE S’INAUGURA EL SECTOR 

La passarel·la a la Casilla
completarà la urbanització
de la Vinyota l’any vinent

● MOLLET DEL VALLÈS
MONTSE ERAS

El CEM atorga la vuitena
Beca Vicenç Plantada

PROJECTE. Dibuix de la futura passarel·la que ha de connectar el sector de la Vinyota amb el barri de La Casilla >> AJUNTAMENT

S’hi han d’emplaçar un nou
IES, l’Escola Oficial d’Idiomes, la
residència per a discapacitats,la
quarta escola bressol i el Centre
de Recursos Educatius. A més,
s’ampliarà l’actual CEIP Cal Músic.

ELS EQUIPAMENTS

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

�

*

L’Ajuntament de Parets ha reorde-
nat el trànsit del polígon industrial
del sector Z, de manera que ha
canviat el sentit de circulació dels
carrers de la Logística, de la Prem-
sa i de la Imprenta, a l’entorn de la
rotativa del Grupo Z. Pel que fa al
carrer de la Logística, passa a ser
d’un únic sentit, en direcció a l’a-
vinguda de Francesc Macià. El de
la Premsa també té un únic sentit,
en direcció al Passeig Fluvial i, per
últim, el carrer de la Impremta és
també d’un sol sentit en el tram

comprès entre el carrer de la Logís-
tica i la rotonda que conflueix amb
el carrer de la Premsa. El tram d’a-
quest vial, des del carrer de la
Premsa i fins a l’avinguda de Fran-
cesc Macià, continua mantenint
els dos sentits de circulació.

Les actuacions al polígon també
han consistit en la reodenació de la
zona d’aparcament, que s’ha deli-
mitat tot destinant alguns trams a
turismes i furgonetes i d’altres a ca-
mions. S’han habilitat 128 places
per a turismes i 17 per a trailers. A
més, s’han fet millores en la senya-
lització vertical i horitzontal del
sector Z. ■■

● PARETS DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

■■ MMOOBBIILLIITTAATT | CANVIS EN EL SENTIT DE CIRCULACIÓ

■■ RREECCEERRCCAA | DIJOUS PRESENTEN EL TREBALL D’ANSÓ I CAMPOY

Parets reordena el trànsit i
l’aparcament del polígon
industrial del sector Z

99,81 metres de longitud
Accés a la Casilla

(barana de 
cables d’acer)

Pèndula formada per
barres d’acer blancTerra pavimentat 

amb taulons de fusta

4,52 metres d’amplada



DV, 23 MAIG 2008 7PUBLICITAT contrapunt

Plaça Major, local 20 · Mollet · Tel./fax 93 579 73 30 · Mòbil 685 306 200



DV, 23 MAIG 20088SOCIETAT contrapunt

L’Ajuntament de Mollet, junta-
ment  amb la Comissió d’emergèn-
cies integrada per les diferents enti-
tats solidàries de la ciutat, destina
una ajuda de 2.000 euros a
Birmània adreçada als damnificats
del desastre ocasionat pel cicló
Nargis. L’ajuda humanitària es rea-
litza per mitjà de l’entitat solidària
Birmània per la Pau, una organitza-
ció que porta 20 anys treballant en
aquesta zona. 

Amb els problemes ocasionats
per la Junta Militar Birmana en la
recepció d’ajudes humanitàries a la
zona afectada, actualment Birmà-
nia per la Pau és l’única organitza-
ció que garanteix l’arribada de l’im-
port íntegre a les víctimes
necessitades. 

L’entitat Birmània per la Pau ha
obert un compte bancari a Caixa
Catalunya on es poden fer dona-
cions: 2013-0015-1202-0367-9940.
A part, es pot seguir l’activitat de
l’entitat solidària per mitjà del web
birmaniaporlapaz.blogspot.com. ■■

■■   L’ACCIÓ S’EFECTUA PER MITJÀ DE BIRMÀNIA PER LA PAU

Mollet envia a Birmània
un ajut de 2.000 euros 
● MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

L’associació de ciutadans mauritans
Guidimaxa Remmu es presenta
aquest proper dissabte a Mollet amb
un sopar a la seu del Centro
Aragonés (20.30 h). La degustació
d’aliments típics de la regió anirà
acompanyada d’una xerrada sobre
integració, intercanvi de cultures i
cooperació. L’entitat mauritana pre-
veu l’assistència d’uns 80 comensals
i la confecció dels plats serà enregis-
trada pel programa Els nous cata-
lans que s’emet els diumenges al

matí a TV2. Arròs amb pesca i cus-
cús amb llet i iogurt seran alguns
dels plats que es podran tastar. 

Les activitats a Mollet de Guidi-
maxa Remmu són les freqüents
reunions a La Marineta i el progra-
ma quinzenal a Ràdio Mollet.

Guidimaxa Remmu (que signifi-
ca fills de la regió Guidimaxa) va
néixer el 2005 i compta amb més
de 600 socis de la província de Bar-
celona. A part de donar a conèixer
la seva cultura, l’entitat disposa
d’un ampli decàleg de denúncies
com la inexistència d’un consulat a
Barcelona, fet que obliga els ciuta-

dans mauritans a haver de despla-
çar-se a Madrid per segons quines
gestions. Altres problemàtiques que
volen solucionar són els impedi-
ments per enviar diners a Maurità-
nia, la impossibilitat de participar a
les eleccions mauritanes des d’Es-
panya i la lluita contra la immigra-
ció clandestina. El seu president  és
l’enginyer Boubou Samba que fa
temps vivia a Mollet però que en
aquests moments és veí de Parets.
“He viatjat per tot Europa i puc
dir que Espanya és un país acolli-
dor, tolerant i on millor convivèn-
cia he observat”, diu Samba. ■■

■■ COOPERACIÓ  | EL SOPAR TERTÚLIA DE DISSABTE SERÀ ENREGISTRAT PER ‘ELS NOUS CATALANS’

Guidimaxa Remmu apropa
la cultura mauritana a Mollet
● MOLLET DEL VALLÈS

PEDRO NAVARRO

■■   EXPOSARÀ L’ACTIVITAT DE L’ASSOCIACIÓ TIBSIMA AL CASAL

Francesc Verdugo disserta sobre la
situació del Sàhara a La Gallineta
● MOLLET DEL VALLÈS. El molletà Francesc Verdugo, membre de l’associa-
ció Tibsima, oferirà aquest divendres una xerrada al casal La Gallineta
sobre la situació actual del Sàhara. Verdugo aprofitarà la ponència per
divulgar els àmbits d’actuació de l’associació com les ajudes a infants dis-
capacitats del Sàhara. La xerrada està programamda a les 8 de la tarda.

GABINET DE SERVEIS · CORREDORIA D’ASSEGURANCES

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

Avda. Calderó, 18, 1º A · Tel. 93 570 54 46 · Mollet del Vallès
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LA MILITÀNCIA D’ERC TRIA L’EXECUTIVA 
COMARCAL AL MERCAT VELL DE MOLLET

■■   EELLEECCCCIIOONNSS | CONGRÉS PER A AFILIATS

● MOLLET. Esquerra celebrarà dissabte el seu Congrés comarcal en què ha de
triar l’executiva del partit al Vallès Oriental (Marta Planas i Joaquim Ferriol
opten a la presidència), així com els consellers nacionals del territori, que comp-
ta amb sis candidats, entre els quals hi ha el molletà Oriol López . POLÍTICA
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OGS

“Volem democràcia, no decisions
a dit”. Aquesta frase resumeix la rei-
vindicació de part de la militància
del Partit Popular (PP) de Mollet
davant el funcionament de la secció
local. En les darreres setmanes, l’e-
lecció de compromissaris al Congrés
que ha de celebrar el partit per triar
el president del PP català ha desta-
pat la caixa dels trons dels populars

molletans. Davant el fet que la
junta del partit no ha convocat cap
reunió per decidir quins serien els
militants triats per anar al congrés,
fa unes setmanes un grup d’afiliats
va decidir presentar-se a Barcelona
com a compromissaris. Es tractava
de María Carmen Sánchez, M.
Ángeles Merino, Antonia Tajuelo i
Jose Luís Melenchón. Així doncs,
quan la direcció del partit a Mollet
va presentar els seus representants
al congrés es van trobar amb la

duplicació de compromissaris. 
La regidora portaveu del grup

municipal, Susana Calvo, i el presi-
dent del PP de Mollet, Galo Calvo,
“van decidir presentar les candida-
tures de compromissaris sense po-
sar-ho en coneixement dels afi-
liats”, es queixa Sánchez. Calvo, en
canvi, assegura que el procediment
ha estat l’habitual, ja que “normal-
ment sempre són els càrrecs del
partit qui anem als congresos”. 

La situació anòmala, però, va
obligar a convocar una reunió ur-
gent, el dissabte 19 d’abril, per triar
els quatre militants molletans que

aniran al congrés. Es va decidir que
fossin dos de cada sector, de mane-
ra que es van triar M. Carmen Sán-
chez, M. Ángeles Merino, el regi-
dor Roberto Capmany i el secretari
Javier Codorniu.

Finalment, però, Sánchez va ser
substituïda per Susana Calvo. “Ens
vam equivocar, pensàvem que jo
hi podia anar igualment, però no
és així. El canvi es va haver de fer
amb rapidesa i per això no se li va
comunicar”, argumenta la regido-
ra. Sánchez considera que la direc-
ció local, que s’ha mostrat propera
a la candidatura d’Alberto Fernán-

dez Díaz, dubtava de quin seria el
seu vot. L’enrabiada de la militant,
ha fet que hagi denunciat una
“manca de comportament demo-
cràtic en el PP molletà”, que no
convoca cap assemblea de militants
des de les darreres eleccions. “No
cal una assemblea cada dos per
tres; la junta local es reuneix cada
setmana”, diu Calvo. ■■

■■   CCRRIISSII  IINNTTEERRNNAA    | PART DE LA MILITÀNCIA ACUSA LA JUNTA DE COMPORTAMENT POC DEMOCRÀTIC

Esbatussada al PP per la tria
de compromissaris al congrés

■■   AASSSSEEMMBBLLEEAA  LLOOCCAALL  | APOSTA PER TREBALLAR AMB LES ENTITATS

Segons M. Carmen Sánchez,
un dels arguments que li van 
donar per haver eliminat el seu
nom de la llista de compromissa-
ris és que no tenia la quota d’afi-
liació al dia. Sánchez, però, ha ex-
plicat que cap dels militants
molletans del PP no paguen quo-
ta, fet que ha confirmat Calvo.
“La junta anterior va acordar que
els seus membres no paguin i pel
que fa a la resta de militants som
flexibles”, diu Calvo. La distinció
entre militants i simpatitzants es
fa per si tenen carnet o no.

SENSE QUOTES

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Un cop acordats, María Carmen Sánchez va 
ser ssuubbssttiittuuïïddaa  per Susana Calvo sense avís

La manca de diàleg entre sectors va fer que
es presentessin els candidats per dduupplliiccaatt

● MOLLET DEL VALLÈS
MONTSE ERAS

● MOLLET DEL VALLÈS. ICV-EUiA
considera que ha de ser més crític
amb el govern de la ciutat i, en
especial, amb el PSC. Aquesta és
una de les conclusions de l’assem-
blea que dissabte va celebrar la coa-
lició a La Marineta i en què també
es va decidir impulsar el treball en

xarxa amb el moviment associatiu i
prioritzar les reivindicacions de la
ciutadania. Després de valorar el
primer any del grup municipal, es
va decidir crear dos grups de treball
per reforçar-lo i insistir en temes
com “el PEIN de Gallecs, l’incre-
ment de recursos socials de cara a

la crisi, el pla de mobilitat i les
grans infraestructures de la ciutat,
com l’AVE, la Interpolar i el soter-
rament del tren”, indicava la regi-
dora portaveu Noemí Fernández.

També es van exposar les 15 pro-
postes que la coalició ha presentat
als pressupostos participatius, entre
les quals hi ha la instal·lació de pla-
ques solars a l’antic abocador, la cre-
ació d’un centre de creació artística
i la instal·lació de pàrquings dissua-
sius a les entrades de Mollet. ■■

ICV-EUiA serà més crítica
amb el govern de la ciutat

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
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Dissabte 17 de maig
A les 10,30 h
A Torre Marimon de Caldes de Montbui
Partit de futbol entre els Il·lustres Col·legis Advocats de Sabadell i de Granollers.
Dinar després del partit.

Dijous 29 de maig
I jornades jurídiques de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers.
“La responsabilitat patrimonial de l’administració”.

Divendres 30 de maig
A les 12 h
A l’esglèsia parroquia de Sant Esteve
Missa en sufragi dels companys difunts.

A les 13,30 h
A la seu del Col·legi (Rambla J. Tarradellas, 5, 1-3)
Aperitiu d’agermanament amb procuradors i oficials i lliurament de premis del
Concurs de “Relat amb toga” i Concurs de fotografia.
Actes organitzats pel Grup d’Advocats Joves.

A les 19,30 h
A la sala Francesc Tarafa de Granollers (c. Corró, 47)
Acte d’imposició de togues.
Lliurament de les insígnies commemoratives i diploomes pels col·legiats de més de
25 anys de col·legiació: JOSEP DE CABO GUITART, XAVIER CRUZ SOTO, AUGUST
ESCARPIZO-LORENZANA MARTÍNEZ, JORDI SAPERAS VERGARA.

A les 21,30 h
Al Restaurant Torre del Pla (ctra. de lAmetlla a Llerona, km. 1,5. Llerona)
Sopar de germanor
Import tiquet sopar: 45 euros. Reserves a la secretaria del Col·legi abans del dia
28 de maig (tel. 93 879 26 03)

Parets posarà en funcionament una
Oficina Local d’Habitatge, que
donarà servei també a Montmeló i
Montornès, per mitjà d’un conveni
de col·laboració entre els tres muni-
cipis que aprovava dijous el ple.
D’aquesta manera HabitaParets SL
oferirà a la ciutadania serveis d’infor-
mació i assessorament sobre habitat-
ge, gestió del registre únic d’habitat-
ges protegits, tramitació d’ajuts i
borsa d’habitatges de lloguer social.

Les dependències del nou servei
s’emplaçaran a l’edifici Can Càliu,
al carrer Major, en el qual s’estan

fent obres de condicionament, que
estaran enllestides a finals de mes,
de manera que al juny es podrà en-
gegar l’Oficina. 

El conveni que han signat els tres
municipis, amb vigència fins al
2010, estableix despeses comparti-
des proporcionals al nombre d’habi-
tants de cada població, així com que
Montmeló i Montornès delegaran a
Parets les ajudes externes que pu-
guin rebre. 

La proposta va ser aprovada amb
l’abstenció de Nova Opció per Pa-
rets (NOPP), que, malgrat conside-
rar-la una iniciativa interessant, va
mostrar dubtes sobre el repartiment
de despeses. “El document no dei-

xa clar quines són les compartides
i quines ha d’assumir Parets. A
més, el cost del lloguer no es
compartirà”, indicava la regidora
del NOPP, Rosa Martí. El respon-
sable municipal d’Urbanisme, Lu-
cio Gat, assegurava que les despe-

ses bàsiques s’haguessin assumit
igualment per l’Ajuntament paretà.
“Creiem que no és de justícia que
paguin part del lloguer perquè ja
teníem previst obrir aquest servei
i també hi haurà el Servei Local
d’Ocupació”, argumentava Gat. ■■

■■ PPLLEE  MMUUNNIICCIIPPAALL | CONVENI PER AL SERVEI CONJUNT AMB MONTMELÓ I MONTORNÈS

Can Càliu obrirà
al juny l’Oficina
Local d’Habitatge

EN OBRES. El condicionament de Can Càliu està a punt d’acabar-se  >> ARXIU

NOPP s’absté perquè el cost del lloguer
del local l’assumirà únicament Parets

● PARETS DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / M. ERAS

... �

Les claus dels pisos 
de lloguer, al setembre

● Els pisos de lloguer de l’Espai
Central es lliuraran a finals de
setembre, segons indicava el regi-
dor Lucio Gat, tot desmentint que
l’obra es trobi aturada. Segons l’e-
dil, actualment s’està treballant a
l’interior del nou edifici. Gat respo-
nia així una pregunta de CiU al ple.

Estudi de l’aprofitament
d’aigua de pous i fonts
● Al juny el govern municipal
convocarà una reunió per parlar
de la gestió de l’aigua, en la qual
s’estudiarà la possibilitat d’aprofita-
ment de fonts com la de la mina
de Can Cot, Can Berenguer i els
pous de La Linera, entre altres que
ha proposat el NOPP.

Reunió de seguiment
del pressupost municipal

● Al setembre els grups munici-
pals es reuniran per fer seguiment
de l’estat del pressupost municipal
d’enguany. La trobada informativa
per al control pressupostari ha
estat una proposta de NOPP.
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· MOLLET. SANTA ROSA. Ref. 01978. Sup.
65 m2, salón 20 m2, 2 hab., baño, coc. pa-
ra ref., s/gres, v/alum., p/sencillas, exte-
rior, soleado, balcón. Ideal parejas. Precio:
192.324 euros (32 Ml). Tel. 93 579 33 33.

· MARTORELLES PUEBLO. PLANTA BAJA.
Ref. 1635. Todo exterior. Sup. 65 m2, salón
16 m2, 3 hab., baño, coc. office muy bien
conservada, lavad., trast., aire acond., ca-
lefac.. Muy soleado. Precio: 216.365 euros
(36 Ml). Tel. 93 570 51 59.

· MONTMELÓ. Ref. 33558. Piso amplio y
céntrico. Sup. 83 m2, tza. 6 m2, salón 16
m2, 4 hab., baño, coc. ref., lavad., gran
balc. Semi-reformado. Precio: 216.365 eu-
ros (36 Ml). Tel. 93 572 30 73.

· MOLLET. ZONA CENTRO. Ref. 11065. Sup.
80 m2, salón 22 m2, 4 hab., baño, calefac.
Tel. 93 579 33 33.

· MARTORELLES. PISO EN PLENO CENTRO.
INMEJORABLE ZONA. Ref. 1594. Sup. 70
m2, 3 hab., baño, coc. office amplia con
lavad. Precio: 225.380 euros (37.5 Ml). Tel.
93 570 51 59.

· URGE VENDER DÚPLEX EN SANT ANTO-
NI DE VILAMAJOR. 5 años. 111 m2, 3 hab. +
estudio, piscina comun., plaza de parking
incluido. En el centro del pueblo. Precio:
246.415 euros (41 Ml). Negociables. Tel.
663 728 815.

· ÁTICO EN MOLLET. ZONA EST. DE FRAN-
CIA. Ref. 01979. Para entrar a vivir. Sup. 65
m2, salón 12 m2, 3 hab., baño, coc. gas, la-
vad., trast., aire acond., calefac., v/alumi-
nio, p/sapelly, aire acond., ext., soleado,
balcón trasero. Muy tranquilo. Zona pea-
tonal. Precio: 225.380 euros (37.5 Ml). Tel.
93 579 33 33.

· PISO EN MONTMELÓ. ZONA NORTE-AM-
BULATORIO. Ref. 33556. Sup. 75 m2, salón
16 m2, 3 hab., baño, coc. ref., calefac. Ins-
talaciones nuevas. Precio: 212.010 euros
(35.2 Ml). Tel. 93 572 30 73.

· PISO REFORMADO EN CALDES DE
MONTBUI. Ref. 01826. Sup. 80 m2, salón
20 m2, 3 hab., baño, cocina eléctrica, lava-
dero, aire acondicionado, calefacción,
ventanas de aluminio, puertas roble, so-
leado, balcón. Precio: 243.410 euros (40.5
Ml). Tel. 93 579 33 33.

· TRASPASO LOCAL CON NEGOCIO DE
LENCERIA MONTADO EN MOLLET. Zona
centro. Cerca del casco antiguo. Ref.
03034. Tienda provista de alarma, pe-
queño trastero y baño. Con todo el géne-
ro. Sup. 60 m2. Escaparate. El precio del
traspaso variará según el genero que

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

· SE VENDE FORD FIESTA 1.4 TDCI 68 CV. 5
puertas, año 2002, aire acondicionado,
cierre centralizado, dirección asistida, CD,
a/g, color plateado. Precio: 6.900 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.
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EN LLOGUER

· SE ALQUILA PLAZA GRANDE DE PÁR-
QUING. SITUADA EN CALLE CAN PANTI-
QUET, por tan sólo 60 euros al mes. Tel.
670 356 221 (Sr. Vicenç).

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

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

· Ref. 04007. MOLLET. CERCA RAMBLA
NOVA. Apartamento amueblado. Sup. 45
m2, salón 15 m2, 2 hab., baño, coc. abierta
americ., calefac., asc., suelos parket y tzo.,
p/sapelly, vent. alum., lavad. tipo balcón.
Precio: 650 euros/mes. Tel. 93 579 33 33.

· Ref. 040450. MOLLET. CAN PANTIQUET.
Sup. 75 m2, terraza de 4 m2, salón 24 m2,
3 hab., 2 baño, lavadero, amueblado, cale-
facción, ascensor. Precio: 740 euros/mes.
Tel. 93 579 33 33.

· PISO EN MARTORELLES CENTRO. Ref.
1572. SIN MUEBLES. Sup. 80 m2, salón 21
m2, 3 hab. dos de ellas dobles (antes 4
hab.), 2 baños, cocina office reformada,
lavadero, calefacción, ascensor. Arreglado
para entrar a vivir. Precio. 750 euros/mes.
Tel. 93 570 51 59.

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

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

TRASPÀS

ES TRASPASSA
AGÈNCIA DE VIATGES

A MOLLET
en ple funcionament 
i molt ben situada.

Interessats/des truqueu 
al tel. 93 570 32 05
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MOTORM

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

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

· FREELANDER TD4 DIESEL 5 PUERTAS,
MOTOR BMW, AIRE ACOND., ELELVALUNAS
ELÉCTRICO, RADIO CD, ESPEJOS
ELÉCTR., AÑO 2005. PVP: 17.800 €

· MEGANE SCENIC 1.6 16V, CONFORT DINA-
MIC, TECHO ELÉCTRICO, AÑO 2005, 54.000
KM. PVP: 11.950 €

· MEGANE GRAND TOUR 120 CV, 6 VELOCI-
DADES, CLIMATIZADOR, AUTO, SENSOR
DE LUZ Y LLUVIA, AÑO 2003 PVP: 10.500 €

· SEAT LEÓN TDI, 110 CV SPORT CLIMA.,
DIRECCIÓN ASISTIDA, EEX4, ESPEJOS
PLEGABLES ELÉCTRICOS, AÑO 2001 PVP:
7.950 €

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

· OPEL FRONTERA 2.5 TDS 3 PUERTAS,
A.A., HARD TOP, E.E., CIERRE CENTRAL.,
MANOS LIBRES, PARROT. PVP: 6.600 €

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

· Empresa en zona del Vallés Oriental
precisa MECANICO DE AUTOMOCIÓN, se
valorarán conocimientos de electricidad
e hidráulica. Se ofrece trabajo estable.
Retribución según aptitudes. Teléfono:
639 327 714 Sr. Antonio.

· INMOBILIARIA-CONSTRUCTORA necesi-
ta URGENTE SECRETARIA COMERCIAL con
experiencia y dominio en informática. In-
teresadas llamar al teléfono de contacto:
692 629 014.

· ¡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.

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

Se busca 

CAMARERO/A
con experiencia 

y nacionalidad española.

Se requiere experiencia. 
Para jornada completa.

Interesados/as llamar 
al tel. 663 534 177.

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

quede en ese momento en la tienda. Pre-
cio: 33.005 euros (5.5 Ml). Alquiler de
400 euros/mes. Tel. 93 579 33 33.

· 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.

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

· MOLLET. PISO EN AV. GAUDÍ. Ref. 04053.
Sup. 80 m2, salón 22 m2, 3 hab., baño, coc.
office, lavad., calefac., asc.. Precio: 750 eu-
ros/mes. Tel. 93 579 33 33.

· CASA ADOSADA EN ALQUILER EN STA.
MARÍA DE MARTORELLES. Muy amplia.
Ref. 2424. Sup. 195 m2, tza. 75 m2, salón
30 m2, 4 hab., 2 baños, aseo, cocina office
con salida al patio y barbacoa, trastero,
calefacción, chimenea, plaza de parking,
ventanas de aluminio, puertas lacadas.
Muy soleada. Precio: 900 euros/mes. Tel.
93 570 51 59.

· LOCAL DE 110 M2 EN PARETS. Buena si-
tuació. Esquinero. Equipado para oficina.
Precio interesante. Tel. 609 48 21 20.

· SE ALQUILA PISO TOTALMENTE REFOR-
MADO EN SANTA COLOMA DE GRAME-
NET. Ref. 04047. Sup. 50 m2, 2 hab., baño,
cocina americana, lavadero, amueblado,
calefacción. ¡Ideal parejas! Posibilidad de
párquing a 10 minutos. Precio: 830 eu-
ros/mes. Tel. 93 579 33 33.

· DÚPLEX EN EL CENTRO DE VALLROMA-
NES. Ref. 140. Para entrar a vivir. 148 m2,
salón 40 m2, 4 hab., 2 baños, aseo, cocina
office, lavadero, amueblado, chimenea,
park., ascensor. Puerta blindada, portero
automático, vent. aluminio, puertas sa-
pelly, exterior, soleado. Precio: 1.000 eu-
ros/mes. Tel. 93 568 35 45.

· MONTMELÓ CENTRO. Ref. 33563. Precio-
sa planta baja con jardín completamente
reformada. 70 m2, 3 hab., baño, coc. nue-
va, calefacción. Precio: 750 euros/mes. Tel.
93 572 30 73.

SE ALQUILA LOCAL
COMERCIAL EN

MOLLET,
c. Roger de Llúria, 43-45.

De 150 m2.
Precio: 600 euros/mes.

Interesados llamar al
9933  667744  8877  0099

SIN CARNET
PIAGGIO M500 XXL  Año 08,
Km. 0, full equip, e.e., c.c, llan-
tas. PVP: 13.000 euros. A ESTRE-
NAR

LIGIER NOVA, año 03, motor die-
sel, sólo 9.000 km. PVP: 5.900
euros

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

SUZUKI SWIFT SPORT 1.6 (125
CV), 3 puertas, año 07, geréncia,
full equip. PVP: 15.590 euros.

4x4
SUZUKI GRAND VIATARA XL-7
2.0 HDI. Año 04, 7 plazas, full
equip, clima., llantas, etc. PVP:
18.500 euros.

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

PALET MOTOR

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

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

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)

· PISO EN MOLLET. ZONA SANTA ROSA.
Ref. 01982. Cerca centro. Semi ref. 75 m2,
salón 20 m2, 3 hab., baño, coc. office ref.,
lavad., amueblado, a.a., calefac., asc.,
s/tzo.+gres, soleado, balc. Precio: 225.380
euros (37.5 Ml). Tel. 93 579 33 88.

· PISO EN CARDEDEU CENTRO. Ref. 11015.
SEMI NUEVO. Sup. 150 m2, 3 hab., 1 baño,
cocina office, lavad., comedor 20m2, tza.
20 m2, s/gres, garaje incluida, ascensor,
calefacción, v/alum., p/haya, exterior to-
do, soleado, balcón. ¡Muy céntrico! Precio:
339.000 euros (56.4 Ml). Tel. 93 579 33 33.

· CASA EN MONTORNÉS. ZONA CAN COLL.
Ref. 368. Zona muy tranquila. Superfície
de 200 m2, tza. de 10 m2, salón 30 m2,
jardín 845 m2, 3 hab., baño, coc. office ori-
gen, lavad., trast., amueblado, chim. Plaza
park. Armarios emp. Soleado. Precio:
410.000 euros (68.2 Ml). Tel. 93 568 35 45.

· SE OFRECE TORNERO DE PRIMERA con
más de 40 años de experiencia. Preferen-
temente zona Vallès Oriental. Teléfono
de contacto: 696 81 54 90. Preguntar por
Sr. Antonio.
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L’ASSOCIACIÓ DE BOTIGUERS CELEBRA    
EL DIA DEL COMERÇ AL CARRER BARCELONA

■■   CCOOMMEERRÇÇ | Articles a preu moll

● MOLLET DEL VALLÈS. L’Associació de comerciants del carrer Barcelona i la plaça
Catalunya celebren aquest dissabte una nova diada del comerç al carrer, en què els
establiments vendran els seus productes a un cost rebaixat, l’anomenat preu moll.
Les parades hi seran de 9.30 h a 21 h.

Els productors de mongeta del
ganxet de la comarca ja poden co-
mercialitzar aquest tipus de fesol
amb l’etiqueta que l’acredita com a
producte amb denominació d’ori-
gen protegida (DOP). El Departa-
ment d’Agricultura, Alimentació i
Acció Rural de la Generalitat ha

aprovat el reglament que atorga el
reconeixement transitori de la
DOP, a l’espera de l’aprovació defi-
nitiva per part de la Unió Europea.

CULTIU TRADICIONAL

El reglament fixa que les condi-
cions de cultiu i de recol·lecció
perquè la mongeta del ganxet gau-
deixi de la DOP hauran de ser les

tradicionals per “aconseguir la mi-
llor qualitat del producte”, apun-
ten des del Departament. 

Entre els municipis de la zona
de producció de la mongeta del
ganxet protegida amb la denomina-
ció d’origenMongeta del Ganxet
del Vallès-Maresme es troben Mo-
llet i Parets,  amb l’espai de Gallecs
com a referent, Sant Fost de
Campsentelles i Martorelles. ■

■■   LLAABBOORRAALL    | REDUCCIÓ DE PLANTILLA A L’EMPRESA FARMACÈUTICA

Els treballadors de Merck
signen la regulació sota 
l’“amenaça” de tancament

Mongeta amb protecció
■■   AAGGRROOAALLIIMMEENNTTAACCIIÓÓ    | PRODUCTES DE LA COMARCA

● BAIX VALLÈS
CONTRAPUNT / L.O.

Els treballadors de la multinacio-
nal farmacèutica Merck han ratifi-
cat l’Expedient de Regulació d’O-
cupació (ERO), que deixa sense
feina un centenar de treballadors
de la planta molletana. La secció
sindical de la UGT a Merck ha de-
nunciat que, durant el període de
negociacions, la direcció “ha ame-
naçat amb el tancament total de

la planta si no se signava l’ERO”,
apunta la delegada Teresa del Bur-
go. A més, el sindicat també de-
nuncia la manc d’un pla de
recol·locació de les persones afec-
tades per l’ERO, que, en la gran
majoria, responen a un perfil de di-
fícil reinserció, ja que són dones
entre 40 i 50 anys, “que porten to-
ta la vida treballant a l’empresa”,
indica Del Burgo.
Pel que fa a les condicions dels
acomiadaments, els sindicats han

aconseguit que les indemnitza-
cions siguin de 45 dies per 42 men-
sualitats per any treballat, amb la
fisclaitat a càrrec de l’empresa, que
oferia 30 dies per 33 mensualitats
per any treballat.
La multinacional, que indica que
amb l’ERO s’assegura la producció
a Mollet, ha presentat un pla social
que inclou prejubilacions per a 18
persones, i 200.000 euros a repartir
entre les persones que porten més
de 28 anys a l’empresa. ■

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / L.O.

La UGT denuncia que no hi haurà pla de recol·locació per als 100 acomiadats

RETALLADA. Cent treballadors deixen la planta de Mollet >> ARXIU
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SÍ, ÀVIA, EL SEU NÉT LI VOL DEMA-
NAR DISCULPES. Per una sèrie de
raons que ara no vénen al cas, la
vam haver de portar a una residèn-
cia. A la residència Santa Rosa de
Mollet, vostè no és conscient d’a-
quest fet, ja que la seva malaltia li
roba els records. El problema, àvia,
és que jo no puc oblidar  allò que
vostè significa per a mi, tot allò que
m’ha ensenyat i que m’ensenya. Les
meves disculpes per les poques esto-
nes que passo amb vostè, senyora
Pepita. Sóc covard i em costa molt
pair quan no em recorda. Sé que to-
ta la culpa la té aquesta malaltia. 

Llegint el CONTRAPUNT, m’he
adonat que havia de demanar dis-
culpes, pel tractament que entre
tots li estem donant. Les seves cui-

dadores estan en vaga, aquelles per-
sones que en tenen cura matí, tarda
i nit, que la canvien, que li donen el
dinar i que cobreixen les mancan-
ces que deixem els familiars. Àvia,
no s’enfadi amb elles. Sap quin sala-
ri cobren? 850 euros mensuals. M’a-
gradaria que les entengui... Àvia, si
aquests dies troba alguna mancança
al centre, sigui pacient. Les cuida-
dores no tenen el reconeixement
que es mereixen, ni tan sols poden
viure de la seva feina.

El que no li faltarà, àvia, serà el
90% dels serveis mínims. L’altre
10% és cosa de les famílies. De l’ad-
ministració no esperem res, però és
qui té la clau per donar allò que les
cuidadores mereixen. Àvia, per la
part que em toca, mil disculpes. ■■

lgunes ciutats, a l’anti-
gor, van envoltar el seu
nucli habitat amb mu-
ralles. Amb l’èxode del

camp a la ciutat, moltes poblacions
van haver de superar els límits em-
murallats per donar cabuda als
nous vilatans. Per això, alguns mu-
nicipis optaren per enderrocar les
muralles; d’altres van decidir no
enderrocar-les i facilitar la comuni-
cació entre el nucli antic i els ei-
xamples. 

Mollet no té muralles. Potser
perquè, havent estat sempre lloc
de pas, sabíem acomodar-nos a tot
nouvingut, fos amb voluntat de
quedar-se o només amb necessitat
de pas. No necessitàvem muralles,
però hem tingut barreres.

Les barreres d’una ciutat que
continua, al segle XXI, com a lloc
de pas: dues autopistes, dues línies
de tren (abans tres amb el Calderí;
aviat de nou tres amb l’AVE), són
les nostres muralles.

Entre totes elles n’hi ha una es-
pecialment sagnant: la de la línia
fèrria del Nord, de Puigcerdà, veri-
table separació entre el centre de
la ciutat i  Santa Rosa, i l’eixample
de la Plana Lledó i de Can Borrell.

D’altres barreres també ens han

A

ORIOL FORT

El mur sagnant

Que mai més
ningú no pugui parlar
despectivament dels de
“l’altre cantó de la via”

APORTACIONS

▲ ▲▲

Exregidor del PSC a l’Ajuntament de Mollet (1991-2007)

DAVID CREUS

Mil perdons, àvia
Mollet del Vallès

fet mal. La línia de França (aviat
duplicada amb l’AVE) i l’autopis-
ta de Girona ens han separat del
riu Besòs, però fins fa ben poc no
n’hem sentit el dolor: el riu era
una claveguera.

I l’altra és l’autopista que ens se-
para de Gallecs; barrera que, pot-
ser, ens ha ajudat a tots a posar els
nostres límits al nucli urbà, i a sal-
var l’altra cara d’una ciutat que
mai no hauria d’oblidar el seu
passat i el seu present agrícola.

Tornem al mur sagnant: el del
tren de Puigcerdà. L’alcalde Mon-

ràs ha aconseguit un acord amb
l’Estat i la Generalitat per soter-
rar-la en tot el seu recorregut ur-
bà. Aturem-nos-hi: aquesta és una
notícia excepcional. Aquesta sí
que és una muralla que val la pe-
na enderrocar; aquesta sí que és
una acció que mai la història po-
drà qualificar d’atemptat cultural.
Tot el contrari; és l’acció social,
col·lectiva, integradora més deter-
minant que mai no s’ha fet a la
nostra ciutat.

No dubto dels magnífics efectes
urbanístics i de qualitat de vida
que comportarà el soterrament,
però, permeteu-me que posi tot
l’èmfasi en la significació integra-
dora del projecte. Que mai més
ningú no pugui parlar despectiva-
ment dels de “l’altre cantó de la
via”, que mai més ningú no pugui
blasmar barris tan molletans com
la Plana Lledó!

El treball discret, sistemàtic,
convençut i ferm de l’alcalde
Monràs mereix el reconeixement
unànime. L’aposta era molt arris-
cada: no hi ha desdoblament de la
línia si no hi ha soterrament. Mo-
llet ha guanyat, cal festejar-ho. Fe-
licitats, alcalde! Felicitats, Mollet!
Visquem la història! ■■

CIBERENQUESTA Voteu a www.contrapunt.cat

LA PREGUNTA: Com és l’atenció al seu ambulatori? 

L’encariment de les
multes fa disminuir
les infraccions?

Sí
40,9% 

És indiferent
18,2% 

No
40,9% 

W

Resultats definitius

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

El plató de la futura Vallès Visió ja té un espai, just a sobre de la
futura seu de Ràdio Mollet. Els dos equipaments dedicats a la
comunicació s’intal·laran al Lledoner, un espai que fa dos anys
el govern municipal presentava com un centre de referència per a
l’atenció a la gent gran, amb 1.500 metres quadrats per a espais
de formació i de lleure, gimnàs, atenció mèdica, menjador i un
auditori amb un aforament de 100 places.  Amb els nous usos, la
superfície destinada als nous jubilats ha disminuït. Malgrat tot el
govern assegura que es mantindran tots els serveis previstos en
un inici i –després d’insistir-hi– explica que ja es preveien alguns
espais lliures a l’edifici que han permès trobar lloc a la ràdio i la
tele. El 2006, però, això no es va esmentar, sinó que el consistori
es vanagloriava de l’extensa superfície. La transparència a 
l’hora d’explicar els projectes és bàsica perquè la ciutadania no
pensi que les decisions es prenen a batzegades. ■■

EL LLLLEEDDOONNEERR ES VA PRESENTAR COM UN CENTRE PIONER PER

A LA GENT GRAN, AMB 1.500 METRES QUADRATS DE SERVEIS

Decisions a batzegades

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

CAVE CÀNEM

Politicòleg

Totes les instàncies de
poder s’han impregnat
de ‘friquisme’, encara
que ningú ho confessi

ORIOL 

ESCURA

Orgull

emenant webs d’Internet
com a teràpia de relaxa-
ció, com aquell qui no
vol la cosa, vaig topar-me

amb uns manaments del bon fre-
aky, segurament apòcrifs i sense
estar subscrits per alguna institució
oficial. Me n’ha inquietat la ironia
d’un –potser el desè-, que final-
ment commina el col·lectiu a con-
querir el món. No fotem! Si abans
un freaky era algú poc sociable,
inofensiu i aficionat empedreït de
mangues, pel·lícules, jocs o altres
activitats lúdiques elevades a la
màxima erudició... Ara aquest
terme designa tot tipus de persones
que té certes inclinacions excèntri-
ques o estrafolàries. Abans estaven
en un racó de la mitologia social
més fosca i delirant, a l’ombra de
la nostra sorna i a l’escalforeta de
la conyeta televisiva. Ara són omni-
presents, perquè tots tenim una
vena freaky latent que ha estès
aquesta filosofia de vida.

Si no us he convençut, passegeu-

vos per Mollet i contempleu el ca-
laix de formigó de l’Ajuntament
amb aquella A tan pruïjosa que el
distingeix –confesso que hi tinc
una obsessió fetitxista-, o l’hortet de
disseny que han plantificat al final
de la rambla Pompeu Fabra... Si
mirem Catalunya, em limito a re-
cordar-vos l’intent de supressió del
batxillerat nocturn. Com podeu
veure, el friquisme ha impregnat to-
tes les instàncies de poder, encara
que ningú es desacomplexi i ho
confessi públicament. I si no, com
és que el debat sobre drets i deures
se centra en les famoses ordenan-
ces procivisme o les lleis d’igualtat
de gènere o del matrimoni homo-
sexual i no sobre una possible regu-
lació del fenomen freaky que cada
vegada és més estès perillosament?
Perquè en el fons, tots som freakys i
no hi ha diferència.

Sóc feliç; em sento alliberat. No
seré l’únic que aquest diumenge
25 de maig celebri el Dia de l’Or-
gull Freaky... ■■

R
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Pràctiques a Mollet
martina vinkovic. >> ravensburg
(alemanya)

Em dic Martina Vinkovic i tinc
22 anys. Sóc d’Alemanya i estu-
dio a l’institut social a Ravens-
burg. Tinc l’oportunitat de rebre
suport econòmic del programa
Leonardo da Vinci i aprendre al-
guna cosa per a tota la vida.

Per obtenir la titulació d’Educa-
dora Europea he de realitzar unes
pràctiques. Les estic fent a Mollet,
concretament a l’Escola d’Infants
Quitxalla. Penso que les noves ex-
periències que pugui adquirir a
aquesta escola infantil poden aju-
dar-me a millorar els mètodes que
utilitzem als centres d’Alemanya.

Durant les primeres setmanes,
el mes de febrer, vaig tenir proble-
mes amb l’idioma, el català, per-
què jo només havia estudiat el cas-
tellà. Ara, després de dos mesos,
l’entenc i el començo a parlar.

Jo crec que és molt bo que els
nens i nenes, des de petits, puguin
realitzar activitats, com ara expli-
car contes, psicomotricitat, músi-
ca, etc. perquè ajuda a la seva esti-
mulació. Treballen la música amb
diferents activitats motivadores per
als infants, com ara pintar i jugar
amb farina a ritme de la música, i
conèixer els instruments musicals.
Tot plegat finalitza amb una visita
a l’Auditori de Barcelona per veu-
re i escoltar els músics en directe.

Ara començaran a treballar el

mar i tindran tres racons a la clas-
se: el de la sorra de platja, el de
l’aigua i el de l’experimentació.
També he pogut conèixer tradi-
cions, com el Sant Jordi.

He vist que els costums aquí són
diferents a Alemanya. Per exem-
ple, els nens quan arriben a l’esco-
la infantil fan un petó a les mes-
tres, el contacte és més directe.

Aquestes pràctiques estan sent
una experiència molt positiva. ■■

Agraïment
maria luisa-edith coromina
ferriz. >> Mollet del Vallès

El 13 de maig va morir la meva
mare, Adelina Ferriz Durban (Jo-
sefina), a l’Hospital de Mollet. Va
estar-hi una setmana i només vull
agrair enormement les cures i
atencions de tot el personal de la
tercera planta. Van ser afectuosos i
amables amb ella i amb mi. No sé
qui de tots ells es va portar millor.
I com que no sé el nom de cadas-
cú (infermeres, metges i auxiliars).
només puc dir: Gràcies a tots.

No vull oblidar-me del servei
de PADES (especialment, Dori).
Van ser la meva taula de salvació
moltes vegades, com també Àn-
gels Viader (infermera de capça-
lera). Sé que ells em diuen que és
la seva feina, però hi ha moltes
formes de ser professional i de
comportar-se, especialment amb
un malalt. Gràcies novament. ■■

Heroisme anònim
m. dolors navarro >> secretària
de la dona d’ERC. Mollet del Vallès

Aquest dissabte, 24 de maig, és el
Dia Internacional de les Dones
per la Pau i el Desarmament. 

A la majoria de les cultures el
masclisme ha atorgat papers ben
definits a cadascun dels sexes. Els
homes agafen les armes; les do-
nes resten als pobles, testimonis i
víctimes alhora de tot l’horror.

Cap a la meitat dels 90 les Na-

cions Unides van reconèixer el pa-
per que podem tenir les dones en
la prevenció i resolució dels con-
flictes. Des de llavors s’han reiterat
els pronunciaments en aquests
sentit, però la majoria de les taules
de negociació, encara avui, estan
formades només per homes. El
motiu és clar: les mateixes estruc-
tures masclistes que exclouen les
dones de l’exèrcit, les marginen de
la presa de decisions polítiques. 

Malgrat tot no resten de mans
plegades. A tots els continents hi
ha organitzacions femenines a fa-
vor de la pau: l’associació pels
drets humans Memorial a Txetxè-
nia, les mares de soldats de Sant
Petesburg a Rússia i la Ruta Pacífi-
ca a Colòmbia en són una mostra. 

Tenim notícies d’almenys dues
dones que van fer tasques de gran
mèrit durant la segona guerra
mundial.  Al sud de França una
dona suïssa, Elisabeth Eidenberg,
va fundar la maternitat d’Elna i va
evitar que 597 nadons morissin de
gana i de fred. Vam conèixer la se-
va història fa un parell d’anys.

Ara hem sabut d’un altre cas. A
Polònia, Irena Sendler va anar re-
collint fins a 2.500 criatures jue-
ves, les va amagar a cases de famí-
lies i les va salvar de l’extermini
nazi. Va ser torturada per la Gesta-
po i condemnada a mort; per sort
la resistència va poder alliberar-la.
Al 2007 l’havien proposada per al
Nobel de la Pau. Ens ha deixat
aquest mateix mes, als 98 anys. 

Vull expressar la meva admira-
ció per l’esforç i el valor constant
que calia per actuar contra el te-
mible règim nazi. El meu humil
homenatge a Irena Sendler i a
tantes altres heroïnes anònimes. ■■

Bústia
redaccio@contrapunt.cat

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

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

��

n aliment és una substància necessària
per fer créixer i donar energia als éssers
vius. Pot tenir origen vegetal o animal. Els
humans mengem de tot, som omnívors.

Però sembla que no tots tenim dret a l’alimentació?
Es calcula que 800 milions de persones pateixen

fam al no poder aconseguir suficient menjar, i vuit
milions moren anualment per aquest motiu.

Diuen que la fam està lligada a la pobresa: manca
de béns materials suficients per portar una vida
digna. La pobresa, també, és l’índex que mesura la
quantitat de persones que no tenen allò necessari
per viure. Hi ha diferents tipus de pobresa:
l’absoluta (manca de menjar, casa i aigua potable),
l’extrema (tenir ingressos inferiors a un dòlar diari)
i pobresa (viure amb menys de 3 dòlars al dia). A
Espanya, per exemple, una persona es considera
pobre si els seus ingressos estan per sota de 584
euros per a una casa unipersonal, 1.052 per a un
matrimoni amb un fill, i 1.227 si són dos o més fills.

Al món hi ha 1.200 milions de persones en 
situació de pobresa extrema. Però, quines són les
causes de la fam al món? Els desastres naturals:
tempestes, sequeres, etc. arruïnen les collites i són
els països menys desenvolupats els que més

pateixen les conseqüències. Les guerres: la guerra
ha estat i és la causa de la mort de milers d’éssers
humans, de moltes malalties, de la pesta, la fam, i
d’altres mals. Les injustícies: Les 500 persones més
riques tenen uns ingressos iguals que 416 milions
de les persones més pobres del món. Els ingressos
de les 50 empreses més grans del món són més
elevats que la renda conjunta de 160 països. La
despesa militar mundial és 20 vegades superior als
diners necessaris per acabar amb la fam del món.

Les lleis, en comptes d’afavorir els productors de
matèries primeres, afavoreixen les multinacionals.

Segons tots els indicis, s’acosta una gran crisi 
alimentària. Si no hi ha una bona collita al juny,
poden morir de fam milions de persones. El preu de
l’arròs, base de l’alimentació de mitja humanitat,
ha pujat el 70 % en el que portem d’any.

Eradicar la fam al món constitueix el primer dels
Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni,
imprescindible per al compliment dels altres.
Aconseguirem eradicar-la? Tots tenim la paraula.

enrique collado, mestre. >> Mollet del Vallès

U
Tenim tots dret a l’alimentació? 

U
Les canyes dels costats del carrer del polígon envaeixen la 
calçada, de manera que entorpeixen la circulació de vehicles.
agustin martínez >> president de la comunitat del polígon
mas bagà. mollet del vallès

Costa tant netejar el canyís?

� enriquecolla@gmail.com

VOX POPULI

Està preparat 
per a l’arribada 
de la televisió
digital terrestre?

M. Carmen
Garrido

Administrativa
(34) MOLLET

Ja tinc l’aparell perquè les 
televisions noves ja el porten 
incorporat. Hi haurà més 
entreteniment per a nens i adults.

Conchi
Vara

Manteniment (41)
MOLLET DEL VALLÈS

Sí, ja veig els nous canals. Ara
puc veure més programes i el
fet és que ens hem d’adaptar a
les noves tecnologies.

Israel
Rico

Pensionista (27) 
MOLLET DEL VALLÈS

Sí, ja puc veure més programes,
sobretot els d’esports. Que la
TDT vingui incorporada a les 
televisions, facilita la propagació.

Jesús
Galán

Aturat (40)  
MOLLET DEL VALLÈS

Sí, tinc l’aparell a casa i em 
detecta uns trenta-dos canals
actualment. Algunes emissions
les detecta millor en digital.

Victoria
Muñoz

Sector automòbil
(40) MOLLET

Ja tenim l’antena i l’aparell a
punt. Veiem algun canal més,
sobretot infantil, però a poc a
poc s’anirà implantant millor. 

Oliver
Lacasta

Estudiant (21)  
MOLLET DEL VALLÈS

Ara mateix no estic preparat,
però ho hauré d’afrontar 
pròximament. L’augment de
canals és positiu.

Text i fotos: ANNA PALOMO
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JOSEP MONRÀS LLIURA ELS TROFEUS    
DELS JOCS ESCOLARS 2007-2008

■ POLIESPORTIU  |  FESTA CLOENDA A CA N’ARIMON

● MOLLET DEL VALLÈS. Dissabte passat, el complex esportiu de Ca
n’Arimon va acollir la festa cloenda dels Jocs Escolars amb la seva
tradicional entrega de trofeus. L’acte va ser presidit per l’alcalde i regidor
d’Esports, Josep Monràs. Enguany hi han participat més de 40 equips.

TRIOMF DEL CB PARETS FEMENÍ
QUE PUJA A SEGONA  1177

JÈSSICA GARCIA ÉS OR
AL CIUTAT DE MOLLET 1188

EL CF MOLLET TORNA A GUANYAR I
CONSERVA OPCIONS PER A L’ASCENS   1177

■■ BBÀÀSSQQUUEETT |  Copa Catalunya L’EQUIP GUANYA ELS DOS ENFRONTAMENTS DE LA FINAL A 4 I ES PROCLAMA CAMPIÓ DE COPA CATALUNYA

Qualsevol lloança es
queda curta per des-
criure la recta final

de temporada del CB
Mollet Recanvis Gau-
dí. Per si a la lliga re-
gular no va quedar
prou clar, el passat
cap de setmana, el

conjunt que entrena Àlex Coma va
demostrar que són el millor equip
de Copa Catalunya. I així ho van
certificar a la Seu d’Urgell, on els
molletans van guanyar els dos par-
tits de la final a quatre i es van pro-

clamar, per tant, campions de Copa
Catalunya i, a més, també es van
assegurar una plaça a Lliga EBA
per a la propera temporada.

El primer trencacolls per al CB
Mollet era l’enfrontament contra el
Vila-seca a les semifinals de dissab-
te. Els molletans van començar
molt fluixos, desconcentrats, sense
encert encistellador i poca activitat
rebotadora. Quan faltaven pocs mi-
nuts per al final, el Vila-seca estava

15 punts per sobre. Aleshores va ser
quan el CB Mollet va reaccionar i
va aconseguir 31 punts en 7 minuts,
un parcial demolidor que enfonsava
el Vila-seca i posava el Mollet a la
final. El resultat final va ser 93-83.

L’equip va capitalitzar l’optimis-
me i la confiança de la recta final
del darrer quart contra el Vila-seca
per guanyar la final 89-77 a un Se-
dis Mausa que actuava com a local
davant de tota la seva afició. El Se-

dis Mausa va ser el campió del se-
gon grup de Copa, només va perdre
quatre partits i cap d’ells com a lo-
cal. Les estadístiques no feien presa-
giar un triomf molletà però l’equip
d’Àlex Coma va jugar relaxat i amb
molta confiança en el llançament
exterior. La dada del partit va ser
que el CB Mollet va aconseguir
igualar el rècord de triples en un
partit de l’ACB que per ara ostenta
el DJV Joventut. De 37 intents, els
molletans van anotar 18 triples.
Arenas, amb un 7/11 va encapçalar
el festival molletà des de la línia de
6,25. La final va arrencar molt igua-
lada, amb rendes molt curtes. Al
principi del segon temps, però, el
CB Mollet va aconseguir marxar de
20 punts i es va convertir en una di-
ferència insalvable pel rival.

UNA DÈCADA DESPRÉS

En una temporada com aquesta és
fàcil destacar noms propis. Si més
no, “la veritable importància d’a-
quest equip ha estat la companyo-
nia entre els jugadors”, com bé
apunta el seu entrenador, Coma.
Després de 10 anys, el sènior del
CB Mollet jugarà a Lliga EBA.
L’Ajuntament oferia dimarts una re-
cepció  dels campions. ■■

EEll CCBB MMoolllleett rreemmaattaa  eell  ccuurrss
aammbb  ll’’aasscceennss  aa  LLlliiggaa  EEBBAA

EUFÒRIA. Celebració espontània del CB Mollet a la Seu d’Urgell >> CB MOLLET

● MOLLET DEL VALLÈS
PEDRO NAVARRO

El Centre d’Estudis
correrà la 20a Milla 
● MOLLET. Diumenge al matí, el
Centre d’Estudis Mollet organitza
la vintena edició de la Milla
Urbana a l’avinguda Llibertat, una
clàssica del calendari esportiu
local. Enguany es dedica a la
memòria de Julio López, exprofes-
sor d’educació física del centre. 

■■ AATTLLEETTIISSMMEE

Sant Fost prepara
la 19a Nit de l’Esport
● SANT FOST. El pavelló 1 de Sant
Fost serà aquest dissabte l’escenari
del lliurament de guardons corres-
ponents a la 19a edició de La Nit
de l’Esport. Com sempre, el certa-
men parteix de dues categories:
millors esportistes de club i
d’Escola Esportiva Municipal. 

■■ PPOOLLIIEESSPPOORRTTIIUU

El Moto Club Mollet
visita la Garrotxa
● MOLLET. Els membres del Moto
Club Mollet realitzen aquest diu-
menge una sortida de mototuris-
me al parc natural de la zona vol-
cànica de la Garrotxa. La sortida
està programada a les 8 del matí
des de l’edifici de Motos Isern. La
tornada serà pel coll de Bracons.

■■ MMOOTTOORR

77

89CB MOLLET 
SEDIS MAUSA

CB MOLLET RECANVIS GAUDÍ: Roger
Dam (5), Àlex Arenas (23), Jordi Cots,
Màrius Blanco, Gerard Bas (2), Sanmartí
(6), Oriol Ramoneda (3), Jordi Pareces (3),
albert Ferrer (22), Pau Viladomat (19),
Sergi Monròs (6) i Jordi Anglí.
SEDIS MAUSA: Martet (10), Vila (17),
Vilaro, Ferraz (2), R.Vilaro (11), Sansa (5),
Novillo (2), Beni (2), Moreno (18), Noguero
(2), Smith (8) i Vidal.
ÀRBITRES: Rupérez i Dosantos.
PARCIALS: 29-16, 53-46, 79-64 i 89-77.



DV, 23 MAIG 2008 17ESPORTS contrapunt

Setena victòria consecutiva del CF
Mollet UE que, des de l’arribada del
tècnic Sito Fradera, ha realitzat un
esprint de final de temporada impa-
rable. L’Andalucia es jugava el des-
cens i en la seva visita al Germans
Gonzalvo només li va faltar aparcar
l’autobús a la porteria. Els visitants
van renunciar al joc d’atac i les pilo-
tades aïllades mai van inquietar la
porteria molletana. Els locals es van
trobar un partit travat però van ser
pacients i van saber triangular fins a
trobar els espais. L’Andalucia, a la
segona meitat, va baixar el ritme
producte de la despesa física del pri-
mer temps però van seguir amb un
joc molt dur que va carregar de tar-
getes la línia defensiva. En tot cas, al

minut 75, José Valverde obria la
llauna amb una gran jugada indivi-
dual. Per primera vegada a la tem-
porada i quan falta una jornada pel
final, el CF Mollet depèn d’ell
mateix per aconseguir una plaça
d’ascens. Els molletans visiten el

camp de l’Avià i, si fan el mateix
resultat que el Lliçà contra el Sant
Feliu, el Mollet aconseguiria una
plaça per l’ascens. La via ràpida és
guanyar al camp de l’Avià. La
Molletense, per la seva part, va
guanyar 1-3 al camp del Júnior. ■■

■■ FUTBOL  |  Primera Territorial  L’EQUIP GUANYA A CASA I ALIMENTA EL SOMNI DE L’ASCENS

El CF Mollet venç i depèn
d’ell mateix per pujar 

AL TURMELL. Un defensa visitant atura una jugada del Mollet >> MARC GARCIA

0
1CF MOLLET UE

UD ANDALUCIA

● MOLLET DEL VALLÈS
PEDRO NAVARRO

L’FS Can Calet regala el
partit a l’últim minut

● ● MOLLET / SANT FOST. Derrota
de l’FS Barri Can Calet a la pista
del Touring. Durant la segona mei-
tat, l’equip de Xavier Cuní va saber
remuntar un advers 3-1, resultat
amb el qual es va arribar al descans.
Els santfostencs van errar moltes

jugades d’atac i llançaments de
doble penal. Els locals, amb un
jugador menys, van aconseguir el
gol de la victòria a l’últim minut. El
Barri acaba la Lliga dissabte a casa
contra el Lluís Millet.

El primer equip de la UFS, per
la seva part, també va perdre a casa
contra el Brafa (2-5). L’equip conti-
nua cinquè i acaben la competició
a la pista del CFS Vilamajor. ■■

■■ FFUUTTBBOOLL  SSAALLAA  | Preferent PATACADA TAMBÉ DEL MOLLET ■■ BBÀÀSSQQUUEETT  

● L’equip mini femení del CB
Mollet va ser el guanyador de la
segona edició del torneig Ciutat de
Mollet que organitza el mateix club
a les instal·lacions del pavelló de
Plana Lledó. Aquesta és la primera
edició del torneig  base amb partici-
pació d’equips femenins. De cara a
finals de juny, el club torna a orga-
nitzar el tradicional Torneig 48
Hores de Bàsquet.

El mini femení del
CB Mollet guanya el
Ciutat de Mollet

■■ FFUUTTBBOOLL    |  Preferent

● El Parets va perdre el derbi con-
tra el Bellavista Milan per la míni-
ma. Els de Cuni van dominar clara-
ment el partit però es van mostrar
negats de cara a porta. Al minut 89
l’àrbitre va mostrar la targeta ver-
mella al paretà Pol, una acció que
va originar un enfrontament a la
graderia. Les aspiracions de perma-
nència del Parets passen per gua-
nyar al camp del Vilassar de Dalt.

El CF Parets perd el
derbi a casa amb
crispació a la grada

■■ BBÀÀSSQQUUEETT    |  Femení

● Després de guanyar a l’Escola del
Carme de Sabadell, l’equip sènior
A femení del CB Parets ha rubricat
una magnífica temporada amb l’as-
cens a Segona Catalana. Les noies
de Chema Moreno han acumulat
23 victòries i ara disputaran la fase
final amb els equips campions de
tots els grups de Tercera. Aquesta
serà la primera vegada que el feme-
ní del CB Parets jugarà a Segona. 

El sènior femení del
CB Parets certifica
l’ascens a Segona 

■■ AATTLLEETTIISSMMEE  | JIMÉNEZ VA SER EL MILLOR DE LA CATEGORIA F43 

Ionut Preda s’adjudica la medalla
d’or al Campionat de Catalunya
● MOLLET DEL VALLÈS. L’atleta molletà Ionut Preda ha guanyat la medalla
d’or al Campionat de Catalunya Individual en la modalitat de llançament
de pes. Preda competia a la categoria F44 i va assolir una distància de 9,57
metres. El seu company del Club Olimp, Antonio Jiménez, també va ser
medalla d’or en llançament de pes però a la categoria F43 (4,17 metres).

3
4FS TOURING CLUB

FS CAN CALET

El Mollet HC s’apropa a
la fita de la permanència

● MOLLET DEL VALLÈS. Un Mollet
HC molt concentrat i endreçat va
guanyar d’un gol a la pista del
Ripoll, un equip que ja no es juga-
va res. Ardave posava el 0-1 al
minut 7 de partit, marcador amb el
qual s’arribaria al descans. 

A l’inici de la segona meitat, els
visitants van aconseguir empatar
l’enfrontament però, a cinc minuts
pel final, Joel Garcia aconseguia el
gol que finalment donaria la victò-
ria a l’equip que dirigeix Jordi Mo-
rote. El Mollet HC és ara tretzè
amb 40 punts, a 6 punts de la zona
de perill i aquest cap de setmana
reben la visita del Voltregà, un dels
capdavanters de la Lliga. ■■

■■ HHOOQQUUEEII  | 1a Nac. Cat. GOLS D’ARDAVE I JOEL GARCIA

2
1HC RIPOLL

MOLLET HC

1
0CF PARETS

BELLAVISTA MILAN 39
50CB PARETS

ESCOLA DEL CARME
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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.

■■ FFUUTTBBOOLL  | EL JUVENIL B I EL BENJAMÍ C PUGEN A PRIMERA

Tres equips base del CF Mollet UE
es proclamen campions de Lliga
● MOLLET DEL VALLÈS. El Juvenil B, el Benjamí C i el Prebenjamí B (grup 6
de Primera Divisió) són els tres equips de base del CF Mollet que el passat
dissabte es convertien en campions de Lliga. Així, el Juvenil B i el Benjamí
C promocionen i la propera temporada jugaran a Primera Divisió.

Èxit organitzatiu de la setena edició
del torneig Ciutat de Mollet que el
Club Patinatge Artístic va portar el
passat cap de setmana al pavelló de
Riera Seca. El certamen va aplegar
150 patinadors i patinadores de 14
clubs catalans. Els resultats espor-
tius més destacats els va encapça-
lar la petita Jèssica Garcia des-
prés d’aconseguir la primera posi-
ció a Certificat. Emma Pérez i
Queralt Figueroa  van ser tercera
i quarta, respectivament a
Iniciació C. D’altra banda, Ca-
rolina Masdevall i Júlia Marco
del CPA disputen aquest diven-
dres la Copa Alemanya junta-
ment amb la paretana del Cer-
danyola HC, Sara Castillo. ■■

■■ PATINATGE  |  VA SER LA MILLOR DE LA CATEGORIA CERTIFICAT

● MOLLET DEL VALLÈS
PEDRO NAVARRO

El CF Parets B no vol acabar la
Lliga sense dir l’última paraula.
L’equip que entrena Lluís Àngel
Andrés va aconseguir una impor-
tant victòria al Municipal Can Vila

de Mollet al derbi contra el
Lourdes. Els paretans van dominar
part de la primera meitat i els gols
de Xavi López i Miguel Àngel van
obrir una distància que els de Can
Vila no van poder retallar. El con-
junt dirigit per Àlex Blasco va veure
porteria amb gol d’Isaac al minut
70. A la darrera mitja hora de joc,
les expulsions per doble groga  a
Recio i Rubén van esvair qualsevol
reacció dels molletans. Aquest
resultat dóna esperances al filial del
Parets i recupera la UE Lourdes
com un dels actors de la lluita per la
permanència. 

Quan falta una jornada per con-
cloure La Lliga, el Parets B conti-
nua en posició de descens amb 29
punts. Si es vol salvar, l’equip de
Lluís Àngel Andrés haurà de gua-
nyar diumenge a casa contra el
Martorelles (Germans Gonzalvo, 18
h), que aquesta setmana ha perdut
1-4 contra el Montmeló, un dels
cuers. A part, els paretans han d’es-
perar que el Santa Eulàlia empati o
perdi contra el Sentmenat. El Lour-
des, amb 32 punts, està a un partit
de la zona de descens i es desplaça
al camp del Lliçà de Vall on no es
pot permetre un resultat advers. ■■

■■ FUTBOL  |  Segona Territorial  ELS DOS EQUIPS BAIXVALLESANS ES JUGUEN EL DESCENS

El Parets B guanya el derbi
i fica el Lourdes en el drama

4
1CF MARTORELLES

UE MONTMELÓ CF 

2
1UE LOURDES

CF PARETS B 

● BAIXVALLÈS
PEDRO NAVARRO

L’FS Parets cau 6-7
contra l’Hospitalet

● PARETS. L’FS Parets (Territorial
Catalana) va perdre per la mínima
a la pista de l’Hospitalet Bellsport
(6-7). Manca una jornada per aca-
bar la Lliga i l’equip és sisè a la
classificació amb 51 punts. 

■■ FFUUTTBBOOLL  SSAALLAA |  Territ.

Simón es posa segon
al campionat estatal

● MOLLET. Després del bon resultat
assolit al circuit d’Alcañiz (Terol),
el pilot molletà Dani Simón es
posiciona com a segon classificat a
la general del Campionat
d’Espanya de karting. 

■■ KKÀÀRRTTIINNGG

PRIMERA. Jèssica Garcia >> ARXIU

Jèssica Garcia s’adjudica
l’or al Ciutat de Mollet
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NÚRIA FELIU RECORDA SARDANES 
CLÀSSIQUES I POPULARS A L’ENVELAT

■■   POESIA | ÈXIT DE PÚBLIC

● MARTORELLES. La cantant Núria Feliu va atreure divendres un
bon nombre de públic a l’envelat de Can Carrancà, en el qual va
recitar una vintena de les sardanes més populars. La Joventut
Sardanista organitzava l’acte, amb motiu del seu 75è aniversari. CULTURA

Més de 200 alumnes de 16 escoles
de música participaran en el con-
cert que la Jove Orquestra i Cor del
Vallès Oriental oferirà a Mollet per
commemorar els 10 anys del naixe-
ment de la formació. El repertori
inclourà les millors peces que han
sonat durant aquesta dècada en els
espectacles que ha protagonitzat la
JOCVO i que s’han centrat cada
any en un tema, com les bandes so-
nores de pel·lícules, l’òpera i les
músiques del temps, entre altres.

Aquest serà el concert de la
JOCVO amb més músics i més
centres implicats, amb la incorpo-
ració de l’Escola de Músic Tam-
Tam de Llinars, així com dues es-
coles més convidades de fora de la
comarca, la de Breda i la de Sant
Feliu de Guíxols. “Alguns excom-
ponents de la JOCVO són ara
professors d’aquests centres i par-
ticiparan amb els seus alumnes”,
explicava el director de l’Escola de
Música de Mollet i impulsor del
projecte, Xavier Esteve.

REPETIR L’EXPERIÈNCIA

El 25 de maig de 1998, la JOCVO
actuava per primera vegada a Mo-
llet, dins del cinquè Festival de Jo-
ves Músics Europeus que aquell

any se celebrava a Barcelona. Lla-
vors Xavier Esteve va proposar de
participar en aquesta trobada amb
un projecte que va reunir 12 esco-
les i prop de 150 alumnes. La JOC-
VO es plantejava inicialment com
a experiència d’un any, però l’èxit
va propiciar la seva continuïtat.
Des de llavors hi han passat més de
1.200 alumnes, ha editat dos discs

(Nadales i Músiques d’arreu del
món) i ha pogut actuar al costat de
figures solistes com ara Josep M.
Brotons i Albert Guinovart.

Aquest projecte supramunicipal,
que ha comptat amb el suport del
Consell Comarcal del Vallès
Oriental, ha donat l’oportunitat als
alumnes de tocar en una orquestra
simfònica, un cor i una big band,

formació que no es podria haver
creat en àmbit local. “És una ex-
periència sense precedents al pa-
ís”, s’enorgullia Esteve. El presi-
dent del Consell Comarcal,
Antonio Rísquez, en destacava la
vessant pedagògica, mentre que
l’alcalde de Mollet, Josep Monràs,
assegurava que el municipi hi va
creure des del primer moment.

Al concert dels 10 anys hi haurà
alguns dels “primers JOCVO”,
deia Esteve, que han col·laborat
amb Serrat i Ketama, entre altres.
La direcció musical ha anat a càr-
rec dels professors de l’Escola Mu-
nicipal de Música de Mollet. ■■

La JOCVO celebra 10 anys amb
el seu concert més multitudinari

■■ MMUUSSIICCAA | LA JOVE ORQUESTRA I COR DEL VALLÈS ORIENTAL COMPTARÀ AMB 200 ALUMNES DE 16 ESCOLES

● MOLLET DEL VALLÈS
MONTSE ERAS

Claudi Arimany
reprèn les nits
de música de
cambra a Gallecs

■■ RECITAL RURAL

DIVENDRES 23 de març · 21 h

Església de Santa Maria de Gallecs

DIUMENGE 25 de maig · 18.30 h

Complex de Ca n’Arimon · Gratuït

El flautista vallesà Claudi Arimany,
un dels solistes catalans amb més
prestigi internacional, serà l’encar-
regat de reprendre els recitals de
música de cambra a l’església de
Santa Maria de l’espai rural.
Aquesta serà la quarta edició de la
Nit de Concerts a Gallecs, que es
va deixar d’organitzar el 2004, des-
prés de tres cicles anuals seguits. El
recital està organitzat pel Consorci
de Gallecs amb la col·laboració de
l’Escola Municipal de Música de
Mollet, que ha buscat també la
complicitat d’altres centres, com
ara l’Escola de Santa Perpètua i la
Pilar Torrico de Mollet.  

Arimany fa 25 anys ja havia par-
ticipat a concerts reivindicatius a
Gallecs i, més tard, als recitals a
l’església. “M’agrada el tipus de
públic que hi ha; són concerts
molt populars i de molta quali-
tat”, deia el flautista, que ha triat
un repertori amb dues parts: la pri-
mera, més seriosa, i la segona de
bell canto, amb temes “coneguts i
de gran virtuosisme”, amb temes
dels germans Doppler, de Mozart
i Mendelssohn. Eduard Sánchez
(flauta) i Alan Branch (piano)
acompanyaran Claudi Arimany. ■■

La setmana de la melodia i el ritme
● PARETS. L’Auditori de l’Escola de Música acollia dimarts el concert i
espectacle audiovisual Parets sota el pentagrama, obra composta i 
interpretada per Adrià Aguilera. El muntatge és una de les activitats que
s’han desenvolupat amb motiu de la novena setmana cultural del centre i
que ha comptat també amb audicions, tallers i actes festius. U MARC GARCIA

El concert comptarà amb alum-
nes de les escoles municipals de
Mollet, Parets, l’Ametlla, Caldes,
Granollers, les Franqueses, Mont-
meló, Montornès, Sant Celoni i
Sant Esteve de Palautordera, així
com de l’Escola Pilar Torrico de Mo-
llet, l’escola de música de Martore-
lles, l’Escola Lluís Cullell de Carde-
deu, l’Art-9 de Granollers, el Taller
de Música Tam-Tam de Llinars i
l’escola de Música La Vall del Tenes
de Lliçà d’Amunt.

>

ELS CENTRES PARTICIPANTS

● MOLLET DEL VALLÈS
M. ERAS
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Més d’una cinquantena d’obres revelen la vàlua d’aquest pintor menystingut

■■  AARRTT | FINS AL 30 D’AGOST AL MUSEU ABELLÓ 

Francesc Domingo va destacar en
la pintura d’avantguarda catalana
de la primera meitat del segle XX,
amb una obra iniciada al noucen-
tisme i d’arrel cezanniana, que va
fer un gir cap al cubisme i el surre-
alisme. Amb tot, el pintor, coetani
de Miró, ha rebut una atenció min-
sa. Des de divendres, el Museu
Abelló ofereix l’oportunitat de des-
cobrir la seva obra, amb la mostra
El plasticisme espiritual de Fran-
cesc Domingo, que recull més d’u-
na cinquantena de peces de la seva
trajectòria.

Un bloc principal compta amb
una quarantena d’obres, que fan un
recorregut per la seva trajectòria ar-
tística i vital, des de Barcelona i

Caldes de Montbui fins a París. El
segon bloc està format per una
quinzena de peces procedents dels

fons de cinc museus locals: el Joan
Abelló de Mollet, coordinador del
projecte; el Museu d’Art de Saba-
dell, el Víctor Balaguer de Vilanova
i la Geltrú, el Thermalia de Caldes
de Montbui i el Museu de Valls
(l’exposició hi farà itinerància). La
mostra es complementa amb una
selecció de materials documentals,
que ajuden a conèixer l’artista.

El plasticisme espiritual de Fran-
cesc Domingo es podrà visitar a l’A-
belló fins al 30 d’agost. ■■

CCOONNCCEERRTTNNOOUU@@RRTT

La molletana Alba
Torrecillas exposa la
plasticitat de les fulles
● Aquest divendres (21 h) s’inaugura
una nova mostra a l’espai Nou@rt de
La Nau, que protagonitzarà la creado-
ra molletana Alba Torrecillas Esteve.
Amb el títol de Trepitja, Torrecillas
exposa la bellesa i diversitat de les
fulles. La mostra es podrà visitar fins
al 13 de juny, en horari de 17.30 h a
21.30 h.

El gospel farceix 
Can Gomà amb la 
Big Mama de solista
● Esclat Gospel Singer, amb tres per-
cussionistes de Kessenge Ensemble i
la solista osonenca Big Mama, va
omplir diumenge el Teatre Municipal
de Can Gomà amb la tradició de les
cançons espirituals africanes i la
música de protesta contra l’apartheid.
From roots to heaven és el quart espec-
tacle d’Esclat Gospel Singer.

EEXXPPOOSSIICCIIOONNSS

Composicions de jazz
contemporani amb el
jove BT Quintet 
● La Bombeta acollirà dissabte
(19.30h) l’actuació de BT Quintet,
format per Gemma Massanas (saxo
tenor), Públio Delgado (guitarra),
Òscar Fernández-Pacheco (piano),
Àlex Molas (baix) i Xavi Ayala (bate-
ria). El seu repertori inclou temes de
Chris Cheelk, Kurt Rosenwinkel i
John Abercrombie, entre altres. ■■La Big Mama actuava amb una quarantena de cantaires >> M. GARCIA

A L’ABELLÓ. L’exposició s’inaugurava divendres >> M.GARCIA

Domingo, a l’avantguarda

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / M.ERAS

■■ TTEEAATTRREE | ‘CASTIGATS AL TERRAT’

Enfaulats estrena nou
muntatge a La Bombeta
● NOLLET DEL VALLÈS. La compa-
nyia molletana de teatre infantil
Enfaulats estrena aquest diumenge
(18 h) un nou espectacle a La
Bombeta. Es tracta del muntatge
Castigats al Terrat, protagonitzat
per David Argemí i Salvador Llaó,
que presenten per primera vegada a
la seu de l’associació molletana.

L’obra explica la història de dos

nens que sempre estan castigats al
terrat per culpa d’una madrastra ho-
rrible. Els dos protagonistes s’inven-
ten les mil i una per poder-ne fugir.

Enfaulats va néixer fa dos anys
amb l’espectacle La cigala i la for-
miga que s’ha pogut veure a diver-
sos escenaris catalans i que, preci-
sament, es va programar fa 15 dies
a Can Gomà. ■■

U
La plaça Prat de la Riba de Mollet va rebre diumenge la desena
Trobada d’Esbarts Infantils. Hi van participar dansaires de Blanes,
Bagà, Sant Julià d’Arboç, Manresa i Mollet. >> FOTO: M. GARCIA

Els dansaires més menuts
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■■  LLIITTEERRAATTUURRAA  | PRESENTACIÓ DEL RECULL DE LES OBRES PREMIADES ENTRE EL 1997 I EL 2006

Enguany el Premi de narrativa
Montserrat Roig arribava a la 12a
edició. L’obra Unió, del gironí Joan
Cardona, va ser la guanyadora del
primer guardó, que està dotat amb
600 euros. El segon nomenament
el va rebre Heike Grafe, de Barcelo-
na, amb la narració Mia, que ha
guanyat 300 euros. Finalment, en
tercer lloc va quedar el barceloní
Xavier Cabús amb l’obra Venus mu-
tilada: sanguina sobre grisalla, me-
reixedora del premi de 200 euros.

Diumenge a la tarda, el Casal
d’Avis La Masia no només acollia el
lliurament de premis, sinó també la
presentació del recull de les obres
guardonades amb el primer premi
del certamen entre el 1997 i el
2006, amb el pròleg d’Ignasi Riera,
amic i coneixedor de l’escriptora
que dóna nom al concurs. 

A l’acte de presentació, a més, es
va fer una taula rodona al voltant
del tema Escriure sobre el món de
la dona, hi escriuen diferent els ho-
mes i les dones? que va comptar
amb la moderació de Dolors Milà i
la participació de Glòria Marín,

guanyadora de l’edició de l’any
1999, i de Jordi Boladeras, premiat
els anys 2005 i 2006.

La publicació concentra els 10
primers anys de l’Associació Pro-
gressista de Dones Montserrat Roig
de Martorelles, organitzadora de
l’esdeveniment cultural. Segons
l’entitat, “crear un premi literari
amb el seu nom era una forma de
mantenir viva la seva figura i, d’al-
guna manera, perllongar el seu
llegat de sensibilitat feminista i
social”, ja que Roig feia cinc anys
que havia mort en el moment de la
creació. ■■

El gironí Joan Cardona
guanya el Montserrat Roig
● MARTORELLES

CONTRAPUNT / A.PALOMO

�...

Toni Ibáñez presenta
la ‘Catosfera literària’
per a blocs en català

● L’escriptor i professor de l’IES
Gallecs Toni Ibáñez presentava dis-
sabte el llibre coral Catosfera literà-
ria a Vallromanes. L’obra, que ha
coordinat, pretén fer un recull dels
blocs literaris en llengua catalana.
Ibáñez és l’inventor de la paraula
catosfera, que fa referència a aquest
conjunt de blocs. En el llibre se’n
recullen un centenar.

Els lectors del llibre
de Falcones visiten
la Catedral del Mar

● La Biblioteca Can Rajoler  orga-
nitza una sortida a Barcelona per
fer una ruta literària pels escenaris
reals del llibre La Catedral del
Mar, de l’escriptor Ildefonso
Falcones. L’activitat es portarà a
terme aquest  dissabte al matí. Per a
més informació cal adreçar-se a la
Biblioteca (carrer Travessera, 1 de
Parets del Vallès). 

Un curs a Can Butjosa potencia 
els dots a l’hora de recitar poesia
● La Biblioteca de Can Butjosa oferirà el 14 de juny un curs intensiu
sobre l’art de recitar, inclòs dins del Certificat d’Especialització en
Biblioteques Escolars i Infantils (CEBEI). Impartit per Araceli Bruch, el
curs, de 10 hores de durada i un cost de 51 euros, pretén iniciar l’alumnat
en el recital de poesia per potenciar la competència comunicativa. Les ins-
cripcions es poden fer a la Biblioteca.

Els grans artistes del latin jazz es
projecten divendres a La Bombeta
● MOLLET DEL VALLÈS. Calle 54 fa un homenatge als grans artistes de músi-
ca llatina que van haver d’emigrar als Estats Units, com ara Michel
Camilo, Paquito d’Ribera, Chico O’Farrill, Chano Domínguez i Bebo i
Chucho Valdés, entre d’altres. Aquest és el motiu principal de la pel·lícu-
la que es projectarà divendres (21.30 h) a La Bombeta.

Debat literari al 
nou bloc del Club
de Lectura de Parets
● El Club de Lectura de la
Biblioteca Can Rajoler de Parets
del Vallès ha posat en marxa un
nou bloc (http://clubdelecturacan-
rajoler.blogspot.com) destinat a la
confluència d’opinions sobre lite-
ratura. El bloc informa sobre les
properes propostes del club i les
novetats literàries que es poden tro-
bar a la biblioteca. 

La Biblioteca de
Can Rajoler posa
parada al mercat
● El bibliomercat és la nova pro-
posta de la Biblioteca Can Rajoler.
Ja es troba una parada de la biblio-
teca al mercat municipal cada
dimecres de 10 a 13 h. Des del
Camp de les Peces s’ofereix servei
de préstec. A més, es pot consultar
el fons de la biblioteca, sol·licitar
el carnet de soci, reservar docu-
ments i inscriure’s a les activitats.
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Rambla Pompeu Fabra, 81 · Mollet del Vallès
Tel. 93 570 50 60 · Tel. Móvil 659 54 62 96

· Toldos · Persianas
· Carpintería de aluminio
· Mallorquinas · Mosquiteras
· Rejas y puertas de ballesta
· Mamparas de baño
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UN DINAR DE GERMANOR CLOURÀ EL  
PROGRAMA ‘PER MOLTS ANYS’

■■   GGEENNTT  GGRRAANN | Activitats amb uns 2.000 participants

● MOLLET DEL VALLÈS. Aquesta setmana unes 2.000 persones
han pogut gaudir del programa per a gent gran Per molts anys,
que es clourà amb un dinar de germanor aquest divendres al 
restaurant Can Prat amb espectacle i ball. GARBUIX

● PARETS DEL VALLÈS. L’Ajun-
tament ha obert la convocatòria per
presentar la imatge del cartell de
Festa Major d’Estiu 2008. El millor
disseny guanyarà un premi de 500
euros, tot i que pot quedar desert.
Els concursants han de ser majors
de 16 anys i poden presentar un
màxim de tres obres inèdites i rela-
cionades amb la Festa Major. La
tècnica és lliure, tot i que s’ha de
cenyir a les mides del programa
(11x15 cm), i en una banderola
(90x120). Els treballs han d’inclou-
re el text Festa Major 2008. Parets
del Vallès. 25, 26, 27 i 28 de juliol i
s’hauran de presentar en un suport
rígid de mida mínima DIN A4 i
màxim de DIN A3 i en un suport
informàtic en format JPG,
Photoshop, Freehand o Corel
Draw, obligatòriament en sentit
vertical sobre un fons negre.

Els participants presentaran les
seves propostes en un sobre tancat

amb un pseudònim, acompanyat
d’un altre sobre amb les dades per-
sonals de l’autor, que s’hauran de
lliurar a les oficines del Servei de
Cultura o al Centre Cultural Can
Rajoler abans del 16 de juny. El
veredicte es coneixerà al juny. ■■

● MARTORELLES. El cap de setmana
la gent gran protagonitzarà l’activi-
tat a Martorelles. Dissabte, l’era de
Carrancà acollirà la 5a Mostra de
Cuina dels avis i àvies. Els partici-
pants elaboraran un plat que hau-
ran de presentar a les 11.30h. La
mostra començarà una hora més

tard. Diumenge, la festa continua a
l’envelat amb el 52è Homenatge a
la Vellesa. La recepció (12.15 h)
vindrà seguida d’actuacions de
l’Escola Orfeònica, la Joventut
Sardanista, el Ball de Gitanes i la
Unión Cultural Andaluza. L’acte
clourà amb un dinar popular. ■■

■■ DDIISSSSEENNYY | CONCURS DE CREADORS■■ AA  PPEEUU | ORGANITZEN EL GRUP DE DONES HEDERA I L’AGRUPAMENT ESCOLTA GALZERAN

Parets busca la imatge
de la Festa Major 2008

Martorelles organitza 
l’homenatge als seus avis

L’Agrupament Escolta Galzeran i
el Grup de Dones Hedera organit-
zen aquest diumenge l’onzena edi-
ció de la caminada popular de
Sant Fost, en el marc de les activi-
tats del programa Maig Viu. El
circuit, d’uns 10 quilòmetres per
muntanya, recorrerà diversos in-
drets dels boscos de Sant Fost i
Martorelles, passant per la Font
del Ca, entre altres. 

Els participants estan convocats
a les 8 del matí a la plaça de la Vi-
la, d’on sortirà la caminada, que té
un preu de 4 euros per als majors
de 12 anys. La inscripció dóna dret
a esmorzar, els avituallaments al
llarg del recorregut, i una samar-
reta commemorativa. L’organitza-
ció preveu que els caminaires tor-
nin cap a les 13.30 h a la plaça de
la Vila, on hi haurà lliurament
d’obsequis i sorteig de regals. ■■

La caminada a Sant Fost
visitarà la Font del Ca

● SANT FOST DE CAMPSENTELLES
CONTRAPUNT

L’onzena edició de l’activitat recorrerà uns 10 quilòmetres de muntanya

Menys caminaires a la de Marina
● MOLLET. Unes 400 persones van participar en la caminada per la
Serralada de Marina organitzada diumenge pel Club Muntanyenc, una
xifra inferior a d’altres edicions. L’organització atribueix la rebaixa de 
participants al mal temps del cap de setmana i a les nombroses 
caminades que es fan a la comarca en aquestes dates. U C.M.M.

IMATGE DEL 2007 >> ARXIU
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Venga a visitarnos y le entregaremos
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Tratamientos avanzados y de última generación

a adentis
clínica dental

F.Ferrer i Guardia, 21

08100 Mollet del Vallés

(Delante centro comercial ESCLAT)

Adentis dígame !

Tel. 93 570 39 17

Dirección:

Sr./a.:

a adentis
clínica dental

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

Tel. 93 570 39 17

nuevos tiempos

■■ FFEESSTTEESS  DDEE  BBAARRRRII | L’ESCOLA LONGARÓN ACOLLIRÀ LA MAJORIA D’ACTES

■■ CCAASSAALLSS  EESSTTIIUUEENNCCSS | PROPOSTES FINS ALS 15 ANYS

■■ EENNTTIITTAATTSS | PRESENTACIÓ DE LA NOVA JUNTA 

Martorelles i Sant Fost obren les 
inscripcions a les activitats d’estiu

Alícia Rueda i Marc
Magem guanyen el
Concurs de Petons

● El jurat del primer Concurs de
Petons, organitzat pel Casal
Cultural i celebrat el dia de Sant
Jordi, ja té guanyadors: Alícia
Rueda Vázquez i Marc Magem
Erdozain, dels quals s’ha valorat
un petó molt original, però ple de
tendresa i passió. El premi és un
sopar romàntic a Can Prat. 

■■ CCAASSAALL  CCUULLTTUURRAALL

L’Associació de Balls de
Saló celebra el dia del soci

Els veïns d’Estació de França
celebren la primavera
● MOLLET DEL VALLÈS. L’AV
d’Estació de França enceta la
ronda de celebracions veïnals d’en-
guany amb la Festa de la Primavera
2008. Aquest cap de setmana, l’es-
cola Longarón acollirà la majoria
d’actes del programa que combina-
rà esports, espectacles, àpats popu-
lars i activitats per als més petits.
Divendres els espectacles del grup
La Segunda Juventud (20h) i el

Che (23h) seran el tret de sortida
de les festes. Dissabte, una traca
valenciana despertarà tots els veïns,
que estaran convidats a una xocola-
tada (10h) i a la gimcana infantil
que organitzarà La Bombeta
(10.30h). La celebració continuarà
amb un canó d’escuma (12h) i una
botifarrada popular (14h). Ja a la
tarda, hi haurà l’actuació del grup
de pallassos Gafasson Xou (17h)

que precedirà l’exhibició de taek-
wondo i hip hop (18h). La nit de
dissabte acabarà amb el grup
Trifassic (23h). Diumenge hi haurà
exhibició de sevillanes i una paella-
da popular.

Enguany, Pedro Beltrán Mañosa
serà el soci d’honor de l’AV. L’acte
serà dissabte (20.30h). També es re-
coneixerà la tasca de Juan Lobato i
Miguel Pérez Moroño. ■■

● ● SANT FOST / MARTORELLES. Fins al 30 de maig els
veïns de Sant Fost podran fer les inscripcions al Casal
d’Estiu, que enguany, a més del juliol, proposa activi-
tats entre l’1 i el 10 de setembre. El Joaquim Abril aco-
llirà el Petit Casal (de P3 a P5); el Ludoestiu (de 1r a 4t
de primària); i el Ludoesport (de 5è de primària a 4t
d’ESO). Enguany les colònies seran al Castell de
Fluvià, al Montseny.

En el cas del casal d’estiu de  Martorelles, les ins-
cripcions, que es faran al pavelló municipal, es podran
formalitzar fins al 13 de juny. En aquest cas l’activitat,
que es durà a terme al pavelló, la pista exterior, el
camp de futbol i la piscina, està adreçada a nens d’en-
tre 6 i 15 anys, que, entre altres, faran activitats esporti-
ves, manualitats, expressió corporal, a més d’una ex-
cursió i piscina. ■■

● MOLLET DEL VALLÈS. L’Associació
Ball de Saló de Mollet dissabte
organitza el sopar del soci (21.30h),
que tindrà lloc al Mercat Vell.
Durant l’acte es presentaran els
membres de la nova junta de l’asso-
ciació que presideix Manuel
Fernández Ortiz. La resta de mem-
bres són: Gabriel Rey (vicepresi-

dent); Miguel Palma (secretari);
Salvador Bernal (tresorer), i Teresa
Escrihuela, Antonio Lorente,
Rosario Gutiérrez, Ascensión
López, Carmen Jornet, M. José
Alcántara, Antonio Bernal i Katy
ruiz (vocals). En finalitzar el sopar,
la festa continuarà amb ball, a
càrrec del músic Dany. ■■

CARLES NNAADDAALL  FFEERRRREERRAASS

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

CIRC
Carles Nadal Ferreras (París, 1918 - 1988)

Nascut a París l’any 1918, Car-

les Nadal es va traslladar a

Barcelona amb els seus pares.

Va començar a estudiar a l’Es-

cola de Belles Arts i a la Llotja,

pensionat per l’Ajuntament a

causa de la seva important tra-

jectòria. L’any 1945 es va esta-

blir a París per ampliar els seus

coneixements. Quatre anys

més tard se’n va anar a viure a

Brussel·les. Va viatjar per Euro-

pa i Amèrica fins a l’any 1976,

data en què tornà a Barcelona,

on va realitzar una important

col·lecció.

Té diferents premis, entre els

que cal destacar el de l’agrupa-

ció Els Coloristes de Catalunya

(1935).Els seus interiors són

també molt coneguts i la seva

escultura del grafisme és molt

caracterísitca perquè és d’una

gran senzillesa interpretativa. 

La seva obra està represen-

tada al Museu d’Art de Barcelo-

na, al Museu Real de

Brussel·les, al Museu Spa i al

d’Amsterdam.

Aquesta obra és molt carac-

terística de la seva col·lecció. ■■

L’autor va estar
pensionat per
l’Ajuntament 
de Barcelona
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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

SENTIR-SE CULPABLE (II)

Sentir-se culpable genera la tendència automàtica de buscar-
se càstigs com, per exemple, sacrificar-se en excés, aguantar
comportaments dels altres no justificables, ser submís en una
relació de parella del tot destructiva, etc.

Psicoanalògicament, hi ha tot un seguit de malalties autoimmu-
nològiques que responen al patró de l’autocàstig, conseqüèn-
cia d’un clar sentiment de culpabilitat. Entre d’altres, cito: artri-
tis reumatoide, lupus, esclerosi múltiple, etc. Atès que en totes
aquestes malalties es produeix una reacció d’autoagressió dels
anticossos contra els òrgans i teixits, el càncer i la sida també
han de relacionar-se amb la culpabilitat. Alhora molts casos de

transtorns sexuals responen al sentiment
de culpa; la persona no es concedeix

la possibilitat de gaudir d’una vida
sexual plena, perquè considerar
que no s’ho mereix, o bé perquè és
una forma d’autocàstig. Sigui quin
sigui l’origen del sentiment de
culpa, erradicar-lo és l’única alter-
nativa per aconseguir alliberar-se i

tenir la pau interior que tothom es
mereix. 

Iniciar un procés terapèutic alternatiu, a
través del qual localitzar les causes d’a-

questa emoció tan destructiva i reorientar
positivament les actituds de ben segur que
és un encert a partir del qual viurem de

debó.

Per Gabinet Psicopedagògic
i Mèdic Naturista Molins

✆✆ 93 570 43 04
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- 400 g. de pota de 

vedella (comprats ja 

bullits) 

- 400 g. de cap de 

vedella (comprats ja 

bullits) 

- 2 botifarres crues 

- 2 pebrots vermells i 3 

de verds 

- bitxo 

- 500 g. de tomàquets 

madurs 

- 3 alberginies 

- 2 cebes 

- 60 g. de farina 

- 1 dl. de xerès sec 

- 2 dl. d'aigua 

- 3 grans d'all 

- julivert 

- sal i pebre 

$: Mitjà

��: 60 minuts

��������������persones

CAP I POTA AMB

SAMFAINA

En una paella amb oli calent, ofegueu
les cebes tallades a daus i els pebrots
vermells; deixeu-ho coure i afegiu-hi
els pebrots verds tallats a daus i un tros
de bitxo; deixeu-ho coure cinc minuts.
Seguidament, afegiu-hi les albergínies
tallades a daus (prèviament pelades,
salades i deixades a l'escorredora una
hora), removeu amb compte i afegiu-hi
el xerès; després permeteu que s'eva-
pori. Afegiu els tomàquets pelats i
tallats petits, deixeu reduir una mica,
empolvoreu amb la farina i deixeu-ho
daurar. Quan comenci a agafar color,
aboqueu-hi un vas d'aigua tèbia; coeu
lentament 10 minuts. En una cassola,
poseu-hi tallats a trossos la pota i el
cap de vedella, les botifarres, crues,
sense pell i una mica aixafades amb
una forquilla. Aboqueu a la cassola, a
sobre del cap i pota, tot el contingut de
la paella, removeu-ho suaument i dei-
xeu-ho coure 20 minuts més, molt len-
tament. Serviu en la mateixa cassola,
ben calent. ❑

�

INGREDIENTS

L’APARADOR

SSPPEEAAKK  OOUUTT  EEssccoollaa  dd’’iiddiioommeess
Rambla Pompeu Fabra, 55 | T-619 59 26 47  | MOLLET DEL VALLÈS

Logotip d’una escola que vol deixar empremta – SPEAK OUT

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

B
A

R
 -

 R
E

S
T

A
U

R
A

N
T

· 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

Des del seu naixement, l’any
2005, Speak Out ha ajudat a molts
joves i adults a aconseguir segure-
tat en la parla, la lectura i l’escriptu-
ra en llengua estrangera. L’escola
atribueix l’èxit a la metodologia
aplicada: els seus professors han
de seguir una formació molt rigoro-
sa per assegurar un aprenentatge real dels alumnes. El prin-
cipal objectiu del professorat és que els estudiants facin un

aprenentatge individualitzat en funció dels interes-
sos personals i la manera d’aprendre de cadascú.
l l’aplicació del Marc Comú Europeu, mètode
comú a la Unió Europea, com a base del progra-
ma educatiu. El marc permet detectar en quina
àrea pot necessitar ajuda l’alumne (comprensió
auditiva, comprensió lectora, interacció oral,
expressió oral o escrita) i seguir el nivell si canvia

de centre. Les competències que ensenyen es divideixen en
quatre àrees: presentar-se, comprendre, parlar i escriure. ❑

El centre ensenya les 
quatre necessitats:
presentar-se, parlar, 

comprendre i escriure

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

�
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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, 15 21ºC 15ºC 20ºC 1.010 hPa 1,2 l 29 km/h SSE

DIVENDRES, 16 21ºC 15ºC 19ºC 1.007 hPa         0,6 l 26 km/h SSE

DISSABTE, 17 19ºC 13ºC 19ºC 1.007 hPa          1,8 l 19 km/h SE

DIUMENGE, 18 22ºC 14ºC 20ºC 1.007 hPa - 34 km/h SSW

DILLUNS, 19 20ºC 13ºC 17ºC 1.005 hPa 2,4 l 23 km/h SWS

DIMARTS, 20 25ºC 12ºC 22ºC 1.007 hPa – 34 km/h SE

DIMECRES, 21 23ºC 13ºC 21ºC 1.011 hPa – 27 km/h SE

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

Matí variable, amb augment
progressiu de la nuvolositat.
A la tarda es poden produir
ruixats dispersos. Tempera-
tures semblants.

Inestabilitat latent amb
ruixats i tempestes que po-
den ser fortes i amb cala-
marça. Temperatures més
baixes.

Continuarem amb possibili-
tat de ruixats encara que la
inestabilitat no serà tan pro-
nunciada. Les temperatures
seguiran sense canvis.

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

Previsió per al cap de setmana

DEFUNCIONS

NAIXEMENTS

Judith Gomez Borruey (Mollet) 10/05/08
Emma López Rodriguez (Mollet) 10/05/08
Iris Forner Hidalgo (Parets) 10/05/08
Claudia Garcia (Parets) 11/05/08
Aicha Oulhrazi Pérez (Sant Fost) 12/05/08
Anna Colomé Díaz (Sant Fost) 16/05/08

Dades facilitades per l’Hospital de Mollet  

MOLLET

23. ROVIROSA S. Berenguer II, 66
24. SÁNCHEZ. Sant Ramon, 55
25. SATORRES. Av. Llibertat, 36
26. VILASECA. Jaume I, 87
27. AMADÓ. Prat de la Riba, 17
28. BARBERO. Gaietà Vínzia, 66
29. CLIMENT. Pompeu Fabra, 81

FARMÀCIES DE TORN

PARETS DEL VALLÈS
22-28. GARCÍA. Av. Catalunya, 135

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

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

Guillermina Rodríguez López (Parets) 59 anys 13/05/08
Adelina Férriz Durban (Mollet) 81 anys 13/05/08
Rosenda Fernández Medina (Mollet) 79 anys 13/05/08
Carmen Muñoz Navarro (Mollet) 83 anys 13/05/08
Dolores Blasco Serrano (Mollet) 90 anys 13/05/08
Carmen Vila Carreras (Parets) 93 anys 14/05/08
Claudio Sánchez Candelo (Sant Fost) 84 anys 14/05/08
Ana Ortiz Espinar (Mollet) 88 anys 15/05/08
Juan Tomás Cervera (Parets) 84 anys 16/05/08
Emiliano Barberá López (Mollet) 88 anys 16/05/08
Catalina González González (Mollet) 92 anys 19/05/08

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 25DIVENDRES 23 DISSABTE 24

EL NOU ÀMBIT DE LA VINYOTA
S’INAUGURA DIUMENGE A PARTIR DE LES 11
DEL MATÍ AMB L’ACTUACIÓ DE DIFERENTS
ENTITATS DE LA CIUTAT Pàg. 6

L’ASSOCIACIÓ AFIMOIC ORGANITZA
UNA XERRADA DIVENDRES (19 H) AL CENTRE
GIRO SOBRE LA SEXUALITAT EN MALALTS DE
FIBROMIÀLGIA I SÍNDROME DE FATIGA Pàg. 4

MOLLET
Divendres, 23

··  EESSPPOORRTT..  1188  hh.. Campionat

de Catalunya +5. Instal·la-

cions del Calderí. Fins al dia

25 de maig.

··  GGEENNTT  GGRRAANN..  1144  hh.. Dinar de

germanor i ball. Restaurant

Can Prat.

··  DDOONNAACCIIÓÓ..  DDee  1100  aa  1144  hh  ii  ddee

1177  aa  2211  hh.. Acapte de sang.

Sala Fiveller.

··  MMÚÚSSIICCAA..  2211  hh.. Concert de

Cambra. Església de Santa

Maria de Gallecs.

··  VVÍÍDDEEOO..  2211..3300  hh.. Projecció

Calle 54. La Bombeta.

··MMOOSSTTRRAA..  2211  hh.. Inauguració

Trepitja, d’Alba Torrecillas.

La Nau.

··  TTIIBBSSIIMMAA..  2200  hh.. Xerrada so-

bre el Sàhara. La Gallineta.

Dissabte, 24

··  EESSPPOORRTT..  99  hh.. Campionat de

Catalunya de Boccia i Sla-

lom. Ca n’Arimon.

··  IINNFFAANNTTIILL..  1100..3300  hh.. Gimca-

na. CEIP Longarón.

··  DDIIAADDAA..  99..3300  hh.. Jornada del

comerç al carrer. Plaça Cata-

lunya.

PARETS

EXPOSICIONS

Divendres, 23

··  SSEETTMMAANNAA  CCUULLTTUURRAALL..

1177..3300  hh.. Taller de construc-

ció d’instruments per a nens

d’entre 5 i 7 anys en dife-

rents horaris i grups. Parc La

Linera.

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

conte. Biblioteca Can

Butjosa.

··  AASSTTRROONNOOMMIIAA..  2200  hh..

Xerrada i audiovisual

Possibilitats de vida a l’uni-

vers. Escola de la Natura.

Dissabte, 24

··  SSOORRTTIIDDAA  CCUULLTTUURRAALL..  1100  hh..

Visita a la catedral del Mar

(Barcelona). Organitza la Bi-

blioteca Can Rajoler.

··  CCOONNCCEERRTT  SSOOLLIIDDAARRII..  1188  hh..

Grup Gospel de Montmeló i

la Coral Infantil de l’Escola

MARTORELLES

Dissabte, 24

··  CCUUIINNAA..  1111..3300    hh.. 5a Mostra

de Cuina dels nostres avis i

àvies. Era de la Masia.

Diumenge, 25

··  HHOOMMEENNAATTGGEE  AA  LLAA  VVEELLLLEESSAA..

1122..1155    hh.. Recepció dels avis

i àvies. 1122..4455  hh.. Actuació de

l’Escola Orfeònica, la

Joventut Sardanista, Ball de

Gitanes i la Unión Cultural

Andaluza. 1144..3300  hh.. Dinar.

Envelat.

Nostra Senyora de Montse-

rrat. Teatre Can Rajoler.  

Diumenge, 25

··  EEXXCCUURRSSIIÓÓ..  MMaattíí.. Sortida

guiada per Gallecs. Organit-

za l’Escola de la Natura.

Dilluns, 26

··  TTEEAATTRREE..  1188  hh.. Representa-

ció a càrrec de l’IES Parets.

Teatre Can Rajoler.

SANT FOST

Diumenge, 24

··  EESSPPOORRTT..  2211    hh.. 19a Nit de

l’Esport. Pavelló 1.

··  CCAAMMIINNAADDAA  PPOOPPUULLAARR..  88..3300

hh.. Visita a la font del Ca.

Sortida des de la plaça de

la Vila.

SANT FOST

··  PPIINNTTUURRAA..  Exposició de l’as-

sociació Artísitca de Sant Fost

sobre el pessebre vivient. Ce-

ller de Can Torrents. Fins al se-

tembre.

MOLLET

··  AAPPAARRAADDOORR.. Smalltalk, un

guió anticipatori de la perfor-

mance d’un mateix, d’Efrén

Álvarez. Museu Abelló. Fins al

6 de juny.

··  FFOOTTOOGGRRAAFFIIAA.. Exposició del

segon Concurs de fotografia

del Club Muntanyenc. Centre

cívic L’Era. Fins al 5 de juny.

··  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ.. Trepitja, d’Alba

Torrecillas. La Nau. Fins al 13

de juny.

··  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ.. El plasticisme

espiritual de Francesc Domin-

go. Museu Abelló. Fins al 20

d’agost.

··  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ.. Vinc d’una zona

humida, de Mari Chordá.  La

Marineta fins al 26 de maig.

··  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ.. 25 anys de la

Colla de Diables al centre cívic

Can Borrell. Mes de maig.

··  SSOORRTTIIDDAA..  1100..3300  hh..  Passejada

guiada. Sortida des de Can

Pantiquet.

··  BBAALLLL..  2211..3300  hh.. Sopar del soci

i ball de saló. Mercat Vell.

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

conte: Pampamosques. Bi-

blioteca Can Mulà.

··  SSOOPPAARR--TTEERRTTÚÚLLIIAA..  2200..3300  hh..

Presentació de l’entitat Guidi-

maxa Remmu. Carrer Pamplo-

na, 10.

··  DDOONNAACCIIÓÓ..  DDee  1100  aa  1144  hh  ii  ddee

1177  aa  2211  hh.. Acapte de sang. Sa-

la Fiveller.

··  JJAAZZZZ..  1199..3300  hh.. BT Quintet. La

Bombeta.

Diumenge, 25

··  AANNIIVVEERRSSAARRII..  1188..3300  hh. Con-

cert 10 anys de la Jove Or-

questra i Cor del Vallès Orien

tal. Ca n’Arimon.

··  TTEEAATTRREE  IINNFFAANNTTIILL..  1188  hh. Casti-

gats al terrat. La Bombeta.

··  XXXX  MMIILLLLAA  UURRBBAANNAA..  1100  hh..

Quarta Milla Paralímpica.

Avinguda Llibertat.

Dilluns, 26

··  XXEERRRRAADDAA..  1177..3300  hh.. El rol de

la gent gran al segle XXI, a cà-

rrec del doctor Carlos Barceló.

Dimecres, 28

··  JJOORRNNAADDAA..  99  hh.. La cultura de

la mediació en a resolució de

conflictes en l’àmbiet educa-

tiu. GIRO.

Dijous, 29

··  LLAA  TTEERRTTUULLIIAANNAA..  1188..3300  hh..

Com tenir cura de l’ànima in-

fantil. Centre cívic Can Borrell.

··  PPRREEMMIISS..  1199  hh.. Lliurament Pre-

mi Juvenil i Beca de Recerca Vi-

cenç Plantada.
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www.contrapunt.catla contra... i punt32

A-fer-s Exteriors per Fer
ARA FA CINC ANYS...

23 de maig de 2003 (núm. 103)
Uns dies abans de les eleccions,
l’alcaldessa presentava un pla per
ampliar el cementiri de Plana
Lledo amb 1.620 nínxols per co-
brir les necessitats per a 20 anys.

–Què expliqueu a la ràdio? 
–Parlem de la dona maltractada avui,
tant a l’islam, on hi ha casos brutals, com
aquí, amb un cas que va passar fa poc a
Parets. És una cosa que ha passat sempre,
no cal anar molt lluny per trobar casos.
–Hi ha maltractaments al teu entorn?
–No, però hi ha comentaris masclistes. 
–Quins?
–A classe mateix, ells es consideren mi-
llors que nosaltres i ens diuen que només
servim per fer segons què. Alguns són en

broma, però saben greu igualment.  
–Ho tolereu?
–No es tolera, abans potser es callava més. 
–Es poden aturar els maltractaments?
–Penso que l’única solució és començar
a educar les noves generacions amb una
altra mentalitat. 
–Futura periodista?
–Vull estudiar periodisme, m’agrada la
ràdio, sempre m’ha interessat, i llegeixo
els diaris.  
–La gent de la teva edat escolta ràdio?
–Música sí, però que jo sàpiga no escol-
ten programes. 
–I llegeixen diaris?
–Els nois sé que llegeixen els esports. 
–Periodista del cor?
–No, però m’agrada veure els programes
de premsa rosa, són entretinguts.    

>> PER: ESTEVE GIRALT

Alumna de l’IES Parets de 17 anys. Finalista al concurs
de COM Ràdio amb un reportatge sobre maltractaments.

Carla Martínez

No tolerem
els comentaris
masclistes

EN ESSÈNCIA

��LA DADA

400
● Aquest va ser el número de partici-
pants d’enguany a la caminada de la
Serralada de Marina que organitza el
Club Muntanyenc de Mollet. La xifra ha
estat inferior a altres anys, per la ines-
tabilitat meteorològica i la coincidèn-
cia amb altres passejades. 2277

��LA FRASE

● María Carmen Sánchez, afiliada dels
populars, molesta amb la manera que

s’han triat els compromissaris al congrés
del PP català. 1100

��LA PARAULA 

DOP

● Sigles de la Denominació d’Origen
Protegida, un reconeixement que s’ha
atorgat als productors de mongeta del
ganxet de la comarca, que ja poden
comercialitzar aquest tipus de fesol
amb l’etiqueta que l’acredita com a
producte amb DOP. La Generalitat
ha donat el vistiplau i cal l’aprovació
definitiva de la Unió Europea. 1133

��EL WEB

bbiirrmmaanniiaappoorrllaappaazz......

● birmaniaporlapaz.blogspot.com és
l’espai a Internet de l’entitat solidària
Birmània per la pau, que està recollint
donacions per als damnificats del
desastre ocasionat pel cicló Nargis. 88

Els militants del 
PP de Mollet volem
democràcia, no 
decisions a dit

“


