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Canvi de nom, d’imatge i de con-
cepte. Aquesta és enguany l’aposta
de Firamollet, ara FIMO, la mostra
multisectorial de la indústria, el co-
merç i els serveis, que se celebrarà
del 3 al 5 d’octubre al Pla de les
Pruneres. Tot i que encara no són
dades oficials, aquesta sisena edició
superarà el centenar d’empreses
participants, i es recupera així de
dues edicions de davallada. “La cri-
si ha fet que firmes s’hagin tirat
enrere però hem aconseguit nous
participants”, apunta el regidor de
Promoció Econòmica, Dani Novo.

Enguany FIMO, amb un pressu-
post d’uns 200.000 euros, un 18%
més que en l’anterior edició, torna a
estar organitzada per l’empresa mu-
nicipal Mercamollet, que n’ha ex-
ternalitzat la gestió a una empresa
especialitzada en l’organització de
fires. “És una aposta per la profes-
sionalització”, apunta el regidor.

L’espai firal de FIMO s’ha am-

pliat de 12.000 a 15.000 metres
quadrats amb l’objectiu d’acollir, el
mateix cap de setmana, l’Agromer-
cat, la fira de productes agroalimen-
taris artesans que se celebra periòdi-
cament a Mollet, i el Mercat del
Vehicle d’Ocasió. “Amb aquesta
incorporació, que donarà més
qualitat i activitat a la fira,  FIMO
serà referent comarcal de les fires
en el sector de l’automòbil a la co-
marca”, diu Novo, que afegeix que
des de l’Ajuntament s’ha apostat
per aglutinar fires menors en una
única cita perquè “la participació
en mostres i fires suposa una des-
pesa important als empresaris”.

L’OPCIÓ DE FER VENDA

A diferència de les edicions ante-
riors, l’organització ha plantejat la
possibilitat de permetre a les firmes
participants la venda directa de pro-
ductes a la fira. Novo assegura que
la qüestió encara és oberta i que “la
decisió la prendran les empreses
que estiguin a FIMO”.  

Una altra de les novetats de FI-
MO serà l’espai dedicat íntegrament
a la indústria, on empreses del terri-
tori, que patrocinen part de la fira,
mostraran als visitants la seva activi-
tat productiva.  �

�El dissenyador molletà Xavier Clavijo ha
creat la imatge renovada de la fira 
multisectorial. “La vista és el principal 
sentit que s’usa a la fira i aquesta idea s’ha
plasmat en un ull”, apunta Novo.

CITA REBATEJADA LA IMATGE

Firamollet amplia pressupost i
espais en l’any de la renovació

� APARADOR ECONÒMIC | LA FIRA MULTISECTORIAL SE CELEBRARÀ DEL 3 AL 5 D’OCTUBRE

� MOLLET DEL VALLÈS

LAURA ORTIZ

LA MOSTRA CANVIA DE NOM  
I ADOPTA LES SIGLES FIMO

�En la seva sisena edició, Firamollet es
rebateja i adopta el nom de FIMO. “Hi ha
nova imatge, nova filosofia. Volem vendre
la marca”, diu el regidor de Promoció
Econòmica, Dani Novo.

EL MOLLETÀ XAVIER CLAVIJO 
DISSENYA L’ULL DE LA FIRA

ELS PREPARATIUS

EL PLA DE LES PRUNERES 
ES TANCA PEL MUNTATGE

�Des d’aquest dimarts els vehicles no
poden estacionar al Pla de les Pruneres
on ha començat el muntatge de la fira. 
A partir del 23 de setembre el recinte
estarà totalment tancat.

MÉS METRES QUADRATS. El recinte firal s’ampliarà �ARXIU

La nova FIMO suma metres quadrats per acollir 
el Mercat del Vehicle d’Ocasió i l’Agromercat

L’organització proposa canviar la filosofia de la
mostra i permetre la venda directa als estands

NOVA CAMPANYA

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

� Les dificultats del petit comerç
molletà per competir amb les
grans superfícies comercials de
l’entorn i la paralització de l’activi-
tat d’algunes de les associacions
de botiguers (com és el cas de Mo-
llet Centre Comercial) són els deto-
nants d’una nova campanya de di-
namització comercial a la ciutat,
que es presentarà en el decurs de
FIMO. L’objectiu és “explicar als
ciutadans els avantatges i la
qualitat que aporta el comerç
de proximitat respecte a les
grans superfícies”, apunta el re-
gidor Dani Novo. Les vuit associa-
cions de botiguers que existeixen a
la ciutat i el Mercat Municipal se-
ran els pilars de la nova campanya
que pretén aportar un nou concep-
te de comerç local amb una marca
pròpia, encara per definir. �L.ORTIZ

Marca de ciutat
per revitalitzar 
el comerç local 



Malgrat els dubtes d’última hora i
les pressions de CiU, PSC i ERC,
el govern de Martorelles (ICV-
EUiA i UxM), finalment ha desesti-
mat acceptar la donació de Can
Bonafont, una finca situada al nú-
mero 103 del carrer Anselm Clavé,
que la propietària va deixar com a
herència a l’Ajuntament ara fa dos
anys. L’última voluntat de Maria
Bonafont (1917-2006) va ser que

l’edifici es convertís en una residèn-
cia per a gent gran, però amb dues
condicions: que només acollís gent
empadronada a Martorelles amb di-
ficultats econòmiques i que es con-
servés la finca sense modificacions.
Aquests dos punts, a més, s’haurien
de realitzar sempre sota la supervi-
sió dels hereus en segona instància:
tres cosins de la testadora i la con-
gregació de les Germanes Zelado-
res del Culte Eucarístic, que here-
tarien la finca d’uns 1.800 metres
quadrats i valorada en un milió

d’euros aproximadament si l’Ajun-
tament no l’accepta.

A pocs dies perquè es cumpleixi
el termini per acceptar l’herència,
que expira el 18 d’aquest mes, els

grups de l’oposició en bloc (CiU,
PSC i ERC) han reclamat a l’equip
de govern municipal la convocatò-
ria d’un ple extraordinari perquè
“s’accepti la finca i la cedeixi a la

Generalitat perquè posi en marxa
la residència”, apunta el president
d’ERC local, Roger Parera. 

ELS MOTIUS DEL GOVERN

L’alcalde, Miquel Àngel Sòria, asse-
gura que l’herència és “un regal
enverinat” perquè les condicions
del testament limiten molt el marge
de maniobra municipal. “La inter-
pretació que es va fer del testa-
ment amb els advocats és que en
dos anys la residència havia d’estar
feta i això era impossible”, diu Sò-
ria, que, a més, indica que la Gene-
ralitat va desestimar la proposta de
fer-se’n càrrec perquè “suposava
una despesa molt important per
les poques places que sortirien. A
més no podien complir que no-
més fos per a gent del poble”. El
govern també argumenta que l’edi-
fici, que no es podria modificar
com marca el testament, no reu-
neix les condicions per habilitar-hi
un equipament d’aquest tipus. 

Segons Marc Pertíñez, regidor
de CiU, en dos anys “el govern ha
deixat passar una oportunitat que
no es podia desaprofitar sense ha-
ver negociat més i haver fet més
pressió”, apunta. �

� MARTORELLES

LAURA ORTIZ

� PATRIMONI | EL 18 DE SETEMBRE EXPIRA EL TERMINI PER ACCEPTAR LA FINCA DEIXADA COM A HERÈNCIA

L’Ajuntament
renuncia a heretar
Can Bonafont

SOCIETAT
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ES RETIREN LES REIXES DE LES
FINESTRES DEL CAMPANAR DE MOLLET  

� PATRIMONI | IMATGE ORIGINAL 

� MOLLET. Durant l’agost, s’han retirat les reixes de les finestres
del campanar que s’havien instal·lat per evitar l’impacte visual
de les antenes de telefonia que, en un primer moment, s’hi
havien d’emplaçar i que finalment no s’hi posaran.

LES PISCINES EXTERIORS DE CA N’ARIMON ES MANTINDRAN OBERTES AL PÚBLIC FINS AL PROPER DIJOUS 11 DE SETEMBRE*

HISTÒRIC. L’edifici data d’abans de la Guerra Civil  �M.GARCIA

CiU, PSC i ERC demanen al govern de Martorelles
que accepti la donació per fer-hi una residència
per a la gent gran com indica el testament
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Els Mossos d’Esquadra han detin-
gut set persones acusades d’una
trentena de robatoris realitzats amb
el mètode conegut com el de la ra-
diografia. El procediment consis-
teix a obrir les portes dels habitat-
ges que no han tancat les portes
amb clau introduint un full de ma-
terial de radiografia a la ranura de
la porta forçant-ne així l’obertura.
Entre els set detinguts, la majoria
d’ells amb un vincle familiar, hi ha
dues veïnes de Mollet: Montserrat
M.L., de 39 anys, i T.M.L., de 17. 

Els arrestats en l’anomenada
operació Quatre Vents es movien
amb vehicles de gran cilindrada
des de Mollet del Vallès i Montca-
da i Reixach a localitats d’arreu de
Catalunya. El grup, que actuava a
diari, estava perfectament organit-
zat de forma jeràrquica. En arribar
a la localitat escollida, buscaven les
cases que més fàcilment podien ser

objecte del delicte i hi accedien
mentre dues persones controlaven
l’entorn de l’edifici.

El 18 d’agost, agents dels Mossos
van detenir a l’autopista C-58 en
direcció a Montcada quatre inte-
grants de la banda, quan tornaven

de cometre diversos robatoris. L’en-
demà d’aquestes detencions es van
fer dos escorcolls a Mollet i Mont-
cada on es van localitzar gran
quantitat d’objectes sostrets. Dos
dels set arrestats han ingressat a
presó en situació provisional. �

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

� SUCCESSOS | UNA TRENTENA DE ROBATORIS ARREU DEL TERRITORI CATALÀ

Detenen uns lladres que
obrien les portes de les
cases amb radiografies

� MOBILITAT | TAMBÉ S’HI COL·LOCARAN PANELLS D’INFORMACIÓ

RECUPERAT. Els objectes robats trobats a Mollet i Montcada�C.M.E.

Dues veïnes de Mollet, una menor d’edat, entre els set detinguts pels Mossos

...
La Policia de Parets
avorta un atracament
a una benzinera 

Enxampen dos cops
un jove de Parets per
conduir sense carnet

� PARETS DEL VALLÈS. La Policia
Local ha enxampat dos cops en un
mes J.L.V., un jove de 21 anys i veí
de Parets, per conduir sense haver
obtingut mai el carnet de conduir.
El jove va ser detingut en dos dels
controls de documentació de vehi-
cle i de carnet de conduir que
s’han portat a terme a diversos

� PARETS DEL VALLÈS. La Policia
Local va detenir dues persones,
una d’elles de Parets, que intenta-
ven atracar a la benzinera CEPSA
del passeig Fluvial. Els fets van
ocórrer el 21 d’agost passat cap a
les 5 de la tarda. Els responsables
de l’establiment van avisar la
Policia després d’observar els dos
individus amagats en un canyar.

Mor un molletà atropellat quan
caminava per la carretera C-17
� MOLLET DEL VALLÈS. Un veí de Mollet va morir a principis d’agost després
de ser atropellat a la C-17. Els fets van ser dissabte 2 d’agost cap a les 10 de
la nit quan l’home de 37 anys d’edat i nacionalitat xilena transitava per la
carretera i va ser atropellat per un cotxe, matrícula de Barcelona, que hi cir-
culava. Els dos ocupants del vehicle van patir ferides lleus.

� CONTRAPUNT. El Servei Català del
Trànsit (SCT) col·locarà una quin-
zena de càmeres a la C-17, entre la
sortida de Barcelona i el municipi
de Granollers, i a la carretera C-35,
per tal de tenir una visió directa al

Circuit de Catalunya, a Montmeló,
i evitar les retencions que habitual-
ment es formen quan s’hi celebren
actes esportius. El Servei Català de
Trànsit també hi instal·larà panells
que informaran sobre el nombre de

vehicles i la velocitat a la qual se
circula per la via. A més, l’SCT
estudia la col·locació d’un sistema
de velocitat variable entre Mollet i
l’entrada de les Rondes de
Barcelona. �

Trànsit instal·larà càmeres a la C-17

�
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Una de les naus industrials de Lefa,
l’antiga fàbrica de pells de Can
Prat, serà durant el mes de setem-
bre un espai de culte per a cente-
nars de musulmans de la comarca
que aquests dies celebren el
Ramadà. L’Ajuntament de Mollet,
per mitjà de Promosol, va convenir
la cessió de la nau, patrimoni muni-

cipal, a l’associació de musulmans
Al Huda que no podia celebrar el
Ramadà a la seu de l’entitat, al
carrer Sant Ramon, per manca d’es-
pai. El dejú del Ramadà va comen-
çar dilluns coincidint amb el novè
mes del calendari musulmà i acaba-
rà el 29 de setembre. Fins aquesta
data, prop de 500 musulmans (la
majoria marroquins i mauritans) es
donaran cita cap al vespre a Lefa
per compartir pregàries. �

� RELIGIÓ | L’EMPRESA PÚBLICA PROMOSOL HA CEDIT DURANT UN MES LA NAU INDUSTRIAL A L’ASSOCIACIÓ AL HUDA

Lefa acull el
Ramadà d’uns
500 musulmans

� ENSENYAMENT

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / P. NAVARRO

RAMADÀ. Instant d’un dels primers dies d’oratòria a Lefa� M. GARCIA

Parets inaugura un
nou espai municipal
per jugar a petanca

L’Escola d’Adults
tanca les matrícules
el proper dilluns

� PARETS. Dissabte (18 h) se cele-
brarà la inauguració del nou equi-
pament municipal de Parets disse-
nyat per practicar petanca. Les pis-
tes s’han emplaçat dins l’àmbit del
Parc Fluvial, al costat del camp de
futbol, perpendicular al carrer de
Víctor Català i al costat d’un apar-
cament públic de 204 places.
Diumenge al matí seguirà la festa a
la seu del Club Petanca Parets amb
el torneig de petanca inaugural.

�� MOLLET / PARETS. Dilluns és la
data límit per inscriure’s a un dels
cursos dels centres de formació
d’adults tant de Mollet, al carrer
Roger de Llúria, com de Parets, a
la plaça Doctor Trueta, on s’im-
parteixen classes d’alfabetització i
català i castellà, entre altres. Fins
ara, l’escola paretana ha rebut la
matriculació de 135 alumnes i ja
s’han exhaurit les places d’alfabe-
tització i iniciació a la informàtica. 

� MOLLET. L’Escola Oficial
d’Idiomes, emplaçada al número 1
de la rambla Pompeu Fabra (edifi-
ci GIRO), començarà el nou curs
acadèmic el proper 22 de setembre
amb l’estrena del quart nivell d’an-
glès. El centre obrirà 9 grups d’an-
glès i 4 de francès, en cadascun
dels quals hi haurà una trentena
d’alumnes. Malgrat que molts
estudiants continuen de l’any pas-
sat, encara queden places vacants.
El termini de preinscripció s’ha fet
de manera telemàtica i aquest
divendres comencen les proves de
nivell. El proper 12 de setembre es
farà el sorteig públic. �

L’Escola Oficial
inicia el quart
nivell d’anglès
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I CONCURS DE FOTOGRAFIA
GGOOOODD  FFUUNN  PPHHOOTTOO

LEMA:
“Have a good day”

TEMA:
Aquest concurs vol sobretot potenciar la
creativitat i la originalitat de les obres.
Per això hem triat tres elements que
s’han d’incorporar a les fotografies: el
poble de Mollet del Vallès, la cultura
anglesa i el logo de Good.
L’autor haurà d’explicar en un parell de
frases els tres elements de la imatge.
Aquest escrit ha d’estar darrera del car-
tró-ploma

PARTICIPANTS:
Poden participar totes les persones que
ho desitgin sense cap límit d’edat,
excepte els treballadors de l’escola i els
membres del jurat. En cas de ésser pre-
miat un menor, el pare, mare o tutor ha
de ser present en el moment del lliura-
ment.

OBRES:
Cada participant pot presentar tres
fotografies com a màxim, sobre suport
de cartró-ploma blanc de una mida
màxima de 20cm x 25cm. Es pot emprar
qualsevol tècnica fotogràfica o muntat-
ge tant digital com analògic. Les foto-
grafies s’han de presentar en un sobre
obert juntament amb una fotocòpia del
D.N.I. de l’autor i el número de telèfon
del participant. Les fotografies no pre-
miades es podran recollir a la mateixa
escola a partir del dia 13 d’Octubre de
2008.
L’organització no es fa responsable de
cap desperfecte involuntari que es
pugui ocasionar a les obres presentades.
S’ha de respectar en qualsevol cas la
integritat i la intimitat de les persones
que puguin sortir.

TERMINI:
La data límit de presentació és el dia
30 de setembre a l’escola GOOD.

GOOD IDIOMES
Francesc Cambó, 5
08100 Mollet del Vallès
www.goodidiomes.cat

JURAT:
Estarà format per membres designats
per l’Escola Good, essent valorat com a
principal element de puntuació l’ori-
ginalitat, la creativitat i la comicitat
de la fotografia o muntatge.

PREMIS:
Hi haurà un primer premi de
300€, un segon de 150 € i un
tercer de 75 €. L’organització
es reserva el dret de premiar
amb algun accèssit. No s’a-
torgarà més d’un premi a un mateix
autor.

VEREDICTE I LLIURAMENT DEL
PREMI:
El veredicte i el lliurament dels premis es
farà públic a l’estand que Good Idiomes
tindrà a FIMO (Pla de les pruneres) el
diumenge 5 d’octubre de 2008, a les 19
hores.

DRETS D´AUTOR/A:
Les fotografies premiades restaran en
poder de l’escola, que se’n reserva el
dret de exhibició
i reproducció fent-ne sempre reconeixe-
ment de l’autoria.

ACCEPTACIÓ:
La participació en aquest concurs pres-
suposa l’acceptació d’aquestes bases, i
la decisió del jurat.

BASES:

1er. PREMI

300€

2on. PREMI

150€
3er. PREMI

75€

ESCOLA D’IDIOMES des de 1986
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L’Ajuntament de Parets manté la
intenció d’incorporar els terrenys de
l’antiga IVECO a la trama urbana
del municipi, per poder-hi ubicar
una zona d’oci i comerç, i presenta-
rà al·legacions a la resolució emesa
el passat 26 de maig pel
Departament d’Innovació, Empresa
i Universitat de la Generalitat, que
concloïa que la zona IVECO no
compleix amb els requisits del Pla
Territorial sectorial d’equipaments

comercials. Amb tot,  el consistori
paretà creu oportú aprofitar els
terrenys de l’antiga IVECO (al cos-
tat de la carretera C-17) per projec-
tar un complex integrat amb el
municipi i defugir de la construcció
de naus industrials. 

Els promotors dels terrenys tam-
bé serien partidaris d’aquesta opció.
Actualment, els terrenys de l’antiga
IVECO estan ocupats per una
muntanya de runa producte de pro-
cés de reasfaltatge que s’ha dut a
terme en aquella zona. A mitjans de
juliol, Nova Opció per Parets, va di-

rigir una bateria de preguntes a l’A-
juntament amb les quals sol·licitava
que s’informés a la població de la
resolució del Departament d’Inno-
vació.

LA REPERCUSSIÓ POLÍTICA

El NOPP, sempre ha visualitzat el
projecte de complex d’oci a l’antiga
IVECO com una acció d’especula-
ció urbanística. Per la seva part, l’e-
quip de govern creu que el NOPP
utilitza temes importants per inten-

� URBANISME | LA GENERALITAT LA VA EXCLOURE DE LA TRAMA URBANA DEL MUNICIPI

� PARETS DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

L’Ajuntament al·legarà per
recuperar la zona IVECO

La Generalitat ha posat sobre la
taula un termini per al desdobla-
ment de la línia de tren R-2 i el seu
soterrament en el tram de Mollet.
La voluntat de l’executiu català és
que l’obra estigui el 2012 i així ho ha
plasmat en un document que aquest
estiu lliurava al Govern de l’Estat.
L’informe és un pla pressupostari

elaborat per la Generalitat que deta-
lla quines són les grans obres d’in-
fraestructura que manquen a
Catalunya i com i quan ha d’execu-
tar-les el govern espanyol. Segons el
Pla el govern central hauria d’inver-
tir 35.000 milions d’euros fins al
2013 per superar el dèficit d’infraes-
tructures que pateix Catalunya. El
pla és un document ambiciós que té
per objectiu presionar l’Estat en ple
debat sobre finançament. �

El Govern demana
que el soterrament de
la via estigui el 2012

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

� INFRAESTRUCTURES | DEMANDES CATALANES 

La Generalitat detalla les inversions a fer per l’Estat
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Novament el rebuig de l’equip de
govern de Mollet (PSC-CiU) a l’ad-
hesió a la campanya Un país, una
bandera (que demana als consisto-
ris catalans que l’11 de setembre
només onegi la bandera catalana a
les astes i balcons dels ajuntaments
i de la qual Parets va ser un dels
impulsors inicials) ha suscitat les
crítiques d’Esquerra.

Els republicans consideren que
els arguments del govern municipal
(que apel·la que retirar la bandera
espanyola no és legal) són una “mo-
fa” i recorden que el 95% dels ajun-
taments catalans donen suport a la
campanya. “El PSC vol fer creure
molts cops que ERC és rara,  quan
és l’Ajuntament molletà que ho
és”, deia el republicà Oriol López. 

Fins i tot, Esquerra considera
que la campanya Un país, una ban-
dera “ha caducat d’èxit”. Per això i
per eludir l’argument de manca de
legalitat, ERC ha decidit que, a
partir de l’any que ve, presentarà
una moció perquè, durant la Dia-
da, l’estelada onegi en el cinquè

màstil de la plaça Catalunya, “com
es fa amb altres banderes amb
motiu de diades regionals”, apun-
tava el regidor Xavier Fenosa.

Enguany, les JERC ja han fet
aquesta proposta a Martorelles, on
des de fa anys, durant tot l’any, hi ha
només la senyera. Els joves republi-

cans, però, no han rebut resposta. 
El 2008, Mollet serà encara més

un cas minoritari, ja que a Sant
Fost, fruit del pacte de govern, tam-
bé es retirarà la bandera espanyola.

Fenosa, que no serà amb la resta
de regidors a l’acte institucional, re-
cordava que “malgrat ser un acte
participatiu, no és unitari” i criti-
cava CiU per donar suport a l’acte.
El regidor convergent, Feliu Gui-
llaumes, assegura que va caldre
arribar a un acord amb el PSC i
que Convergència “ha aconseguit
que qualsevol que entri a Mollet
sàpiga que celebrem la Diada na-
cional”, tot referint-se a la instal·la-
ció de banderoles per tota la ciutat,
que “enguany s’han penjat abans.
Cada any renegociem per aconse-
guir millores”, deia. �

ERC demanarà que l’estelada
onegi a l’Ajuntament per l’Onze

GUERRA DE BANDERES. Les astes oficials de Mollet�ARXIU

� DIADA NACIONAL | MOLLET RESTA SOL I MANTÉ L’ESPANYOLA A L’ASTA

LES JERC FAN LA CINQUENA BOTIFARRADA   
PEL CANVI DE NOM DE LA PLAÇA ESPANYA

� REIVINDICACIÓ | HOMENATGE FLORAL A COMPANYS 

� Com cada vespre del 10 de setembre dels darrers cinc anys, les JERC de
Martorelles organitzen una botifarrada reivindicativa a la plaça Espanya (21 h),
on hi ha el monument a Lluís Companys, per tal de demanar que es rebategi
aquest indret. De fet, ja s’ha creat una comissió per consensuar un nou nom. POLÍTICA
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� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

Per Esquerra, l’argument del govern per
rebutjar ‘Un país, una bandera’ és una mofa

CiU assegura que cada any renegocia 
el model de l’11 de Setembre amb el PSC

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

� Com cada any, CiU iniciarà els
actes commemoratius de la Diada
el vespre del dia 10. En aquesta
ocasió, els convergents han convi-
dat la cuinera i estudiosa Marina
Duñach a pronunciar una confe-
rència que portarà per títol La cui-

na, signe d’identitat nacional.
S’hi analitzaran “els trets deter-
minants de la cuina del país, la
bibliografia que hi ha al respec-
te, els trets tècnics i la cuina al
Vallès, que malgrat ser un lloc
de pas té unes productes propis
com el ventre d’ossos i els es-
caldums”, indicava Duñach. Se-
guidament se celebrarà un sopar i
la vetllada es clourà amb la tradi-
cional desfilada amb torxes i sen-
yeres fins al monument a Rafael
Casanova. Enguany, a banda de
l’ofrena floral, CiU hi dipositarà un
exemplar del nou Estatut “per
encomanar-nos a Casanova
davant les sospites fonamen-
tades que el text pugui ser
retallat pel Constitucional”,
deia Guillaumes. �M.E.

Cuina nacional
com a element
identitari 

Tots els actes de la Diada 
a www.contrapunt.cat
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· DESPACHO DE 50 M2. Todo exterior.
En el centro. Apto oficina y consultas.
Precio: 475 euros/alquiler. Interesa-
dos/das llamar al tel. 663 04 22 38.

CLASSIFICATS
LABORAL · IMMOBILIÀRIA · MOTOR · DIVERS

CONTRAPUNT

Rambla Pompeu Fabra, 32, baixos

08100 Mollet del Vallès

Anuncis per teléfon 93 570 52 59

Anuncis per correu electrònic

contrapunt@contrapunt.cat

Anuncis per fax 93 579 33 88

Preu anuncis per paraules:

4,33 euros/setmana

15,15 euros/mes

Preu mòdul: 11,45 euros/setmana

ESQUEMA D’UN MÒDUL (48 X 39 mm) ��

DEMANDES

�
FEINA

EN VENDA

�
IMMOBILIÀRIA

· SE VENDE SUZUKI GRAND VITARA
XL-7 2.0 HDI. Año 2004. 7 plazas, full
equip, climalit, llantas, etc. Precio:
18.500 euros. Interesados llamar al
teléfono de contacto: 935 445 556.

· SOMOS CONSTRUCTORES. Edifica-
mos obra nueva al mejor precio, refor-
mamos su casa, piso, local.
Rehabilitamos su casa vieja o inmue-
ble antiguo. Llámenos: 692 629 014.

· ¿TIENE PROBLEMAS? ¿NO PUEDE
HACER FRENTE A PAGOS O A SU
HIPOTECA? Llámeme o venga a
verme, calle Can Pantiquet, núm. 81.
Buscaremos la solución. Tel. 692 629
014.
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EN LLOGUER

· ALQUILO PISO EN MOLLET. Bien si-
tuado. Tel. 692 629 014.

TRASPÀS

ES TRASPASSA 

AGÈNCIA DE VIATGES
A MOLLET

en ple funcionament 

i molt ben situada.

Interessats/des truqueu 

al tel. 93 570 32 05

SE TRASPASA 
ROSTISERIA EN 

MOLLET
Pleno funcionamiento. Local 
de 90 m2. Consultar precio.

Interesados llamar al tel.

650 70 98 19 o al

93 570 24 05
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MOTORM
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�
ALTRESA

· Residencia Geriátrica en Sant Fost
precisa COCINERA, GEROCULTORA,
ENFERMERA. Interesadas llamar al tel.
93 570 14 80.

· Restaurante en Sant Fost busca CA-
MARERO/A CON EXPERIENCIA. Intere-

Acadèmia d’anglès 
necessita incorporar

PROFESSOR/A 
D’ANGLÈS

de nivell avançat. Interessats/des

truqueu al tel. 93 570 71 19

OFERTES

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

· SE ALQUILA PLAZA GRANDE DE
PÁRQUING. SITUADA EN CALLE CAN
PANTIQUET, por tan sólo 60 euros al
mes. Tel. 670 356 221 (Sr. Vicenç). 

· DÚPLEX-ÁTICO EN MONTORNÉS.
Ref. 111. 140 m2, todo ext., buhard.
de 28 m2 con chim., amueb., 3 hab.,
baño, aseo, cocina office, salón 25
m2, terraza de 35 m2, ascensor, aire
acondicionado, calefac. Suelos gres.
Carp. ext. de PVC. Precio: por 1.200
€/mes. Tel. 93 568 35 45.

· REF. 04045. PISO EN ALQUILER EN RI-
POLLET POR 600 €/MES. Piso 60 m2, 3
hab., 1 baño, coc., comedor 15 m2,
balc., calefac. IBI y comunidad inclui-
dos. Necesario aval bancario y acredi-
tación de solvencia. Tel. 93 579 33 33.

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

· PISO EN ALQUILER EN MOLLET. 4
hab., sin mobiliario pero con cocina y
baño totalmente equipados. Precio:
740 euros/mes. Tel. 663 728 815.

SE ALQUILA LOCAL
COMERCIAL EN

MOLLET,
c. Roger de Llúria, 43-45.

De 150 m2.

Precio: 600 euros/mes.

Interesados llamar al
93 674 87 09

ES NECESSITA PERSONAL
amb experiència en tracte

amb el públic
i coneixements d’ofimàtica

Imprescindible català.

Horari: de 16  22 hores
de dilluns a divendres 

Tel. 93 579 10 78

Les persones interessades hauran de presentar sol·licitud d'admissió degudament emplenada, el currículum
signat amb fotografia, la documentació acreditativa de requisits i mèrits, informe de vida laboral i fotocòpia

de DNI a l'EMFO, c/ Riera, 7, 1a planta de Mollet del Vallès. La sol·licitud d'admissió es podrà obtenir 
físicament a l'EMFO, horari de 9:00 a 20:00 hores (fins el 10 de setembre de 9:00 a 15:00 h.) o a/e

resp.sace@emfo.com. El termini de presentació de sol·licituds és fins al 18 de setembre a les 14 hores.

Funcions:
Desenvolupar les tasques pròpies de:
· Peó de repartiment de la compra a
domicili. (Recollir la compra realitzada pels
beneficiaris del servei en cada parada del
mercat municipal, Dur la compra realitzada
al domicili dels beneficiaris del servei)
· Peons de neteja i eliminació de graffit-
tis a Mollet i el seu entorn rural (Netejar,
esborrar i/o pintar graffittis, grans pintades,
tags i/o firmes)
· Peons de manteniment i neteja de
residus de l'espai rural de Gallecs
(Recollida de residus, brossa i deixalles dels
boscos i zones de passeig i/o esbarjo de
Gallecs Tasques de manteniment del mobilia-
ri urbà ubicat a Gallecs.) 
· Cap de colla de manteniment i neteja
de residus de l'espai rural de Gallecs
(Coordinar als treballadors, organització  i
planificació dels diferents serveis a realitzar,

formació als operaris en el lloc de treball,
seguiment de les tasques, recollida de resi-
dus, brossa i deixalles dels boscos i zones de
passeig i/o esbarjo de Gallecs, tasques de
manteniment del mobiliari urbà ubicat a
Gallecs.)

Requisits:
· Pertànyer a col·lectius amb especials dificul-
tats 

Es valorarà:
· Experiència laboral en lloc de treball similar
i/o altres experiències professionals
· Carnet de conduir 

Condicions laborals:
· Contracte d'obra i servei (durada de cinc
mesos).
· Horari de dilluns a divendres

Convocatòria de places de Plans d’ocupació. Vinculada a l’atorgament de la subvenció
pel Departament de Treball per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social

en col·laboració amb entitats locals

1 PEÓ DE REPARTIMENT DE LA COMPRA A DOMICILI. 
(REF. 16SIP.PO08)

2 PEONS DE NETEJA I ELIMINACIÓ DE GRAFFITTIS A MOLLET 
I EL SEU ENTORN RURAL (REF. 17SIP.PO08)

6 PEONS DE MANTENIMENT I NETEJA DE RESIDUS 
DE L'ESPAI RURAL DE GALLECS (REF. 18SIP.PO08)

1 CAP DE COLLA DE MANTENIMENT/NETEJA DE RESIDUS 
DE L'ESPAI RURAL DE GALLECS (REF. 19SIP.PO08)

Les persones interessades hauran de presentar sol·licitud d'admissió deguda-
ment emplenada, el currículum signat amb fotografia indicant la referència
20SIP.PO08, documentació acreditativa de requisits i mèrits, informe de vida

laboral i fotocòpia de DNI a l'EMFO, c/ Riera, 7, 1a planta de Mollet del
Vallès. La sol·licitud d'admissió es podrà obtenir físicament a l'EMFO, horari

de 9:00 a 20:00 hores (fins el 10 de setembre de 9:00 a 15:00 h.) o a/e
resp.sace@emfo.com. El termini de presentació de sol·licituds és fins al 18 de

setembre a les 14 hores.

Funcions:
· Tasques de foment de la igual-
tat.
· Aplicació de polítiques adreça-
des a disminuir la discriminació.  
· Tasques de foment de la inte-
gració social.
· Tasques de mediació cultural.
· Assessorament als ciutadans

Requisits:
· Titulació universitària

Es valorarà:
· Experiència com a tècnic de pro-
ximitat i/o similar.
· Formació complementària en
polítiques d'igualtat. 
· Formació complementària en
mediació cultural. 
· Carnet de conduir, permís B 

Condicions laborals:
· Contracte d'obra i servei (dura-
da de cinc mesos).
· Horari de dilluns a divendres

Convocatòria de places de Plans d’ocupació. Vinculada 
a l’atorgament de la subvenció pel Departament de Treball 

per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social
en col·laboració amb entitats locals

5 TÈCNICS DE PROXIMITAT SUPORT ALS 
CIUTADANS EN EL BARRI (REF.20SIP.PO08)

· MOLLET. PISO EN VENTA. ZONA PLA-
NA LLEDÓ. Ref. 200585. Bonito piso
de 60 m2, reformado de 2 hab. Puer-
tas de roble, y suelos de gres. Listo pa-
ra entrar. Segundo de altura. Precio:
179.000 €. Tel. 679 427 054.

COOPERATIVA D'INICIATIVA SOCIAL
BUSCA UN

DINAMITZADOR/A JUVENIL
PER A UN ESPAI JOVE 

DE MOLLET DEL VALLÈS

INTERESSATS EMPLENEU EL FORMULARI
QUE TROBAREU A LA WEB:

WWW.DOBLEVIA.COOP
A LA SECCIÓ "TREBALLA AMB NOSALTRES"

NAUS EXCLUSIVES 
EN LLOGUER

OBRA NOVA
Polígon Can Magarola

(Mollet del Vallès)

Des de 400 m2. Tots els serveis
Accés AP-7, C-17 i C-33

Tel. 93 241 41 95 / 630 48 89 94

sados/das llamar al 661 383 657. Pre-
guntar por Álex. Llamar a partir de las
17 h.

· PISO EN CALDES DE MONTBUI, RE-
FORMADO Y AMUEBLADO. Ref.
04031. 52 m2, 2 hab. dobles, 1 baño,
coc. office, comedor, suelos gres, ven-
tanas de aluminio, puertas de haya.
IBI y comunidad incl. Precio: 650
€/mes. Tel. 93 579 33 33.

· MARTORELLES CENTRO. Ref. 1572.
Piso de 80 m2 con muebles. Comedor
de 21 m2, cocina reformada, lavade-
ro, 3 hab. dos de ellas dobles (antes
4), 2 baños, calefacción. Precio: 700
euros/mes. Tel. 93 570 51 59.



Les persones interessades hauran de presentar la sol•licitud d’admissió 
degudament emplenada, el currículum signat amb fotografia i la documentació

acreditativa dels requisits i mèrits al registre de l’EMFO, c/ Riera, 7, 1a planta de
Mollet del Vallès, abans del dia 18 de setembre a les 14 hores. La sol·licitud 

d’admissió es podrà obtenir físicament a l’EMFO, horari de 9:00 a 20:00 hores (fins
el 10 de setembre de 9:00 a 15:00 h.), o a/e resp.sace@emfo.com.

Funcions:
En dependència directa de la responsable del
Servei d’Atenció al Ciutadà i d’Assessorament
al Ciutadà i l’Empresa s’encarregarà de:
· Atenció inicial al ciutadà i/o empresa
· Realitzar entrevistes ocupacionals a ciuta-
dans en procés de recerca de feina i orientar-
los en el seu itinerari laboral. Seguiments.
· Realitzar la selecció dels perfils professionals
més adients a les
ofertes gestionades i disponibles de la borsa
de treball
· Coordinació amb la resta de tècnics/es del
servei i la seva responsable.
Si s’escau, també es coordinarà amb d’altres
serveis i amb les entitats derivants
· Donar suport a les diferents accions formati-
ves/tallers i d’altres activitats que es proposin
des del servei
· Recollir ofertes de treball i realitzar el seu
seguiment
· Elaborar la documentació pròpia dels pro-
cessos i d’accions vinculats al servei avaluant i
aportant propostes de millora

Requisits imprescindibles:
· Titulació Universitària Superior (Psicologia,
Pedagogia o Psicopedagogia)
· Experiència en la gestió tècnica de progra-
mes en matèria d’ocupació i/o
en l’elaboració d’itineraris d’inserció laboral
· Català parlat i escrit correctament (Certificat
nivell C)

Es valorarà:
· Experiència en l’àmbit de l’ocupació i/o en
l’àmbit psicosocial
· Experiència professional desenvolupant tas-
ques comercials
· Formació complementària en l’àmbit de l’o-
cupació i/o en l’àmbit psicosocial
· Permís de conduir: tipus B

Condicions laborals:
· Contracte d’obra i servei vinculat a la sub-
venció de Pactes Territorials
· Jornada complerta de dilluns a divendres de
35 hores setmanals. Tots els matins i dues tar-
des 
· Tècnic B. Salari segons conveni

Convocatòria per a proveïr una plaça de

TÈCNIC/A DE L’ACCIÓ INSERCIÓ DE LA MÀ PER A 
PERSONES AMB RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL DEL SERVEI

D’ASSESSORAMENT AL CIUTADÀ I A L’EMPRESA
(REF.21SAC08)

� INDÚSTRIA | ACORD AMB EL GRUP MYLAN

Merck produirà
genèrics durant
un any més

ECONOMIA
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LA FARMACÈUTICA GRIFOLS AUGMENTA EL      
BENEFICI UN 36,8% EL PRIMER SEMESTRE DE 2008

� INDÚSTRIA | RESULTATS EN POSITIU

Merck ha arribat a un acord amb
el grup estadounidenc Mylan per
perllongar durant l’any 2009 la
producció de fàrmacs genèrics a la
planta de Mollet. D’aquesta mane-
ra, la seu del polígon de Can Ma-
garola mantindrà la fabricació d’a-
quests productes un any més del
que es preveia després que Merck
vengués aquesta línia de producció
a Mylan que volia deixar de fabri-
car a Mollet a finals de 2008. 

Després de mesos de negociació,

Mylan deixarà a Mollet el 50% de
la línia de producció de genèrics
durant un any més, fet que, segons
el comitè d’empresa, hauria de
permetre mantenir l’activitat pro-
ductiva a Mollet mentre es negocia
amb la direcció la possibilitat que
arribin nous productes a la planta
molletana, ja que la venda de la lí-
nia de genèrics suposa la pèrdua
d’un 45% de la producció. 

Fa uns mesos la direcció confir-
mava que Mollet fabricarà dos
nous productes per combatre la
diabetis, una mesura “insuficient”
segons els sindicats. �

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

� La farmacèutica Grifols, amb seu a Parets, en el primer semestre de 2008, 
ha incrementat un 36,8% el seu benefici net, que s’ha situat en els 62,2 milions 
d’euros. Segons dades de l’empresa, la facturació va arribar als 407,2 milions, 
que representa un creixement del 13,8% en relació amb el mateix període de 2007. 

� L’Associació Mollet Centre
Comercial ha deixat en suspens la
realització de la propera edició de
Fira Estoc, que estava prevista per a
aquest dissabte, i que s’havia de
celebrar coincidint amb la fi de la
temporada d’estiu. Segons el presi-
dent de l’Associació, Mario
Alarcón, “l’edició es farà si hi ha
prou associats interessats a partici-
par-hi”, apunta. Alarcón també
creu que la proximitat amb la Fira
d’Artesans i Firamollet pot frenar la
participació de comerciants.

L’organització deixa
en suspens l’edició
d’estiu de Fira Estoc

La companyia catalana especialit-
zada en teixits elàstics ha obert
aquesta setmana la nova seu al
Masnou (Maresme), on ha invertit
33 milions d’euros i on unifica les
plantes del Masnou, Parets i Carde-
deu. L’obertura, que arriba amb

quatre mesos de retard segons les
previsions inicials, ha suposat el
desmantellament del centre logístic
que DOGI tenia al polígon paretà
de Can Volart. El procés d’unifica-
ció al Masnou va suposar un expe-
dient de regulació a la tardor que
va afectar 123 treballadors dels dos
centres vallesans. La resta s’integra-
ran a la nova seu aquest mes. �

DOGI desmantella 
la seu de Can Volart 

� PARETS DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

L’empresa unifica les plantes vallesanes al Masnou
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L’ESPAI NATURAL DE GALLECS ESTÀ

ENVOLTAT I TRINXAT PER DIVERSES

CARRETERES I AUTOPISTES: l’auto-
pista AP-7, la comarcal C-155, la
carretera de Gallecs, la de Palau-
Caldes i la nova variant d’aquesta
que es va construir fa tres anys –l’a-
gressió més important  recent. Però
els protectors de Gallecs no en te-
nen prou i han decidit que passi
una nova autovia, la Interpolar, i
una nova línia ferroviària en el ma-
teix sentit que l’AP-7.

La construció d’una nova línia
ferroviària és una excel·lent notícia
atesa la necessitat de més transport
públic ferroviari i per reduir el
transport motoritzat per carretera
als dos vallesos. Per tant, autopistes

i autovies com la Interpolar i el
Quart Cinturó, i d’altres previstes,
són més absurdes i innecessàries
que mai, més encara si tenim en
compte que s’està reduint el trànsit
per carretera a causa dels preus de
la benzina i la crisi econòmica.

Ara bé, aquesta nova línia ferro-
viària que unirà els dos vallesos i el
Maresme, per què ha de passar per
Gallecs? No seria més lògic que el
seu traçat surti de Sabadell en di-
recció  a  Caldes de Montbui i d’a-
questa cap a Granollers, i un ramal
baixés des de Caldes a Mollet, pas-
sant per Palau (l’antic Calderí)?

No podem permetre que trinxin
més Gallecs i el corredor  verd  Ga-
llecs-Gallifa. �

es de la secció local
d’Esquerra Republi-
cana, un any més
hem demanat que

aquest 11 de Setembre la senyera
catalana onegi en solitari a la seu
de l’Ajuntament de Mollet. Recor-
dem que de 940 poblacions que hi
ha a Catalunya ja fa uns anys que
més del 90% dels consistoris tiren
endavant la campanya d’Un país,
una bandera per la Diada Nacio-
nal de Catalunya. Els motius per
fer aquesta petició són dos, un en
clau de passat i l’altre en clau de
futur.

En clau de passat, creiem de vi-
tal importància recordar que s’està
celebrant una derrota, a partir de
la qual es va determinar l’estatus
en què Catalunya, el País Valencià
i les Illes Balears passaven a formar
part de l’Estat espanyol. No ens
aturarem a explicar tot el que va
significar l’11 de setembre de 1714
i el Decret de Nova Planta, però a
grans trets ha suposat, per una ban-
da, l’intent d’extingir la nostra llen-
gua com gairebé ha passat a Fran-
ça (el català ha estat legal menys
de 50 dels últims 300 anys) i, per
l’altra, l’espoli fiscal continuat que
patim. A molts dels catalans ac-

D

ROGER VILARET

Un país. Una bandera?

L’espoli del 9% de 
la riquesa interna 
és un problema 
d’arrels històriques

APORTACIONS ��� Membre de l’Executiva d’ERC a Mollet del Vallès

JOSEP LLUÍS PÉREZ

El tren de Gallecs

Gallecs. Mollet del Vallès

tuals aquestes reivindicacions els
poden semblar victimisme identi-
tari o que el seu record no ens
condueix a un futur millor; nosal-
tres, al contrari, pensem que difí-
cilment es pot resoldre un proble-
ma si no se’n coneix l’origen. 

Per posar un exemple pràctic
podríem parlar de l’espoli del 9%
de la riquesa interna de Catalunya
cada any: ara sembla que tots els
sectors polítics i econòmics dels
país n’han pres consciència, que

ja és molt, i es vol resoldre com si
fos un problema puntual. Però és
estructural i d’arrels històriques,
com demostra que els tres territo-
ris més perjudicats són aquells als
quals se’ls va aplicar aquell Decret
de Nova Planta. Per aquest motiu
pensem que difícilment en una
negociació d’uns pressupostos
anuals es pot corregir una dinàmi-
ca estructural de l’Estat espanyol
vigent durant tres segles. La nostra
proposta de solució és estructural:
un Estat propi.

En clau de futur, per nosaltres
veure onejar en solitari la senyera
a la màxima institució de la ciu-
tat, a l’Ajuntament, seria convidar
cada molletà i molletana que re-
flexionés, en clau de present i de
futur, sobre què li donaria més
serveis i oportunitats, tant perso-
nals com  col·lectives: si una Re-
pública Catalana o l’actual Reino
de España.

Senyors i senyores membres de
l’equip de govern de Mollet (so-
cialistes i convergents), si us plau,
l’any que ve feu-nos cas. Encara
que només sigui per fidelitat al
vostre ADN d’administradors d’a-
llò públic, perquè mai se sap cap
on anirà el futur... �

CIBERENQUESTA Voteu a www.contrapunt.cat

LA PREGUNTA: Quina bandera vol a les astes institucionals? 

Amb quina colla
t’identifiques
per festa major?

Morats
19,2%

Totes dues estan bé
15%

Torrats
65,8%

�

Resultats definitius

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

La mostra del comerç, els serveis i la indústria de Mollet, la fins ara 

Firamollet rebatejada enguany com FIMO, arriba enguany amb un

repte ineludible: la renovació. Després de cinc edicions, la fira ha patit

un desgast que, en els darrers dos anys, s’ha evidenciat en la davallada

d’expositors i empreses participants, principal motor de l’esdeveniment.

Per a aquesta edició, l’organització ha plantejat novetats importants

com el canvi de nom i d’imatge i la incorporació de fires sectorials com

l’Agromercat i el Mercat del Vehicle d’Ocasió, que hi poden aportar

més activitat. Però la transformació va més enllà. La gestió de la fira

es professionalitza i s’encarrega a una empresa especialitzada en 

l’organització d’aquest tipus d’esdeveniments. A més, per primer cop,

els expositors, si finalment així ho decideixen, podran fer venda directa

en els seus estands, un canvi profund de filosofia de la fira que pot

servir d’incentiu, i més en temps de crisi, per a molts dels participants

potencials que trobaran en la fira una oportunitat real de negoci. �

LA POSSIBILITAT DE FER VENDA DIRECTA POT SER UN INCENTIU

PER ALS EXPOSITORS QUE S’ANAVEN REDUINT ANY RERE ANY

Renovar o morir

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

Relaxament,
carrers buits,
indolència, lectura,
passejos al capvespre

L’EXCLAMACIÓ

Filòloga i periodista

L’agost

apers, bosses de plàstic,
llaunes... pel terra dels
carrers. 

La parelleta de cada
matí que es besa amorosament al
carrer sortint de casa, abans d’anar
a treballar. 

La Mercè de cal forner, que
aprofita la fresca matinera per fer
un tomb, acompanyada d’un fill.

L’Antonio que ven cupons, sem-
pre aquí o allà. Aires condicionats
que retornen al carrer aires més
calents. 

Ràdios-discoteca de cotxes que
passen pel carrer i motos que pre-
nen la zona comercial de Riera
Seca pel circuit de Montmeló. 

Buguenvíl·lees, gessamins, ro-
sers i lledoners. Aigua (fins quan?). 

Famílies i amics a les terrasses
dels bars, xerrant. Retrobaments
inesperats. Sopars d’amics. 

Gent a la deixalleria, que aprofi-
ta vacances per fer obres a casa.

Quitxalla que xiscla sense saber
parlar. 

Homes que remenen escombra-
ries a la recerca de menjar i coses
útils. 

Biblioteca tancada. Botigues
tancades. Piscines municipals
obertes, netes i transparents. 

Famílies que dinen i fan la mig-
diada sota l’ombra dels arbrets del
parc de Pau Casals. 

Gossos sols a les cases. 
Relaxament, carrers buits, indo-

lència, lectura, molts passejos al
capvespre. 

El Besòs, amb la nova llera a
causa de l’AVE i els camallargs
que hi han retornat. 

Traspassos econòmics que no
arriben i avions que s’incendien,
el cor en un puny. 

Festa Major amb novetats, gent
arreu, la xurreria la Floresta, co-
cos, pomes vermelles i triomf tor-
rat.

Una posta de sol meravellosa
des del pont de l’Aiguabarreig. �

P
GLÒRIA 
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� http://cat.bloctum.com/mesogio
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Resposta a Enric Gil
JOSEFINA CARO �Primera secretà-

ria del PSC de Sant Fost

El senyor Enric Gil té el mal cos-
tum de fer encaixar en el seus es-
crits unes frases fetes i repetitives ja
siguin, o no, certes. Una d’elles és
la que diu “insults i desqualifica-
cions”. Si en comptes de passar-se
els plens rient i fent brometes amb
els regidors del seu grup mentre
parlen els regidors de l’oposició, hi
estigués més atent, s’hauria adonat
que en el ple al qual fa referència,
cap regidor va insultar ningú i que
ningú no va esperonar ningú, i
molt menys el PSC. 

Si quan diu que “el ple és un
entorn que ha de ser exquisit a ni-
vell de valors i educació”, de veri-
tat s’ho creu, el convido que co-
menci a posar-ho en pràctica.

A IUSF, com a grup que està go-
vernant, li hauria de preocupar el
problema que els veïns van expo-
sar en el ple municipal i no només
mirar de quina manera aprofiten
qualsevol situació per carregar
contra el PSC.

Un suggeriment al grup d’IUSF:
en comptes de dedicar-se a atacar
els regidors de l’oposició, comen-
cin d’una vegada a atacar els pro-
blemes que té Sant Fost, que són
molts! �

294 anys d’ocupació
MONTSERRAT BAO �Mollet

Endavant, però mirant endarrere,
que la història i les batalles ens fan
costat; endavant, que Guifré ens
espera per refer el Principat.

Mirant endarrere, però enda-
vant, que la cultura i la llengua
ens han forjat; endavant, que els
lleons de Castella no ens aturaran.

Endavant, però mirant endarre-
re, per esmenar el passat; enda-
vant, que som descendents de
Martí l’Humà i instaurarem inde-
pendència i llibertat. �

Dates del ple
RAMON MANONELLAS�Mollet 

Senyor alcalde, voldria expressar-li
el meu més sentit pesar per l’acti-
tud del consistori que vostè presi-
deix, per la seva falta de considera-
ció quan altera la data del ple
municipal sense cap comunicació.
Senyor Monràs, els arbres no li
deixen veure el bosc. �

Crítica a la Policia
F.J.P.�Mollet del Vallès

Cada vegada que tenim un pro-
blema i truco a la Policia Munici-
pal, primer se m’encongeix l’estó-
mac i després m’entra una
frustració que em costa molt de
treure’m de sobre. La Policia Mu-
nicipal de Mollet deixa molt que
desitjar; aquella frase que diu “al
servei del poble” és una utopia.
Els impostos que es recapten de
tots els ciutadans en part són per
pagar els seus honoraris; per tant,
haurien de tenir una mica més de
respecte cap a nosaltres. Alguns
dels seus membres desacrediten
el cos i haurien de canviar de fei-
na, ja que per culpa d’aquests in-
dividus altius i poc respectuosos
amb els ciutadans cau la mala fa-
ma del cos. Mentre aquestes per-
sones formin part de l’equip, des-
acrediten la resta dels seus
companys. De les 10 vegades que
he trucat, només dues s’han com-
portat com a tal. �

Cal saber que...
RAMON MASIP�Parets del Vallès 

Encara que els mitjans de comuni-
cació d’aquest país no se’n facin re-
sò, actualment i amb molta discre-
ció, els governs de Gran Bretanya i
Espanya estan negociant sobre el
Tractat d’Utrech, en especial sobre
el Capítol X, que és el que declara
la cessió a perpetuïtat de Gibraltar
a la Gran Bretanya (es pot com-

provar al web del Ministeri d’Afers
Exteriors). Aquest tractat, que és
un conjunt de pactes entre les di-
ferents potències europees al final
de la guerra de Succesió, és la base
política de l’Europa moderna, es-
tablert i signat el juliol de 1713.

Però al tractat, entre moltes al-
tres directrius i acords per cons-
truir una Europa forta i reconèi-
xer els drets de tots els pobles, hi
ha un capítol que tracta exclusiva-
ment de Catalunya; és el Capítol
XIII, en el qual Felip V, davant de
la reina Anna d’Anglaterra i de tot
Europa i el món, reconeix els
drets, furts, lleis i institucions ca-
talanes, jurant respectar-los tant
ell com els governs futurs. És, per
tant, un compromís d’Estat i s’ha
de respectar tal com s’ha fet amb
tota la resta del tractat. 

Espanya demana negociar el
Capítol X, peró deixa en l’oblit el
seu incompliment del XIII. És de
justícia revisar aquest capítol, que
és un autèntic reconeixement for-
mal i documental dels drets de
Catalunya, els quals han de ser re-
coneguts expressament a la Cons-
titució Espanyola. L’actualització
dels drets històrics de Catalunya
obre el camí del restabliment del
Principat com a Estat integrant de
la nova Espanya Federal. �

Bústia
redaccio@contrapunt.cat

Les cartes i fotografies que vulguin aparèixer en aquesta

secció hauran de fer constar el nom i cognoms de l’autor, l’a-

dreça, un telèfon de contacte i el document d’identitat. Els

escrits han de tenir una extensió màxima de 20 línies. En

cas que es depassin, la redacció es reserva el dret d’escurçar-

les. Els escrits i/o imatges també es poden fer arribar per

correu postal (Rambla Pompeu Fabra, 32, baixos, 08100

Mollet del Vallès) o be per fax: 93 579 33 88
�

n festa major, el dimarts 18 d’agost, i 
durant l’acte que se celebrava a l’envelat
del ball de la gent gran, vaig intentar 
tenir una xerrada amb vostè, Sr. Monràs,

com altres vegades havia mantingut amb la senyo-
ra Tura, quan era alcaldessa. En primer lloc, el vaig
felicitar per la major amplitud de l’envelat, ja que
era molt més còmode per a tots els usuaris.

Després vaig intentar fer-li veure que la majoria
de ciutadans de Mollet ja estem cansats que cada
any vingui la mateixa orquestra. Tenim a 
Catalunya un magnífic planter d’orquestes que,
com a mínim, tenen la mateixa categoria que la
que ve cada any a Mollet. Pràcticament no em va
deixar exposar-li cap raonament. Em va dir que
Mollet volia l’actual orquestra. Quan li vaig 
preguntar com ho sabia, em va contestar que 

havia fet una enquesta. Des d’aquí, públicament, i
per mitjà d’una carta personal que li he escrit li
pregunto: Quan, qui i com es va fer l’enquesta? A
quins sectors de la població es va preguntar? Quin
va ser el nombre d’enquestats? Eren persones que
habitualment ballen o només van al concert? 
Vostè mateix em va dir que no era gaire de balla-
rugues. Sé que al ball de dimarts a la nit vostè hi
va ser. Li va semblar correcta l’actuació de 
l’orquestra? Va notar que a la segona i quarta 
peça el públic va deixar de ballar pels solos dels 
especialistes? Després ja vaig deixar de comptar
les exhibicions. Creu que això agrada als 
aficionats al ball? Suposo que no. Rebi les meves
més afectuoses salutacions.

MAURICIO PALOMO NOVELL�Mollet del Vallès

E
Gràcies, senyor alcalde

Tot fent excursionisme per la vall de Cabanyes i just en la
bifurcació dels camins de can Torrens Vell i de l’ermita de Sant
Cebrià, es troben aquestes tres prohibicions: una tanca que
barra el pas al camí que porta a la masia i dos senyals: 
prohibit circular i prohibit aparcar. És difícil d’entendre com es
pot barrar el pas a un camí dels més antics del municipi que
porta a un mas, que fins fa pocs anys feia les funcions de 
restaurant i on a uns 200 metres es pot gaudir de la font de la
Canaleta i, per diferents corriols, anar a la font de la Guineu i
al cim de la serralada de Marina. Els avantpassats santfostencs
feien servir aquest camí per a pas de carruatges per a transport
del raïm de les vinyes i de la fusta i del carbó que feien i treien
del bosc. L’autor o autors d’aquesta prohibició tindran els seus
raonaments i és de suposar que disposen dels permisos 
corresponents de les autoritats i ens pertinents. FOTO: JAUME RIFÀ

Una imatge val més que...�

VOX POPULI

La senyera hauria
d’onejar sola per
la festa de l’Onze
de Setembre?

Jordi 
Garcia

Paleta  (37) 
MOLLET DEL VALLÈS

Només hi hauria d’haver la 
catalana perquè és la Diada de
Catalunya, però tampoc veig tan
greu que apareguin les dues.

Jaume
Valldoriola

Jubilat (74) 
MOLLET DEL VALLÈS

Jo crec que sí que hi hauria
d’haver les dues banderes, i
que la Diada s’hauria de 
celebrar sense aldarulls.

Maria Rosa
Batista

Mestressa  de casa
(57) MOLLET

Les dues banderes haurien de
conviure ja que no hi hauria 
perquè haver cap tipus de 
conflicte per aquestes qüestions.

Alberto
Moreno

Estudiant (18) 
MOLLET DEL VALLÈS

Jo crec que seria millor que hi
hagués la bandera catalana i
l’espanyola perquè no hi hagi
discriminació entre cap.

Alfons
Salinas

Comerciant  (40) 
MOLLET DEL VALLÈS

La celebració és del dia de 
Catalunya i per això només hi
hauria d’haver la senyera; 
Espanya ja té el seu dia.

Marcia
Mota

Netejadora (30)
MOLLET DEL VALLÈS

Només hi hauria d’haver la
bandera de Catalunya ja que
és el dia de la celebració de la
comunitat.

Text i fotos: ANNA PALOMO
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� FESTA MAJOR 2008 | EL REPTE DE LES COLLES. Els del mam aconsegueixen augmentar la distància amb els de la teca

MORATS S’EMPORTA L’AFARTADA 
I LA CURSA EN ROBA INTERIOR 20

ELS DE LA TECA RENUNCIEN AL PUNT 
DE LA REBATEJADA ‘ENGRESCADA’ 18

LES COLLES VAN OBRIR    
LA FESTA AMB DOS CONCERTS 22

Dimarts a la nit. El nou envelat de
l’escola Montseny ple de gom a
gom. Centenars de molletans espe-
rant el resultat del repte de Morats
i Torrats. Les colles arribaven a la
darrera vetllada de la festa major
amb un resultat igualat a quatre
punts per cap, ja que encara man-
cava el ball del fanalet i que el ju-
rat anunciés qui era el guanyador
de Les Colles s’Engresquen i La
Despertada. Finalment, arribava el

veredicte, els tres punts restants
eren per als Torrats que, d’aquesta
manera, es proclamaven guanya-
dors de la festa major 2008.

Així doncs, la colla de Morats no
va aconseguir empatar a sis i l’actual
marcador dóna dos punts d’avantat-
ge als Torrats (set edicions per als
del mam i cinc per als de la teca). �

Torrats revalida la victòria
� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M. ERAS

Morats     5
Torrats     7

Els molletans arribaven
a l’envelat amb empat
i els punts que restava
conèixer van ser torrats

Especial
FESTA MAJOR ‘08

Mollet del Vallès
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VIII CAMINADA NOCTURNA A GALLECS

Club Muntanyenc Mollet
Pineda Fosca, 6 · Casal La República · MOLLET DEL VALLÈS
Telèfon: 93 579 12 85 · informació: http://www.cmmollet.com
a/e: cmmollet@cmm.jazztel.es

Entre tots farem una 
cuca de llum!!

CAMINADA NOCTURNA, pels paratges de Gallecs, 
PA AMB  BOTIFARRA, sorteig de regals i ball en acabar

DIA: Dissabte, 20 de setembre a les 21 h
Inscripcions: 7 euros. Límit de participants

DIES D’INSCRIPCIONS: El dijous i divendres 5, 12 i 18 al Club i 19 de Setembre de 20 a 22h al Club i a la Plaça 
Catalunya. 11 (diada) tot el dia, dissabte 13 a la tarda i el diumenge 14, tot el dia a la Plaça Catalunya

� EL REPTE DE LES COLLES | L’ESTIRADA DE CAMIÓ I DE COTXE I ELS CORREGOTS VAN MANTENIR UNA PUNTUACIÓ IGUALADA

El marcador, prova a prova
LES COLLES S’ENGRESQUEN

El repte de les colles s’encetava
amb l’engrescada, la prova que
substituïa, o si més no rebatejava,
la tradicional Picada. Les Colles
s’Engresquen, però, no va acabar
de reeixir, ja que els morats van
renunciar al punt i van llegir un

manifest contrari a les proves
puntuables amb criteris subjec-
tius. Els torrats, en canvi, busca-
ven engrescar els molletans amb
un homenatge a les anteriors pi-
cades i s’enduien el primer punt
de la festa. 

1-0

L’ESTIRADA DE CAMIÓ I DE COTXE

La força de les dues colles també es va veure reflectida a les respectives
desfilades. Els menuts de morats van aconseguir un punt arrossegant el
cotxe i els ganàpies torrats van batre el rècord (27 segons) a l’estirada
de camió.

5-2

LA DESPERTADA

Els torrats també van aconseguir el punt de la Desper-
tada, a la qual van aconseguir arrossegar més gent,
darrere dels pilots d’uns cotxes de cartró amb sorollo-
ses llaunes lligades. Finalment, una rèplica en minia-
tura de l’encesa del campanar.

3-1

L’ACAPTE
4-1

ELS CORREGOTS

Els corregots, l’infantil i el d’adults, van donar
emoció a la competició, ja que cada colla guanya-
va un dels dos punts. Així doncs, empat quan en-
cara no es coneixia el veredicte del jurat sobre Les
Colles s’Engresquen.

Enguany l’acapte de sang, sota
la supervisió de l’Associació de
Donants del Vallès Oriental i el
Banc de Sang i Teixits, tornava
a ser una prova puntuable.
D’aquesta manera superava les
donacions de l’any passat i n’a-
conseguia 171, de les quals 40
procedien de nous donants.
L’acapte donava un nou punt
als torrats, però la prova que-
dava molt igualada: 89 a 82. A
banda de les 171 donacions, 74
al matí i 97 a la tarda, també
es van produir 27 oferiments
de ciutadans que per diversos
motius finalment no van poder
donar sang. Fotos: Marc Garcia
i Oriol Gassó

2-1

7- 4
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setembre11setembre11
Iniciativa per Catalunya - Verds (ICV)

Esquerra Unida i Alternativa (EUiA)

Berenguer III, 114
Tel. 93 593 03 96

mollet@iniciativa.cat
http://www.iniciativa.cat/mollet

Francesc Macià, 73
Tel. 93 570 92 05
mollet@euia.cat

http://euia.cat/mollet

www.icveuiamollet.org

Catalunya Endavant

Novament celebrem la Diada Nacional de Catalunya. Us plantegem una celebració amb entusiasme i il·lusió.

També us cridem a una Diada reivindicativa per aconseguir més reconeixementcom a poble, per la nostra lliure

capacitatde decidir . I, com no, hem de reclamar unfinançament just i equilibrat. El pronunciamentmajor itar i del

poble de Catalunya a favor de l'Estatut, no s'ha vist correspost. No s'han donat passos significatius, per part del

governcentral,perquèpuguiser aplicableambel finançamentnecessari.

Unany més a Mollet noha estat possible unmanifest unitar i subscrit per tots els grups del consistor i ni unacord

sobrelamaneradefer lacelebraciód'aquestadataassenyalada.

Lamentem aquesta manca de voluntat de consens en una Diada de reivindicació i esperem que el proper any

s'aconsegueixisumar lesdiferentsveusper construir plegatsaquestacelebracióontothom hisigui representat

La complicada situació econòmica, no pot ser excusa per no donar una resposta ineludible al finançament de la

Generalitat i també dels ajuntaments. Ara, potser , és més necessari que mai, si volem donar resposta als més

afectatsper lacr isi,sivolem fer intervencionseneldinamismeeconòmicdelsterr itor is.

Unanyméshem reivindicatquealsmastilsdel'ajuntamentel dia11desetembrenomésonegi lasenyera, peròha

estatdenegatper l'equipdegoverndePSC-CIU.

Us encoratgem a continuar lluitant per ser cada dia més lliures, més justos i més solidar is per aconseguir una

Catalunyamillor dinsd'unmónmillor .

d’esquerres i ecologistes de debò
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� EL REPTE DE LES COLLES | ELS MORATS VAN REMUNTAR A LA CURSA EN ROBA INTERIOR I A L’AFARTADA

LA GARRINADA

La Garrinada es va modificar enguany: es va convertir en una gimcana i
va passar de puntuar tres punts a valer-ne un. Així, per evitar contacte
físic i algunes lesions fruit del forcejament entre els dos bàndols es va
substituir la històrica piscina Toy per un circuit amb diverses proves d’ha-
bilitat. Els garrins més entrenats van ser els torrats, tot i alguna caiguda. 

6-2

EL FANALET

La prova que dimarts tancava la festa a l’envelat va
ser per a la colla torrada, que va aconseguir mante-
nir encesos fins al final del ball una trentena de fa-
nalets més que els morats. Fotos : M.G. i O.G.

7-4
L’AFARTADA

En aquesta edició de la festa major, l’afartada torna-
va al tradicional flam per mostrar quina és la colla
més golafre. Els morats, fent honor al seu nom, van
guanyar de carrer.

6-4

CURSA EN ROBA INTERIOR

La plaça Pau Casals va acollir la tradicional cursa en
roba interior, de la qual els morats van sortir victo-
riosos. Els de la teca van guanyar tant la modalitat

infantil com la femenina. Així, a l’arribada de la cur-
sa masculina, el punt ja estava decidit. Amb tot, els
torrats van fer meta primer.

6-3
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TORRATS agraeix 
la col·laboració a:

� EL REPTE DE LES COLLES | MORATS I TORRATS AMPLIEN LES ACTIVITATS

L’abraçada de final de festa entre els dos caps de

colla, el morat Dani Vilardell i el torrat Adrià Loren-

te (1) simbolitzava l’esperit del repte que serveix

per dinamitzar la festa major de Mollet. Una com-

petició que enguany ha aconseguit, més que mai,

omplir la ciutat d’actes, gràcies també al naixement

de nous clans dins les colles. Morats i Torrats inicia-

ven el programa amb dues nits a Can Mulà, amb

Gertrudis (2) i Sin Papeles (3) com a alguns dels re-

clams musicals. També es va convidar l’Always Drin-

king Marching Band per acompanyar un multitudi-

nari Torratasques (4). Com cada any, les colles

proclamaven també el Morat i Torrat d’Honor: l’ex-

regidor Oriol Fort (5). Fotos: M.G. i O. G.

Imatges en bicolor

1 2

3

4

5
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CANDINI-BOTER, S.L.
BELLES ARTS BOTER C.B.

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

QUADRES I LÀMINES · MARCS I MOTLLURES
FORN DE CERÀMICA

c. Ramon Casas, 51-B · Mollet
Tel. 93 570 80 13

c. Barcelona, 11 · Mataró
Tel./ Fax. 93 796 28 76

MATRÍCULA 
OBERTA

L’actor i humorista Carlos Latre va
ser l’encarregat del tret de sortida
oficial de la festa major d’enguany.
El pregoner va ser rebut a una pla-
ça Prat de la Riba plena de gom a
gom i banyada per una onada de
mocadors de colors. L’animació de
Jordi Amenós i la seva banda va
amenitzar els moments d’espera
fins a l’entrada a la plaça del prego-
ner. Tant gegants com castellers
van oferir els tradicionals ball i pi-
lars morat i torrat. 

Tot seguit l’atenció es va traslla-
dar a la balconada de l’antic ajun-
tament. Allà Josep Monràs, l’alcal-
de molletà, va donar pas al
convidat o convidats. I és que el
pregó va comptar amb una gran di-

versitat de personatges famosos en-
carnats en Latre. Aquests feien una
repassada dels actes dels dies de fes-
ta i animaven a la gresca molleta-
na. El còmic va començar amb un
“ja sóc aquí” i va continuar recor-
dant un somni que havia tingut en
què se li apareixien des del perio-
dista Ramon Pellicer fins al presi-

dent Jordi Pujol, tot passant per Al-
modóvar, Zapatero i el rei, entre
altres cèlebres imitacions.

A continuació, l’esclat de colors

del confeti i les serpentines junta-
ment amb la tronada van posar
punt final al pregó i la pregonada. 

Carlos Latre explicava que ja ha-
via fet alguns pregons però “cap
com aquest que ha estat sensacio-

nal per l’ambient, la festa i la xeri-
nola”. A més, afirmava que tenia
bones referències de la ciutat i que
les ha pogut corroborar per si ma-
teix. “M’he quedat amb les ganes
de conèixer millor les dues

colles”, i afegia que li encantaria
viure la festa de Mollet. L’actor va
ser convidat a firmar el llibre de vi-
sites i se li va fer entrega d’una re-
producció de la font de la plaça
Prat de la Riba. �

� FESTA MAJOR 2008 | L’HUMORISTA VA SER L’ENCARREGAT DEL PREGÓ

Latre precedeix 
l’escampada 
de mocadors
� MOLLET DEL VALLÈS

GEMMA REPISO

MIL CARES. Latre va imitar Ramon Pellicer, Jordi Pujol i Zapatero, entre altres personatges �MARC GARCIA

Prat de la Riba es va
omplir de gom a gom
per veure les imitacions
del còmic televisiu

GUANYADORA. Aquesta és la fotografia de Juanma Fernández

Premi per a 
una instantània
del Correfoc 
� La imatge Festa i foc, del molletà
Juanma Fernández, ha estat la
guanyadora de la segona edició
del Concurs de fotografia instan-
tània de la festa major. El veredic-
te es va fer públic el 23 d’agost, tot
coincidint amb el sopar de la Cap-
vuitada, que posa el punt final a la
celebració estiuenca. El premi
consta de dos abonaments per a
tota la temporada a Can Gomà.
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Heus ací de nou els versots
Ja és hora que fem justícia,
Ganduls, bandarres i carallots,
Enguany no escatimem malícia.

AFERS EXTERNS

Hem patit la congestió 
de la vaga de transports.
I és que ens tracten com uns porcs
tinguin o no raó.

Tot i demanar aigua a plors,
i després de llarga espera,
amb o sense sequera 
no van les fonts dels Colors.

Amb el país ple de penúries
a Mollet cridava la gent:
“Com que no arriben les llúvies,
del Besòs transvasament”.

És la gran notícia de l’any:
la línia del Nord serà soterrada
ves que no hi hagi esvorancs

que llavors l’hauran ben cagada.

Amb retard i amb esvorancs
però ja tenim Alta Velocitat,
nova medalla per la Maleni
que de tots se'ns ha mofat.

I com si res no hagués passat
passem del cabreig a l'alegria,
mira si som burros els catalans
que al ZP donem la majoria.

Com et creix el nas de ràpid!
Sapateru, Sapateru,
tot plegat ens fot ja fàstic.
Deixa de ser tan troleru!

Però si una cosa és dura
és quadrar el finançament.
Porteu-vos bé Castells i Tura,
que si no hi haurà escarment.

No recordes que per al Montilla,
estimada Montserrat,
ja no ets com una filla...

el papa Pasqui ja ha marxat.

AFERS DE CASA

Temps de crisi a l’Ajuntament
no us n’havieu adonat?
Tens raó, que la tele local
té el tema vetat.
Per tapar bé aquest forat,
a la tardor ens apugen els tributs,
les sangoneres encara no s’han atipat
i ens escanyen sense embuts.

Aquest 2008 ens aguarda
la desaparició de les Cotxeres.
I és que ja ningú farda
del polsós Pla de les Pruneres.
I mentre durin les obres
que es preparin Dia, Eroski i Miró,
quan s’hi hagi d’anar a comprar
haurem d’aparcar a Mataró.

Hi fan un parc de disseny,
rep el nom de ca l’Estrada,
no hi ha ombra enlloc
collons quina solellada!
Al batlle se li estarrufa el bigoti:
a la Vinyota hi vindrà Decathlon,
el petit comerç ja tremola
i remuga: qué cabroooon!

El dimoni es diu Vodafone!
Clama penedit el rector,
volia fer del campanar
tot un satèl·lit, ai Senyor!
Haurem d’afegir a la llista
un nou pecat capital,
el de voler instal·lar antenes
sense permís dels de dalt.

Concertassos de Festa Major:
La Unión, Celtas Cortos i Seguridad Social,
grups de molta reputació
a punt de la jubilació!

Encara hi ha molta gent gran,
joves i adults amb mal de ventre,
des del dia que van saber
que l'envelat ja no és al centre.
Veïns i veïnes de Mollet,

alceu la bóta, el porró i les copes
que ara ja hem fet prou net
i hem acabat de repartir estopa!

Veïns i veïnes del municipi,
Tornarem, no passeu por,
porteu-vos bé des del principi,
Que visca la Festa Major!

[resum dels versots del 15 d’agost]

� ELS VERSOTS | ELS TORRATS GRAN RESERVA VAN ORGANITZAR ENGUANY L’ACTE MÉS CRÍTIC DEL PROGRAMA 

La rima més
mordaç en
temps de crisi

LA CANÇÓ DE L’ESTIU. Els Versots van incorporar alguns ‘èxits’ musicals, com el ‘Nyaca-Nyaca’�MARC GARCIA

‘NYACA-NYACA’, RELLEU DEL ‘CHIKI-CHIKI’

El Nyaca-Nyaca és la solució
quan l’Ajuntament no deixa altra
opció
Fes Nyaca-Nyaca que hi ha toc de
queda
o vindrà la poli a muntar brega
Ens censuren horaris, 
censuren torrave
canvien l’envelat, 
el parc han tancat
Fem Nyaca-Nyaca sense fer soroll
o els veïns se’t tiraran al coll

I el Nyaca-Nyaca ens el fan així:
1 Toc de queda
2 L’envelat lluny
3 Tenim censura
4 Concerts més curts

Fem Nyaca-Nyaca 
Fem Nyaca-Nyaca
ho fa en Monràs 
amb la geganta
A dalt del campanar, 
al parc dels colors
A Prat de la Riba, 
al museu Abelló

Ho fan al Consistori, 
i a l’oposició
Però no pregunteu, 
qui ho fa millor?

Pel Nyaca-Nyaca, 
mai fa prou calor
I més Nyaca-Nyaca, 
per Festa Major!
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Un any mUn any més entre tots l’hem fet possible. és entre tots l’hem fet possible. Visca la Festa Major!Visca la Festa Major!



The Chanclettes va deixar satisfet
el públic de l’envelat, tal com ho
van corroborar els aplaudiments i
les rialles provocades durant l’hora
i mitja que va durar l’espectacle. 

Gold Passió pel Turmix-playback
és un recorregut pels moments es-
tel·lars del grup. I és que la forma-
ció teatral compta amb més de 13
anys d’experiència als escenaris. El
xou començava amb un vídeo que
recordava les aparicions dels trans-

formistes a televisió i als escenaris.
A més, exposava en pantalla els mil
i un personatges que han caracte-
ritzat des de 1995. El vídeo conti-
nuava en marxa en els canvis d’es-
cena i feia una mirada general als
esdeveniments chancletters.

Josep M. Portavella, Ramon de
Segarra, Andreu Cayuela i Josep
Coll elaboren un còctel amb ingre-
dients com música, veus i vestits es-
travagants. La barreja de tots ells
converteix les actuacions en inimi-
tables minuts d’humor sarcàstic. El
tret identificatiu de la majoria dels

seus gags és l’erotisme i la sensuali-
tat desmesurada. The Chanclettes
adoptaven la veu en off de la du-
quesa de Alba, la Heidi o el Golum
del Senyor dels Anells per represen-

tar esquetxos de vedets, dones des-
esperades, mares borratxes i filles
repel·lents. 

The Chanchettes va ser responsa-
ble del glamurós pregó de 2007. �

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / G. REPISO

TEATRE A L’ENVELAT. Moment de l’actuació de The Chanclettes�M.G.

“Hi ha cançons que han
traspassat generacions”

La duquesa de Alba,
Heidi i Golum tornen
amb The Chanclettes

E José Manuel Casañ
CANTANT I FUNDADOR DE SEGURIDAD SOCIAL

	

Seguridad Social, omplint a vessar el parc de
Can Mulà, va marcar el punt àlgid de les nits de
festa major. El cap de cartell va oferir al públic
ritmes coneguts i va demostrar la seva vetera-

nia. El grup va fer un repàs d’èxits com Come
ranas i Quiero tener tu presencia. José Manuel
Casañ parlava amb CONTRAPUNT minuts abans
del concert. per Gemma Repiso

-Seguridad Social ja fa 25 anys
que sona. Quina és la clau?
-No se sap. Molts grups ja no existei-
xen, tot i que eren sensacionals.
Nosaltres hem tingut la sort que en
cada disc hi ha una o dues cançons

que han traspassat generacions. 
–Què us alimenta per continuar
amb tanta energia?
–Vam començar perquè era allò
més divertit que podíem fer i per
sort hem acabat sent professionals.
Però la veritat és que ens fa molta
il·lusió perquè tot és fenomenal,
sobretot estar sobre l’escenari. I a
més ens encanta viatjar. Ho reco-

mano a tots! S’ha de seguir.
–Seguir... 25 anys més?
–És millor no pensar mai en això,
no m’agrada projectar el futur. A
cada concert afegim el que hem
après i encara se’ns escapen coses.
–Què sens dalt de l’escenari?
–Mola viure el moment; és la forma
de viure més intensament el present.
S’ha d’estar atent a tot, a la gent, que

no se t’oblidi la lletra... La capacitat
d’improvisació és molt gran. 
–Un tema?
–Ens quedem amb els que estem
fabricant. Però no podem negar que
hi ha moltes cançons que han fet
créixer la nostra carrera musical.
Per exemple amb Come ranas vam
sortir per primera vegada a la ràdio
i ens van veure com unes promeses.

Quan va sortir a la llum Chiquilla
la gent va veure que érem versàtils. 
–Però…
–Però no em puc deslligar de cap
perquè tots formen part de la meva
vida personal i tenen part de mi.
–Quan podrem sentir un nou disc
de Seguridad Social?
–Hi estem treballant, possiblement
cap a gener o febrer. �
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El Ball de Diables va celebrar els 25 anys amb un correfoc espec-
tacular (1). Zahir Circo va deixar bocabadat el nombrós públic de
Prat de la Riba amb els seus equilibris i malabars (2). Els Castellers
de Mollet van fer diada el diumenge de festa major (3). Els mo-
lletans Estoc de Veus van fer aixecar el públic de l’envelat amb el

seu nou espectacle Oh yeah (4). A la Nit dels grups locals a Can
Mulà hi van actuar, entre altres, Sykkarius (5). Tradicions i Cos-
tums va fer lliurament del premi Ciutat de Mollet de sardanes i
música de cobla (6). Joan Garriga, cantant de la Troba Kung Fu,
protagonista de la nit de dissabte al parc (7). Fotos: M.G. i O. G.

1

� ÀLBUM DE LA FESTA | UNA VUITANTENA D’ACTIVITATS VAN DESENVOLUPAR-SE ALS CARRERS I PLACES DE MOLLET

La gresca ha apuntat amunt

2 3

4

7

65
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ARSEGUR SEGURIDAD

· VIGILANTES DE SEGURIDAD CON ARMA

· VIGILANTES DE SEGURIDAD SIN ARMA

· COCHE PATRULLA (Polígonos, urbanizaciones)

ARSEGUR SERVEIS

· RECEPCIONISTAS

· TELEFONISTAS

· CONSERJES

· PORTEROS

· AZAFATAS

ARSEGUR JARDINERÍA

STOP ALARMA

· ALARMAS

· CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS

· CUSTODIA DE LLAVES

· CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISIÓN

· BARRERAS ANTIHURTOS

· SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

ARSEGUR LIMPIEZA

· LIMPIEZA DE EDIFICIOS

· LIMPIEZA INDUSTRIAL

· SUMINISTROS HIGIÉNICOS

· LIMPIEZA DE CRISTALES Y FACHADASARSEGUR SERVICIOS TÉCNICOS

· CONTROL DE PLAGAS

· HIGIENE AMBIENTAL

· LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CONDUCTOS 

DE AIRE ACONDICIONADO

ARSEGUR OUTSOURCING

· DISTRIBUCIÓN CORREO

· DISTRIBUCIÓN PAQUETERÍA

· MOZOS ALMACEN

· MANIPULADORES

· CARGAS Y DESCARGAS

· ALMACENAJE

· MENSAJERIA

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

DELEGACIONES: 

TARRAGONA, GERONA,

LERIDA, ZARAGOZA,

MADRID, VALENCIA, 

CASTELLON, ALICANTE
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ESPORTS

� CICLISME | DISSABTE ARRIBA LA PROVA ANDORRANA

� PARETS. El ciclista paretà Joaquim Rodríguez Oliver de l’equip
Caisse d’Epargne va quedar en la posició número 43 de La Vuelta a
España després de la cinquena etapa disputada el passat dimecres a
Ciudad Real. La clàssica passarà dissabte per Andorra. 

L’INFORTUNI ALLUNYA DERBI 
DEL PODI DEL GP DE SAN MARINO 34

L’EXPEDICIÓ AL KUN ESTUDIA 
ATACAR CIM AQUEST DIVENDRES 34

MARTORELLES CELEBRARÀ LA DIADA AMB 
UNA PROVA DE LA SUPERCROSS CATALANA  34

� FUTBOL | Primera Territorial  LES SEMIFINALS SÓN CONTRA EL LOURDES

La possibilitat de sumar el primer
títol de la temporada converteix el
quadrangular de la Molletense d’a-
quest cap de setmana en més que
un torneig de costellada. Els de Zo-
na Sud es mediran dissabte (17 h) a
la UE Lourdes i l’altre semifinal se-
rà La Llagosta-Sant Joan de Mont-
cada. El guanyador del torneig que
organitza la Molletense sortirà del
duel que protagonitzaran diumen-
ge (19 h) els dos equips vencedors
de les semifinals de dissabte.  

El primer partit de preparació de
la Molletense celebrat el passat 31
d’agost, va acabar amb derrota 1-4
contra el Canovelles. L’equip de Ki-
ko Montoya va acabar la primera
part 0-0 però al segon temps es va
imposar el físic del Canovelles. Més
recentment, el passat dimecres, els

blanc-i-blaus van guanyar 3-2 el
Canyelles amb gols de Xavi Jimé-
nez i Víctor. La Molletense disputa-
rà l’últim partit de preparació el

proper dijous a casa contra el Llore-
da (18 h). Finalment, l’equip co-
mençarà la lliga el proper diumen-
ge 14 al grup 2 de Primera. �

DEBUT. Primer partit de preparació contra el Canovelles�MARC GARCIA

JOAQUIM RODRÍGUEZ OCUPA EL LLOC
43 A LA GENERAL DE LA VUELTA A ESPAÑA

� MOLLET DEL VALLÈS

PEDRO NAVARRO

El CF Parets visita el
Carmel de Barcelona
� PARETS. El conjunt entrenat per
Cuni continua la preparació de pre-
temporada amb el partit amistós
d’aquest dissabte al camp del
Carmel de Barcelona (Segona
Territorial). El passat cap de setma-
na, els paretans van guanyar 0-1 al
terreny de joc del Montanyesa.

� Preferent El CF Mollet jugarà
a Les Franqueses

� MOLLET. L’equip que entrena Xavi
Gurri acabarà la pretemporada
aquest cap de setmana amb el tor-
neig quadrangular de Les
Franqueses que també acull la par-
ticipació del Lliçà d’Amunt i el
Gramenet B. En els partits de pre-
paració fins ara disputats, l’equip
molletà acumula un bagatge de
quatre victòries i dues derrotes.  

La UE Molletense vol el
trofeu de Zona Sud a casa
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� MARTORELLES. Cap dels pilots de
Derbi va poder conquistar el podi a
la darrera cursa del Gran Premi de
San Marino celebrat el cap de set-
mana passat. No va ser una jornada
fructífera per a la firma martorelle-
senca perquè Pol Espargaró, després
d’aconseguir la tercera posició a la
graella de sortida, va trencar i es va
veure obligat a abandonar a vint vol-

tes per al final, just quan era vuitè.
Amb la caiguda de Di Meglio es
confirmava la mala sort de Derbi a
San Marino. El pilot més ben posi-
cionat de l’equip va ser Aegerter. En
tot cas, amb 277 punts, Derbi ocupa
la segona posició a la classificació de
constructors. La propera cita dels
125 cc serà el proper 14 de setembre
a Indianàpolis, als Estats Units. �

Derbi ensopega a Misano
i es queda sense podi

� MOTOR  | ESPARGARÓ I DI MEGLIO NO SUMEN

� ALPINISME

� PARETS. L’expedició del Club
Activitats de Muntanya que a mit-
jans d’agost va marxar a l’Himàlaia
per assolir el Kun (7.087 metres)
podria atacar cim aquest diven-
dres. Pel mal temps, sis expedicio-
naris van ajornar la pujada al camp
1 i es van haver de quedar al camp
base. Si la meteorologia acompa-
nya, el grup tenia previst pujar al
camp 2 dimecres passat. Els pare-
tans Jordi Domènech, Carlos
Valverde i Lluís Pelegrín formen
part del projecte. �

L’expedició Kun
tempteja l’atac
al cim asiàtic  

El Muntanyenc va assolir el
cim Toubkal sense problemes
�� Objectiu aconseguit. L’expedició del Club Muntanyenc que a principis
d’agost va marxar al Marroc per pujar al cim Toubkal (4.165 metres) va
assolir el seu objectiu sense complicacions i dos dies abans del previst.
Formaven el grup el molletà Taüll Xicola, el martorellesenc Carles Sobirà,
el barceloní Dani Aranda, l’aragonès Miguel i l’alemany Alexander. El
repte pel proper estiu es diu Elbrus, està a Rússia i fa 5.642 metres.

� POLIESPORTIU

Ca n’Arimon renova
la gespa artificial

� MOLLET. En coincidència amb el
partit de futbol sala de festa major
entre les colles de Morats i Torrats,
la pista exterior de Ca n’Arimon
estrenava la nova gespa artificial.
Aquesta actuació s’emmarca dins
les periòdiques mesures de mante-
niment del complex esportiu.

� SUPERCROSS | PROVA PUNTUABLE PER AL CAMPIONAT DE CATALUNYA 

Per tercer any consecutiu, l’enti-
tat Amics Motoclub Martorelles
apropa al circuit de motocròs del
municipi una de les proves del
Campionat de Catalunya de Su-
percross. La jornada es desenvolu-
parà durant la tarda de dijous i co-
mençarà amb la sessió
d’entrenament al matí. A les 16 h
arrencaran les mànegues classifica-
tòries. Amb les diferents categories
(SX 1, SX 2, SX 100, fèmines, clàs-
siques i alevins), l’organització
espera l’assistència d’una vui-
tantena de pilots. Un dels noms
més destacats serà el sotscam-
pió d’Espanya de Supercròs,

Dani Hernández.
Just abans de la gran final, en

què només correran els 15 millors
pilots, es farà l’exhibició de salts al
voltant de les 17.15 h. Enguany, i
per tal d’incrementar el nombre de
públic, Amics Motoclub Martore-

lles ha volgut potenciar l’especta-
cularitat i es comptarà amb la par-
ticipació de Pedro Moreno, espe-
cialista en el backflip (mortal
d’esquenes). A la demostració frees-
tyle també hi participaran els riders
Joel Lozano (president de l’entitat
organitzadora), Gerard Moreno i
Félix Carbajal. Amb aquest cartell,
acrobàcies com supermans, whips i
flips estan garantides. Per a aquesta

tercera edició, l’entitat vol superar
el mig miler d’espectadors que
acostuma a donar-se cita cada any
al Campionat de Supercròs. Di-
lluns, van començar els preparatius
i els arranjaments del circuit. “Fem
un traçat més curt per encadenar
salts i també fem més pronunciats
els desnivells per guanyar en es-
pectacularitat”, comenta el presi-
dent. �

� MARTORELLES

PEDRO NAVARRO

A l’exhibició de salts,
hi participarà el pilot
Pedro Moreno que
farà el seu ’backflip’

VOLAR SENSE BITLLET. Joel Lozano en una acrobàcia�AMM

Embranzides a Martorelles
per volar a dues rodes
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Els professors Ignasi Caño i Rita
Sagarra feia 11 anys que ensenya-
ven música a Martorelles, a l’edifici
de l’antiga escola bressol. Ara, però,
hauran de marxar. L’Ajuntament,
que durant aquests anys els havia
cedit l’espai municipal perquè im-

partissin les seves classes,  només
els podia oferir un curs més ja que
està prevista la reurbanització de la
zona i, segons fonts d’Alcaldia, “no

es tenia cap altre espai per poder
fer les lliçons”. Davant d’aquesta
situació, i després d’una reunió en-
tre l’Ajuntament de Sant Fost i Ca-
ño i Sagarra, s’ha arribat a l’acord
que els professors es podran establir
al nou Ateneu, que ja s’està ade-

quant per tal que també sigui un
centre d’aprenentatge de música
mitjançant un conveni pel qual l’A-
juntament santfostenc els cedirà
l’espai.

ALUMNES DE L’ENTORN

Els dos professors feien a Martore-
lles 11 cursos de piano, violí, guita-
rra i llenguatge musical, més els
monogràfics de diferents temàti-
ques com cant i guitarra elèctrica.
Uns 60 alumnes, des dels 5 anys
fins a l’edat adulta, es van matricu-
lar el curs 2007-08. Els usuaris pro-
venien de Sant Fost, Santa Maria i

Martorelles, és per aquest motiu
que, segons Caño, el trasllat a Sant
Fost no impossibilitarà l’assistència
a massa alumnes i, per ara, “només
una persona ens ha informat que
no es podrà desplaçar a Sant
Fost”, expliquen.

El període de matriculació per al
proper curs serà del 15 al 25 de se-
tembre i l’Ajuntament té previst or-
ganitzar una jornada de portes
obertes perquè els santfostencs co-
neguin la nova instal·lació. Caño
espera que, en haver-hi més aules,
“es podran matricular més alum-
nes i, en funció de les inscrip-
cions, es podrà contractar més
professorat”. �

� EQUIPAMENTS | JA S’ESTAN ADEQUANT LES FUTURES INSTAL·LACIONS

UBICACIÓ. Les classes s’impartiran ara a l’Ateneu de Sant Fost �ARXIU
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EL MAG LARI IL·LUSIONA A L’INICI     
DE SETEMBRE AMB ‘MAGIACADABRA’

� ARTS ESCÈNIQUES | DILLUNS A CAN SUNYER

� La plaça el·líptica del parc de Can Sunyer de Martorelles va 
acollir dilluns l’espectacle Magiacadabra del conegut Mag Lari,
un muntatge que va permetre comprovar com només amb unes 
paraules màgiques és possible fer els jocs de mans més sorprenents. CULTURA

Martorelles s’acomiada 
de les classes de música

� � SANT FOST / MARTORELLES

ANNA PALOMO

Els alumnes dels 
professors Caño i Sagarra
són de Santa Maria,
Sant Fost i Martorelles

� ART

El nou Ateneu de Sant Fost acollirà enguany les lliçons dels professors Ignasi Caño i Rita Sagarra

L’Escola Municipal de Música de
Mollet iniciarà novament les classes
a la seva seu de l’edifici de Can 
Gomà, després que l’any passat es
traslladés temporalment a l’escola
Can Besora. Durant aquest curs,
s’han reformat les aules de l’escola
a Can Gomà i s’ha instal·lat un 
ascensor per facilitar l’accessibilitat
al centre.

RETORN A CAN GOMÀ

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

�

*

� PARETS. Aquest dijous la sala d’ex-
posicions de Can Rajoler ha inau-
gurat una mostra dels treballs dels
alumnes del taller de dibuix i pin-
tura del casal de cultura de Can
Butjosa. L’exposició artística es
podrà visitar fins al 28 de setembre,
de dilluns a divendre, de 16 a 20 h,
i dijous i dissabte, de 10 a 13 h.

Els alumnes de Can
Butjosa omplen de
pintura Can Rajoler

� MOLLET. El creador molletà Lluís
Estopiñan exposarà a la sala A de
la històrica Galeria Antoni Botey
de Granollers. Les noves pintures
de l’artista, agrupades sota el títol
Fluxes, es podran veure fins al 4
d’octubre a la galeria d’art de la
capital vallesana.

Lluís Estopiñan
exposa a la Galeria
AB de Granollers

� MOLLET. El Museu Abelló ha
obert les inscripcions a una sortida
a Navarra, del 3 al 5 d’octubre, per
visitar el Castell Palau d’Olite, el
Museu Oteiza i el Centre d’Art
d’Huarte. El viatge, amb un preu
de 128 euros, inclou l’autocar,
dues nits d’hotel i les entrades.

El Museu Joan
Abelló programa 
una visita a Navarra
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El pintor Isidre Manils (Mollet,
1948) inaugurarà dimarts (20 h)
una nova exposició al Museu Joan
Abelló. Sota el títol Cine Ateneo,
l’autor fa dues exposicions simultà-
nies a indrets diferents, on es pot
veure la seva evolució com a artista
des de diferents punts de vista. D’u-
na banda, Manils mostra la seva
col·lecció a Mollet, la seva ciutat
natal; i, de l’altra, dimarts passat in-
augurava un muntatge comple-
mentari al Museu d’Art de Saba-
dell, on resideix actualment.
L’autor ha volgut donar a conèixer
la seva obra al mateix temps a les
dues ciutats a les quals està vincu-
lat; més encara, Manils posa el
nom a l’exposició a partir d’un fet
biogràfic: els seus pares eren pro-
pietaris de l’Ateneu on hi havia el
casino de Mollet, un lloc on es
feien diverses activitats entre les

quals hi havia el Cine Ateneo. 
El títol de l’exposició a l’Abelló

és La seqüència i presenta una evo-
lució cronològica de les creacions
de l’autor: L’època de formació, La
seducció conceptual, Intuïcions del
futur: acoblaments, La voluntat ex-
pressiva, Icones contemporànies i
La fascinació de les imatges.

La visió és el nom de la col·lec-
ció que es pot visitar a Sabadell. Si
La seqüència és un recorregut bio-
gràfic, La visió recull les obres més
representatives des de 1990 i fins
ara. Les fosques estances de la iden-
titat, La forma, Els cossos i Els fra-

mes, L’amor resplendent i La Belle-
sa i la mort són algunes de les seves
temàtiques. En aquest cas, no se-
gueix cap ordre cronològic, sinó
que les obres es poden llegir en
qualsevol direcció, en el marc d’un
conjunt mural. �

Isidre Manils torna a les seves arrels
amb la col·lecció ‘La seqüència’
� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / A. PALOMO

� PINTURA | L’ARTISTA PRESENTA UNA MOSTRA DOBLE AL MUSEU ABELLÓ I A SABADELL

L’ARTISTA. Manils, davant una de les seves obres�MUSEU ABELLÓ

� MÚSICA

� PARETS DEL VALLÈS. La formació
musical paretana Johnny
Shepherd and The Hurricanes
comença dijous una gira per
Madrid que finalitzarà el proper
diumenge 14 de setembre. La gira
del nou disc Canalla finalitzarà
amb els concerts que oferiran a
Alacant i Osca. �

Johnny Shepherd
ofereix tres concerts
a locals madrilenys

El títol del conjunt,
Cine Ateneo, ve del nom
d’una activitat del local
regentat pels pares

L’exposició a Mollet
segueix una evolució
cronològica de la 
vida de l’artista
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JOSEP BAQUÉ MERCADER

Obra d’art inclosa en el catàleg de la
COL·LECCIÓ GARRETA-ROVIRA

c/ Berenguer III, 8
Tel. 93 570 60 62

Horari de visites: de 17 a 20 h
(concertades prèviament) 

RACÓ D’ART

CADAQUÉS 
Josep Baqué Mercader  (1880s - 1942)

Com cada setembre i de la mà de la
Capella de Música Santa Maria,
l’església de Sant Vicenç acollirà
un concert d’una formació coral de
renom internacional. En aquest
cas, divendres el Cor Monteverdi
de Budapest oferirà un repertori
d’autors clàssics i cançons populars
hongareses. 

El conjunt vocal va ser fundat el
1972 per Eva Kóllar, presidenta de
la Societat Hongaresa de Cors i
professora de l’Acadèmia de Músi-
ca de Budapest. El Cor Monteve-
rid es va iniciar amb un format de
cor de cambra, que ha anat can-
viant amb la incorporació de més
cantaires i nou repertori. Actual-
ment només fa música a capella
d’autors europeus del renaixement
i contemporanis, així com alguns
oratoris del barroc, el classicisme i

el romanticisme. Alguns dels com-
ponents del cor fa més de 30 anys
que són a la formació. Des de 1996
i cada quatre anys, el Cor Monte-
verdi organitza un festival interna-
cional de corals que porta el nom
del compositor italià. A més, cada

any organitza nombrosos concerts i
enregistra un CD. Al llarg de la se-
va trajectòria, ha visitat països euro-
peus com Itàlia, Àustria i Irlanda. �

� MÚSICA | LA CAPELLA DE MÚSICA SANTA MARIA CONVIDA ELS HONGARESOS

El Cor Monteverdi de
Budapest visita Mollet

INTERNACIONAL. Membres del cor hongarès � ARXIU

� ‘POP-RUMBA’

Els locals Damavay
porten la rumba i el
flamenc a Carrancà 

� MARTORELLES. La jove banda
martorellesenca Damavay actuarà
aquest divendres a la nit al pati de
la masia de Carrancà de la locali-
tat. Damavay, formació nascuda
sota l’aixopluc de la Unión
Cultural Andaluza, es presentarà
així en societat. La formació explo-
ra la rumba i el flamenc, tot barre-
jant-los amb el pop. D’aquesta
manera busquen un estil propi i
diferenciat.

� FOTOGRAFIA | EL GUANYADOR S’EMBUTXACARÀ 300 €

Idiomes Good convoca 
un concurs d’instantànies
� MOLLET DEL VALLÈS. Amb el lema
Have a good day, l’escola d’idiomes
Good ha convocat el primer con-
curs de fotografia Good Fun Photo.
Les obres han d’incloure tres refe-
rències obligatòries: Mollet, la cul-
tura anglesa i el logotip de Good. 

Els autors hauran d’explicar dar-
rere el cartró-ploma que serveix de
suport i en un parell de frases els
elements de la instantània. Cada
participant pot presentar un mà-

xim de tres fotografies de 20x25 cm
a l’escola (Francesc Cambó, 5). La
data límit de presentació és el 30
de setembre. El primer premi està
dotat amb 300 euros, el segon amb
150 i el tercer amb 75. A més, el
jurat pot decidir atorgar algun ac-
cèssit. El veredicte i el lliurament
dels premis es farà públic a l’estand
que Good tindrà a Fimo (Pla de
les Pruneres) el diumenge 5 d’oc-
tubre de 2008, a les 19 h. �

� MOLLET DEL VALLÈS.

CONTRAPUNT / M. ERAS

DIVENDRES 5 de setembre · 21 h 

Església de Sant Vicenç · Gratuït

Aquest quadre de finals del se-
gle XIX és un clar exponent de
l’extensa obra pictòrica del pin-
tor català Josep Baqué Merca-
der, qui va escollir els escenaris
marins com a principal motiu
d’inspiració. Com molts altres
pintors, Baqué Mercader es va
deixar captivar per la màgia es-
pecial de la costa de Cadaqués. 

De l’obra que ens ocupa es
poden extreure les principals
peculiaritats de la pintura de
Baqué Mercader. L’artista cata-
là aplicava un traç precís, tre-
ballava la sensació de profundi-
tat i es decantava per la
utilització de cromatismes més
aviat càlids. En sintonia amb
grans noms del paisatgisme ca-
talà del segle XIX com Lluís Ri-

galt, Ramon Martí Alsina i Joa-
quim Vayreda, el punt de parti-
da de Baqué Mercader també
era l’amor per la natura, l’apa-
rença mutable i la peremptòria

de la realitat. A la seva esfera
professional,  Josep Baqué va
ser professor de l’escola de Be-
lles Arts Sant Lluc a Barcelona.
Malgrat morir jove, Baqué
Mercader va perpetrar una ex-
tensa col·lecció de quadres,
principalment olis. �

Baqué Mercader
va ser professor
de l’escola Sant 
Lluc de Barcelona 
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Martorelles, un any més es vesteix
de festa per la Diada. Enguany la
gresca dedica una especial atenció
als més petits, que podran gaudir
cada dia d’un espectacle i partici-
par en tallers i gimcanes. A més,
moltes de les activitats s’han traslla-
dat al parc de Can Sunyer amb
l’objectiu de “facilitar la mobilitat

a tothom”, segons explica el tècnic
de Cultura de l’Ajuntament, Gon-
zalo Plata.

Un dels plats forts dirigit al pú-
blic infantil és Filamentos, l’espec-
tacle de Xabi Larrea, que portarà el
seu circ diumenge (19 h) al parc de
Can Sunyer. El còmic, vingut de
Bilbao, és clown i mim al mateix
temps. De més a prop arriba la mà-
gia del català Charlie Mag, que ac-
tuarà divendres (19 h). El primer

espectacle per als nens i nenes, pe-
rò, arribarà dijous de la mà de la
companyia Encara Farem Salat: al
migdia, refrescarà els assistents amb
una festa de l’escuma i, a partir de
les 19 h, tornarà amb La màquina
del temps.

Tota la família també podrà par-
ticipar a la Fira dels Impossibles,
on es podran trobar artefactes dels
invents de Verne; i a la Fira de Jocs
Tradicionals, on es recordarà les jo-

guines de tota la vida.
D’altra banda, la festa també

gaudirà de la música i el ball d’Ho-
tel Cochambre, i de les orquestres
Selvatana i Maravella a l’Envelat
de Can Carrancà.

Com a novetat, la Biblioteca
obre les portes a la festa major i ho
fa a través de la Nit de l’Erotisme,
que tindrà lloc dimecres (23 h).
Durant la vetllada hi haurà contes i
pel·lícules eròtiques. �

MARTORELLES
festa
major ’08 DEL 10 AL 14 DE SETEMBRE

� LA GRESCA A MARTORELLES | EL PÚBLIC FAMILIAR PODRÀ GAUDIR D’ESPECTACLES CADA DIA

LES ENTITATS LOCALS APORTEN  
ELS ACTES MÉS TRADICIONALS 43

HOTEL COCHAMBRE, MARAVELLA I 
SELVATANA SERAN LES ORQUESTRES 40

LA SEGONA EDICIÓ DEL MAM PORTA   
LOS MANOLOS COM A CAP DE CARTELL 44

33,,  22,,  11......

Hi ha festa per tothom, així
començàvem la Festa Major 
passada. Continuem apostant pel
mateix model: activitats per als
infants i les seves famílies, per a la
gent gran i per als joves. A més,
les entitats del poble multipliquen
els seus esforços per 1.000 en
aquests cinc dies per acostar-nos
tradició i innovació.

De la programació d’enguany
volem destacar la visita de 
l’Orquestra Selvatana, que 
comptarà amb la competència de
la Maravella; la visita dels Hotel
Cochambre; la Nit de l’Erotisme a
la Biblioteca; les companyies que
fan activitats infantils i els castells
de foc, que enguany es llançaran
des de la Masia. 

Al Festival M.A.M. hi ha tres
nits temàtiques: la primera 
dedicada al rock dur; la segona, 
al indie; i, l’última, per als 
seguidors de les músiques de fussió.

I no ho expliquem tot... Aquesta
Festa Major: All my loving!

MIQUEL ÀNGEL SÒRIA�Alcalde de

Martorelles

� SALUTACIÓ

Can Sunyer es consolida com a
espai de festa amb màgia i circ
� MARTORELLES

ANNA PALOMO

MÀGIC. Charlie Mag farà la seva actuació divendres �JORDI ESQUIVA
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DIMECRES 

10 DE SETEMBRE

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

19.30h Exposició d’escul-
tura i ceràmica
Lloc: Masia de Can

Carrancà

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

Carrancà

22.00h Actuacions de fla-
menc.
Lloc: Pati de la Masia de

Can Carrancà

23.00h Nit d’Havaneres.
Lloc: Envelat

23.00h Nit de l’erotisme
Lloc: Biblioteca Montserrat

Roig

DIJOUS 

11 DE SETEMBRE

11.00h Acte institucional
de la Diada Nacional de

Catalunya. Homenatge flo-

ral.

Lloc: Pl. d'Espanya

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

13.00h Festa de l’escuma
Lloc: Pl.Anselm Clavé

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

Parc de Can Sunyer

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

Can Carrancà

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

Parc de Can Sunyer

20.00h Concert amb l’or-
questra Selvatana
Lloc: Envelat

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

Can Carrancà

22.30h Mascletà de Festa
Major.
Lloc: Can Carrancà

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

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

00.15h a 04.00h FESTIVAL
M.A.M.
Lloc: c. Mogent del Polígon

DIVENDRES 

12 DE SETEMBRE

11.30h Tallers infantils
Lloc: Plaça El·líptica del

Parc de Can Sunyer

17.00h Tallers infantils 
Lloc: Plaça El·líptica del

Parc de Can Sunyer

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

Parc de Can Sunyer

19.00h Concert de jazz
Lloc: Pl. de Ajuntament

22.00h Gyncana.
Lloc: Esplanada de Can

Carrancà

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

Can Carrancà

23.00h a 04.00h FESTIVAL
M.A.M.

Lloc: c. Mogent del Polígon

00.00h Ball de nit
Lloc: Envelat 

DISSABTE 

13 DE SETEMBRE

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

Parc de Can Sunyer

12.00h Ball matinal 
Lloc: Envelat 

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

Parc de Can Sunyer

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

Can Carrancà

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

Joaquim

20.30h Correfoc infantil
Lloc: Plaça El·líptica del

Parc de Can Sunyer

21.00h Caminada noctur-
na a la font de la Mercé.
Sortida: Esplanada de Can

Carrancà

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

23.00h Actuació musical
Lloc: Pati de la Masia de

Can Carrancà

23.00h a 04.00h FESTIVAL
M.A.M.
Lloc: c. Mogent del Polígon

23.30h Lectura dels
Versots
Lloc:Av. Piera

23.30h Concert amb
Hotel Cochambre.
Lloc: Envelat

DIUMENGE 

14 DE SETEMBRE

11.00h Karaoke.
Lloc: Envelat

11.15h Plantada de
Gegants 
Lloc:Av. Piera cantonada

amb el c. Montseny

11.30h Jocs tradicionals
Lloc: Plaça El·líptica del

Parc de Can Sunyer

12.00h Cercavila gegante-
ra
Sortida: de l’Av. Piera.

12.00h Missa de Festa
Major
Lloc: Parròquia de Sant

Joaquim

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

Can Carrancà

17.00h Jocs tradicionals
Lloc: Plaça El·líptica del

Parc de Can Sunyer

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

Carrancà

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

Carrancà
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“Les entitats estan fent un treball
molt important ja que porten el
pes de la festa popular catalana”,
afirma el tècnic de Cultura de l’A-
juntament, Gonzalo Plata. La pri-
mera entitat que sortirà per festa
major és l’Agrupació de Ball de Gi-
tanes, que farà el seu espectacle di-

jous (17 h) a Can Carrancà.
El ja tradicional Mercat Greco

Romà, organitzat per la Joventut
Sardanista i Confraria de la Santa
Espina, Armats i Vestes, arriba a la
setena edició dissabte (17.30 h) al
pati de Carrancà, on es faran els
concursos de llançament de ferra-
dures, de pinyol d’oliva i les curses

de cargols.
La Colla de Diables Llamps i

Trons farà esclatar les espurnes la
nit de divendres des de plaça Es-
panya. I la Colla Gegantera farà
diumenge la cercavila que recorre-
rà l’avinguda Piera des del carrer
Montseny fins a la masia de Can
Carrancà (11.15 h). �

La tradició arriba de la mà
de les entitats del municipi
� MARTORELLES

ANNA PALOMO

Dimecres (19 h), s’inauguraran dues
exposicions a la Masia de Can Carran-
cà: per una banda, Ricard Mira i Pepi
Montesinos mostraran la seva col·lec-
ció d’escultura i ceràmica; i, d’altra
banda, els alumnes del taller de restau-
ració de mobles de la Tòmbola Parro-
quial també exposaran el seu treball.

Exposicions

Artistes locals

� ENTITATS | BALL DE GITANES, CORREFOCS I GEGANTS, ENTRE D’ALTRES ACTIVITATS

SALT DE SEGLES. El Mercat Greco Romà a la masia�ARXIU

� FOLKLORE | ELECCIÓ DE LA PUBILLA

� La Joventut Sardanista de
Martorelles comença la prèvia de
festa major diumenge a Can
Carrancà. De nit i a la fresca! és el
lema del 30è aplec de la sardana de
l’entitat, que començarà a les 10 de
la nit amb les cobles Mediterrània,
Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i

Jovenívola de Sabadell. En el de-
curs de la jornada hi haurà un con-
curs de colles improvisades. A més,
a les 21 h es farà una botifarrada (7
euros) i, seguidament, s’escollirà la
Pubilla de l’entitat 2008-09. També
hi haurà una audició dijous (12 h) a
la plaça de l’Ajuntament. �

La Joventut Sardanista
celebra el seu 30è aplec 



Un dels màxims exponents de la
rumba catalana, Los Manolos, par-
ticiparan dissabte (1.30 h) a la sego-
na edició del festival M.A.M. (Mar-
torelles Alternativa Musical). Amics
per sempre, juntament amb la ver-
sió All my loving, va fer famosos Los
Manolos l’any 1992. Per escalfar els
motors, però, els primers a tocar se-
ran els martorellesencs Con Peluca
y Peluquín (23 h); i els seguiran els
granadins El Puchero del Hortela-

no (0 h), que estan de gira amb el
seu disc, Harumaki (2007). Final-
ment, una mescla entre el funk i la
rumba clourà la segona edició del
festival amb el DJ Txarly Brown, El
rey del Achilifunk.

El festival, però, començarà di-
jous. Aquesta serà una nit de punk

que començarà amb el grup local
de hardcore Vagrant (23 h). Passa-
da la mitja nit, Sin Sentido, que ja
ha tocat a diferents festivals de la
zona com el Ja era hora! de Mollet,
farà sonar el seu rock dur. Més con-
solidats i de referència dins el món
del rock estatal són Disidencia, que

faran sonar temes mítics com A
contracorriente. Zirrosis, un altre
dels grups més coneguts, seguirà la
festa. Per acabar, Sanfusystem tan-
carà la jornada amb drum’n’bass.

Divendres el primer a tocar serà
Fujiyama Kids. Seguidament,  The

Last 3 Lines posarà en escena la se-
va psicodèlia. L’indie rock aterrarà
amb Nothink i, a continuació, The
Soulbreakers Company recordarà
el heavy dels anys 70. A les 4 h arri-
barà el torn del col·lectiu de dj’s de
punk casio Mendetz. �

Rumba catalana i punk pel M.A.M.
� MARTORELLES

ANNA PALOMO

L’èxit de l’any passat consolida el 
festival. Les entitats Carrancà Rock i
l’Associació Pro Arts Escèniques 
Contrallum s’han encarregat de 
l’organització i de portar els 14 grups
a l’escenari, situat al carrer Mogent.

L’organització

Segona edició

� CONCERTS | EL SEGON FESTIVAL MARTORELLES ALTERNATIVA MUSICAL S’INICIARÀ DIJOUS AL CARRER MOGENT

Los Manolos, El Puchero del Hortelano, Txarly Brown, Disidencia, Nothink, Zirrosis i Vagrant, entre d’altres, sonaran a la festa major

EN DIRECTE. El Puchero del Hortelano precedirà Los Manolos�ARXIU
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EL PODER DE LA MENT I EL 

CONTROL MENTAL (II)

El primer tipus d’ondes són les ondes deltes, les quals es fan pre-
sents en estat de son profund i en estats crítics de salut. Silva
situa aquí el centre espiritual de l´home i li dóna el nom de
supraconscient. Alhora existeixen les ondes theta considerades la
máxima manifestació de la nostra vida emocional.

El tercer tipus d’ondes, són les anomenades alfa, on Silva situa el
subconscient. Apareixen de forma natural en estats de medita-
ció i de creació artística.

I finalment,les ondes beta, les habituals al llarg del dia quan
estem dins la nostra realitat quotidiana.L’angoixa, l’estrés, el tre-
ball, les preocupacions… generen aquest tipus d’ondes.

Gràcies al mètode Silva tots podem aprendre a entrar  en un
estat de relaxació conscient, és a dir, en un estat alfa, on trobar

eines de gran valor per viure el dia a
dia de forma efectiva. Per exem-

ple, ens permet saber com con-
trolar el nostre descans noc-
turn, els somnis, el despertar…
però el més valuós d’aquest
mètode és la possibilitat d’a-
prendre a visualitzar amb l’ob-
jectiu de projectar de forma
positiva situacions fins ara vis-
cudes  com a conflictives.

Per Gabinet
Psicopedagògic i Mèdic

Naturista Molins
� 93 570 43 04

MEDICINA I ESTÈTICA

Dra.
MONTSERRAT TORNER

Homeopatia
i Acupuntura

Adults i Nens
HORES CONVINGUDES

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

Ingredients

- 600 ml llet 

- 200 g arròs

- 1 culleradeta 

agar-agar en pols

- 1 culleradeta 

canyella en pols

- 1 canó de canyella

- 100 g sucre 

moreno

Per a la salsa:

- 1 cullerada sucre 

moreno

- 1 culleradeta 

canyella en pols

- 100 ml llet bio 

ARRÓS AMB LLET

Posem un cassó al foc per fer la salsa: hi
afegim la llet, el sucre moreno i la can-
yella en pols. Deixem que s'infusioni tot
plegat a foc suau. Posem un altre cassó
més gros al foc per fer l'arròs amb llet.
Hi afegim la llet, un canó de canyella i
el sucre moreno.

Hi afegim l'arròs i deixem que es cogui.
Deixem que vagi bullint suaument, fins
que l' arròs sigui gairebé cuit. Quan
sigui fred, el posem primer al congela-
dor i, després, a la nevera. Així, ens
quedarà un pa d'arròs amb llet.

Marquem un tall d'aquest pa a la plan-
xa. Primer untem la planxa calenta amb
una mica de mantega. Hi posem el tall
perquè es dauri. Quan hagi fet crosteta
a totes dues bandes, ja el tindrem a
punt. Posem el pa al centre d'un plat. 

Muntem la llet amb canyella que tenim
a la nevera: fem servir una cafetera
d'èmbol. Posem l'escuma al tros de pa,
i decorem el plat amb uns canons de
canyella i un polsim de canyella pel
damunt. �

�
INGREDIENTS



DV, 5 SETEMBRE 2008 47PROPOSTES contrapunt

DEFUNCIONS

NAIXEMENTS

Arnau Fernández Pérez (Mollet) 17/07/08

Dades facilitades per l’Hospital de Mollet

MOLLET

05. LAFARGUE. Can Flaquer, 19
06. MORALES. Ferrer i Guàrdia, 39
07. ROVIROSA C. Av. Rívoli, 23
08. ROVIROSA S. Berenguer III, 66
09. AMADÓ. Prat de la Riba, 17
10. BARBERO. Gaietà Vínzia, 66
11. CONCEPCIÓN. Gallecs, 73

FARMÀCIES DE TORN

PARETS
04-10. ISERN. Av. Catalunya, 82

SANT FOST
06. N. IGLESIAS. c. Barcelona, 84

MARTORELLES
07. C. HOLGUERA. c. Nou, 4

Francisca Herrera Jiménez (Mollet) 76 anys 26/08/08
Tomás Guardia Planas (Parets) 97 anys 26/08/08
Felipa Berrocal Carrillo (Mollet) 82 anys 28/08/08
Alfredo Baguena Díaz (Mollet) 80 anys 28/08/08
Rafael Fernández García (Mollet) 59 anys 28/08/08
María Millán Granero (Mollet) 83 anys 28/08/08
M. Laura Baranda Escribano (Mollet) 86 anys 31/08/08
Francisco Reyes Jiménez (Mollet) 88 anys 01/09/08
Carmen Palatsi Morell (Mollet) 92 anys 01/09/08

Dades facilitades per la Funerària Monserdà

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

EL TEMPS
per Felip Comas

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

DIJOUS, 28 29ºC 20ºC 27ºC 1.018 hPa - 31 km/h SSE

DIVENDRES, 29 29ºC 20ºC 29ºC 1.016 hPa        - 26 km/h SSE

DISSABTE, 30 32ºC 17ºC 29ºC 1.015 hPa        - 34 km/h SW

DIUMENGE, 31 28ºC 20ºC 25ºC 1.015 hPa - 26 km/h SE

DILLUNS, 1 29ºC 20ºC 26ºC 1.018 hPa - 35 km/h SSW

DIMARTS, 2 30ºC 21ºC 27ºC 1.013 hPa - 39 km/h SW

DIMECRES, 3 29ºC 21ºC 27ºC 1.009 hPa - 31 km/h SSW

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

Cel enterenyinat per núvols
que no amortiran els raigs

solars. Les temperatures
seran lleugerament
més altes.

La nuvolositat serà entre
variable i abundant durant
tot el dia, sense pluges. Les
temperatures baixaran al fi-
nal del dia. 

Cel novament variable, en-
cara que, posiblement, amb
menys núvols que dissabte.
La temperatura serà més
baixa. 

Previsió per al cap de setmana

DIUMENGE 7DIVENDRES 5 DISSABTE 6

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

LLUÍS ESTOPIÑAN, ARTISTA
MOLLETÀ, EXPOSA A LA SALA
AB DE GRANOLLERS LA SEVA
COL·LECCIÓ ‘FLUXES’ Pàg. 36   

Cartellera del 25 al 31 de juliol

NOVETATS

CINES MONTCADA

Wall-E Horari: 16.30

Mamma Mia Horari: 18.25-20.30-22.40-0.45 

Star Wars (The clone Wars) Horari: 16.15  

Zohan Horari: 18.15-20.30-22.45 

Hellboy 2 Horari: 16.45-19.30-22.00-0.20

El caballero oscuro Horari: 22.00

Space Chimps Horari: 16.00

La isla de Nim Aventura Durada:
111 min. Horari: 16.15-18.15-20.15-
22.15-0.15. De: Mark Levin i Jennifer
Flackett Amb: Abigail Breslin

LA RESTA DE LA CARTELLERA

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

PRÒXIMAMENT: Wanted · Vicky, Cristina, Barcelona (V. Cat.)
· Babylon · Tropic Thunder · Asesinato justo · Eagle Eye

ET CONVIDEM 
AL CINEMA

Envia’ns un mail a contrapunt@contrapunt.cat amb nom,
cognoms i DNI i participa en el sorteig de 2 ENTRADES
PER A DUES PERSONES als cines de Montcada.

ELS GUANYADORS ES DONARAN A CONÈXIER
LA SETMANA VINENT. Els afortunats podran recollir
les entrades presentant el DNI a la taquilla del cinema:
C.C. EL PUNT DE MONTCADA. c. Verdi, n. 2-4, MONT-
CADA I REIXAC. Les entrades tindran validesa durant
15 dies a comptar de la data de la seva publicació.

	 	

Che, el argentino Drama Durada:
131 min. Horari: 16.45-19.15-22.00-0.30.
De: Steven Soderbergh Amb: Benicio
Del Toro, Demián Bichir

Street Dance Musical Durada: 98
min. Horari: 16.00-18.00-20.00-0.50. De:
John M. Chu Amb: Briana Evigan,
Robert Hoffman, Will Kemp, Cassie

La conjura de el escorial Thriller
Durada: 96 min. Horari: 17.45-20.15-
22.40. De: Antonio del Real Amb: Jason
Isaacs, Julia Ormond, Jordi Mollà

=

MOLLET

Divendres, 5

· MÚSICA. 21h. Concert

del Cor Monteverdi de

Bucarest, organitzat per

la Capella de Música San-

ta Maria. Església Parro-

quial Sant Vicenç. 

Dissabte, 6

· EXCURSIÓ. 15 h. Jorna-

da als Ecos de Montser-

rat. Organitzat pel Club

Muntanyenc. Sortida des

del Pla de les Pruneres.

Diumenge, 7

· COL·LECCIONISME. Mer-

cadet de col·leccionistes.

Plaça Catalunya, carrer

Barcelona i rambla Five-

ller. 

· ESPORTS D’AVENTURA.

8 h. Extrem, matinal a

Collserola, organitzat pel

Club Muntanyenc Mollet.

Sortida des del Pla de les

Pruneres.

Dimarts, 9

· INAUGURACIÓ. 20 h.  In-

auguració de la mostra

Cine Ateneo, de l’artista

molletà Isidre Manils. Mu-

seu Joan Abelló.

Dijous, 11

· DIADA. Commemoració

de la Diada amb ofrena

PARETS

MARTORELLES

Divendres, 5

· MUSICAL. 23h. Concert

de rumba flamenc dels lo-

cals Damavaya rumba

amb el flamenc. Pati de la

Masia de Can Carrancà.

Dissabte, 6

· SARDANES. 21h.  Aplec

de sardanes. Pati de la

Masia de Can Carrancà.

Diumenge, 7

· GENT GRAN. Tarda de

ball. Envelat.

Divendres, 5

· INFANTIL. 12 h. Hora del

conte. Biblioteca Can But-

josa.

Dissabte, 6

· EQUIPAMENTS. 18 h. In-

auguració de l’Equipament

Municipal de Petanca. Tor-

neig quadrangular popu-

lar. Carrer Víctor Català.

Diumenge, 7

· ESPORTS. 9 h.  Torneig

inaugural de petanca, or-

ganitzat pel Club Petanca

Parets. Equipament Muni-

cipal de Petanca.

Dimecres, 10

· EXPOSICIÓ.  19 h. Inau-

guració mostra d’obres de

l’alumnat dels tallers de

pintura de Can Butjosa.

Can Rajoler. 

Dijous, 11

· DIADA NACIONAL.  12 h.

Ofrena floral per part de

l’Ajuntament i les associa-

cions locals davant el mo-

nument a l’Onze de Se-

tembre. Audició de sar-

danes, a càrrec de la cobla

Rosaleda. Plaça dels Països

Catalans. 

floral al monument a Ra-

fael Casanova i hissada de

la bandera. Avinguda de

Rafael Casanova.

EXPOSICIONS

MOLLET

· EXPOSICIÓ. Indicis de

transparència i reflex d’un

mur de Fran Meana. La

mostra es troba dins el ci-

cle Obsessions. Exemples

de redundància i persis-

tència cíclica. Aparador

del Museu Joan Abelló.

Fins al 12 de setembre.

DESTAQUEM... SANT FOST

Festa Major de la Conreria

· L’Associació de Propieta-

ris i Veïns de la Conreria

celebren aquest cap de

setmana el 30è aniversari

de la festa major de la

Conreria, que en tres dies

(del 5 al 7 de setembre)

aplegarà una quinzena

d’activitats per a tots els

gustos i edats. No faltaran

actes tradicionals com el

concurs de truites de diu-

menge (13.30h) i la sardi-

nada de dissabte (21h) que

continuarà amb l’orques-

tra The Covers. El futbol

sala, el bàsquet, el ping

pong i les botxes també

tindran cabuda en la festa.

Els actes tindran lloc a l’an-

tic seminari de la Conreria. 
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A-fer-s Exteriors per FerARA FA CINC ANYS...

5 de setembre de 2003 (núm. 114)
La molletana Irene Bruguera, de
35 anys, moria en un accident la-
boral, en caure-li una porta me-
tàl·lica quan treballava de vigi-
lant a l’empresa Bacardi. 

–Expliqui què és l’Slow Food?
–El contrari del fast food. És menjar per-
què ens agrada delectar-nos, i que el pro-
ducte que mengem sigui de la terra on el
consumim, en comptes de consumir un
aliment fabricat per una multinacional que
es pot menjar amb el mateix gust a tot
arreu, com la Coca-Cola. 
–Com va començar l’Slow Food?
–L’italià Carlo Petrini va veure que els pa-
gesos de la Toscana feien tulipans per en-

viar a Holanda. Va voler revaloritzar
els productes que havien fet tota la vi-
da. Menjar és gaudir, no és només
una necessitat fisiològica. 
–Però tot plegat ho estem fent a
l’inrevès?
–S’ha muntat un sistema de produc-
ció alimentari basat en les grans
quantitats amb l’excusa que la gent

no passi gana, però se segueix patint gana i
els productes s’han disparat de preu.   
–Hem de tornar a aprendre a menjar?
–Les multinacionals ens han acostumat a
menjar durant tot l’any el mateix. Cal cons-
cienciar la gent. La idea és vendre els pro-
ductes directament, com a l’agrobotiga de
Gallecs. La mongeta del ganxet és un dels
baluards de l’Slow Food.  

� PER: ESTEVE GIRALT

Soci de la nova delegació de Slow Food, a la
comarca defensa el plaer de menjar bé, bo i sa.

Pere Joan Alsina

Menjar és gaudir,
no només una
necessitat fisiològica

EN ESSÈNCIA

� LA DADA

171
� Aquest és el número d’acaptes
de sang que es van aconseguir
durant la festa major de Mollet.
D’aquestes, 40 persones eren nous
donants. 18

� LA FRASE

� FERRAN AGULLÓ, escriptor, 
gastrònom i polític del segle XIX.

D’aquesta frase partirà la xerrada que
la cuinera Marina Duñach farà dijous

amb motiu de l’Onze de Setembre. 10

� LES SIGLES

MAM

� Aquestes són les sigles de
Martorelles Acció Musical, el festi-
val que, des de l’any passat, omple
les nits de festa major del munici-
pi. Enguany hi passaran, entre
altres, Los Manolos, El Puchero del
Hortelano, Disidencia i Zirrosis i
Nothink. 28

� EL WEB

www.monteverdi.hu

� Aquest és el web del Cor
Monteverdi de Budapest (Hon-
gria), que divendres actuarà a l’es-
glésia de Sant Vicenç. El web dis-
posa d’una versió en anglès. 38

Catalunya, així com 
té llengua i costums,
té una cuina

“


