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PERIÒDIC DE MOLLET I BAIX VALLÈS
10.000 EXEMPLARS GRATUÏTS

Urnes preparades
per a 60.025 electors

Més de 400 
ciutadans
afermen arrels
als Pinetons

■■ EELLEECCCCIIOONNSS  99--MM | MOLLET, PARETS, SANT FOST, MARTORELLES I SANTA MARIA TINDRAN 16 COL·LEGIS PER ANAR A VOTAR / 33--55

■■ NNAATTUURRAA / 2288

educatiu. Molts molletans van 
acudir a la cita en família  >> O.C.

● Els futurs jutjats estaran
a la ronda dels Pinetons,
al costat de l’Hospital / 66

■■   8 DE MARÇ

El Barcala tindrà un
centre de recursos
per a les dones / 1122

La Marineta acull
la mostra de CREA
sobre l’aigua / 2244

El Govern obre
el concurs per a
la construcció del
Palau de Justícia

■■ EQUIPAMENTS

● Adimo reclama que
s’eliminin les barreres
arquitectòniques / 1122

Diumenge el Casal
Cultural va organitzar el
tradicional Dia de l’Arbre

El 30 de març es farà
una altra plantada popular
a l’espai rural de Gallecs

Queixes per la
manca de rampes
d’accés a comerços

■■ ACCESSIBILITAT

El PPSSCC té el repte de mantenir el gairebé 50% de vots de 2004 i PPPP i CCiiUU pugnen per ser la segona força

>

>

● PARETS DEL VALLÈS | SUCCESSOS ● MOLLET DEL VALLÈS | ORDENANÇA DE CIVISME

DETENEN DOS MOLLETANS 
PER ESTAFES A IMMIGRANTS 66

TRES JOVES S’ENFRONTEN A UNA
MULTA DE 7.000 EUROS PER UNA
CINQUANTENA DE GRAFITS 1100

contrapunt
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Després d’una campanya marcada per la
bipolarització entre PSOE i PP, diumen-
ge arriba l’hora de la veritat. A Mollet,
36.469 ciutadans podran exercir el seu
dret a vot en les novenes Eleccions
Generals després de la recuperació de la
democràcia, que han de servir per triar
els representants al Congrés dels
Diputats i al Senat. Des de les 9 del matí
i fins a les 8 del vespre, els electors es
podran adreçar a una de les 63 taules que
s’ubicaran als 8 col·legis electorals repar-
tits per la ciutat: els CEIP Sant Jordi (6
meses), Longarón (9), Sant Vicenç (11),
Col·legis Nous (11), Salvat Papasseit
(10), i Joan Abelló (9), i el Mercat Vell
(6) i el Casal d’Avis de Lourdes (1).

EXPECTATIVES BAIXVALLESANES

Les incògnites d’aquests comicis també
es poden llegir en clau baixvallesana. La
primera, la participació. Tot i que les
darreres enquestes publicades apunten
que el nombre de votants serà alt, els

nivells de participació d’ara fa quatre
anys al Baix Vallès han posat el llis-
tó ben alt, amb percentatges
notables que van voltar el 78%. 

Un altre dels dubtes pendents és si
les forces d’esquerra podran repetir
els bons resultats aconseguits el
2004, quan, a poblacions com
Mollet i Parets, el PSC refermava la
seva hegemonia a les urnes i ICV-
EUiA, i principalment ERC,
aconseguien un nombre de vots
molt superior a comicis passats. Per
contra CiU i PP, que es juguen ser la
segona força a Mollet, hauran de re-
cuperar-se de la davallada patida
ara fa quatre anys.

Pel que fa als candidats del territo-
ri, els tres noms, tots dones, a les llis-
tes del Congrés (Yvonne Griley, la
9 de CiU per Barcelona; Susana
Calvo, la 12 del PP; i Noemí Fer-
nández, 28 d’ICV-EUiA) tenen op-
cions escasses de sortir escollits.

A la Cambra Alta, el molletà
Feliu Guillaumes serà un dels
candidats a senador, per les llistes
de CiU. ■■

22 MESES A PARETS

36.469 molletans cridats a votar
A Mollet, 63 taules en 8 col·legis electorals
recolliran els sufragis, que el 2004 van arribar 
als 28.773, un 75,6% de participació

■■   ELECCIONS 9-M | NOVENA CITA AMB LES GENERALS DES DE LA RECUPERACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA

● CONTRAPUNT
LAURA ORTIZ

ELS 12.732 PARETANS AMB DRET A VOT EL
PODRAN EXERCIR A CINC COL·LEGIS ELECTORALS

� El districte número 1, que correspon al CEIP Lluís Piquer, amb 8 meses, tindrà
4.284 electors. Al districte 2 podran exercir el seu dret a vot 8.448 electors: 1.831
electors, al CEIP Pompeu Fabra (4 meses); 1.599 electors, a l’OAC de l’Eixample
(dues meses); 2.822, al Parvulari del CEIP Municipal Pau Vila i 2.196, al Casal de
Cultura Can Butjosa, amb 4 meses més cadascun.

COL·LEGIS ELECTORALS ÚNICS

EL PAVELLÓ 1 I L’ENVELAT ACULLEN LES
TAULES DE SANT FOST I MARTORELLES

� A Sant Fost, els 6.254 veïns amb dret a vot el podran exercir
a una de les 11 taules que estaran ubicades, un cop més, al
Pavelló 1. A Martorelles, 3.950 electors podran anar a les urnes,
que estaran en set meses instal·lades a l’Envelat. A Santa
Maria de Martorelles podran votar 620 persones.

PSC

ICV

EUiA
2000

2004

Blancs 2000

2004

Partic
ip. 2000

2004

ERC
2000

2004

CiU
2000

2004

PP
2000

2004

2000

2004

MOLLET PARETS SANT FOST MARTORELLES SANTA MARIA

9.575 (42%)

14.347 (50%)

2.721 (37%)

4.404 (46,3%)

845 (26,5%)

1.594 (36%)

881 (33,4%)

1.342 (42,9%)

115 (28,3%)

126 (26,5%)

5.287 (23,2%)

4.169 (14,5%)

1.716 (23,5%)

1.331 (14%)

918 (28,7%)

856 (19,3%)

603 (22,9%)

441 (14,1%)

60 (14,8%)

39 (8,2%)

4.640 (20,3%)

4.168 (14,5%)

1.888 (25,9%)

1.650 (17,4%)

967 (30,3%)

942 (21,3%)

805 (30,5%)

693 (22,1%)

148 (36,4%)

164 (34,5%)

674 (3%)

2.996 (10,4%)

300 (4,1%)

1.277 (13,4%)

136 (4,3%)

652 (14,7%)

88 (3,3%)

370 (11,8%)

31 (7,6%)

95 (20%)

1.988 (8,7%)*

2.137 (7,4%)

310 (4,2%)

645 (6,8%)

94 (2,9%)

281 (6,3%)

113 (4,3%)

216 (6,9%)

33 (8,1%)

41 (8,6%)

287 (1%)

293 (1%)

81 (1,1%)

79 (0,8%)

42 (1,3%)

41 (0,9%)

27 (1%)

26 (0,8%)

9 (2,2%)

2 (0,4%)

58,8%

75,6%

63%

78%

65,1%

78%

65,9%

78,2%

69,9%

84,2%

RESULTAT DE LES ELECCIONS AL CONGRÉS 2000-2004

* ICV i EUiA es presentaven per separat. Al quadre s’ha fet la suma dels resultats de les dues formacions 
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Després d’una marato-
niana jornada, amb
un Consell d’Alcaldes
al restaurant Can Prat
i una visita a l’empresa

Ficosa, la consellera de Treball,
Mar Serna, tancava la seva visita a
Mollet participant en el míting cen-
tral dels socialistes a la ciutat, que es
va celebrar dimecres al Mercat Vell.
Segons Serna, en aquestes elec-
cions “només hi ha dues opcions,
socialistes o populars, perquè els

vots a altres partits no són deci-
sius”, deia. Serna. La socialista
remarcava la importància de l’alta
participació de l’electorat i la trans-
cedència d’aquests comicis per als
catalans. “Catalunya necessita
més autogovern i això significa
defensar els drets de les persones,
amb un millor finançament i més
recursos i això només ho podrem
tenir amb un govern presidit per
Zapatero”, deia. 

En el míting socialista també va
participar la diputada Isabel López,
que va fer balanç de la tasca feta en
els darrers quatre anys pel govern

del PSOE. López també va recla-
mar la mobilització de l’electorat
perquè “ens juguem el desenvolu-
pament de la Llei de dependèn-
cia i de l’Estatut de Catalunya
que és imprescindible per millo-
rar les infraestructures i la protec-
ció social”, deia la diputada.

L’alcalde, Josep Monràs, espera
confirmar la previsió de les enques-
tes que donen guanyadors els socia-
listes, però amb tot feia una crida
als votants perquè participin en les
eleccions per assegurar “els serveis
i inversions que només Zapatero
pot aportar a Catalunya”. ■■

■■ EELLEECCCCIIOONNSS  99--MM | LA CONSELLERA MAR SERNA TANCA ELS ACTES DE LA CAMPANYA DEL PSC

Els socialistes consideren
el vot a altres opcions
polítiques “poc decisiu”

AL FARISTOL. Serna en un moment del míting al Mercat Vell >> M.GARCIA

● MOLLET DEL VALLÈS
LAURA ORTIZ

“Volem ser ciutadans lliures en un país lliure, sense comple-
xos”. Aquest és el missatge que l’europarlamentari del Partit
Popular, Luis Herrero, va voler deixar a Mollet, durant la 
botifarrada que dissabte els populars van celebrar a les portes
del Mercat Vell. >> FOTO: MARC GARCIA

Botifarrada del PPU

■■ CiU FA CAMPANYA A LA RAMBLA

Carles Gasòliba dóna suport a la
candidatura de Guillaumes al Senat

● MOLLET DEL VALLÈS. El
senador Carles Gasòliba ha
publicat una carta de suport
al candidat molletà Feliu
Guillaumes, que opta a pren-

dre-li el relleu, en què destaca la “forma-
ció humanista i professional sòlida” de
Guillaumes i “el compromís amb la
defensa de la nostra cultura i l’arrela-
ment al territori, a Mollet”. Aquesta set-
mana, CiU ha fet campanya a la rambla,
amb inflables per a infants i dimarts al
mercat setmanal. Allà, el candidat al Senat
Feliu Guillaumes va estar acompanyat de
la número 9 a la llista de CiU al Congrés
per la circumscripció de Barcelona, la
santfostenca Yvonne Griley. ■■ PARADA A LA RAMBLA. Guillaumes i Griley, dimarts al Mercat >> CIU



DV, 7 MARÇ 2008 5EN PORTADA contrapunt

Dilluns es reunien al Casal Cultural
els representants joves dels princi-
pals partits que diumenge es presen-
ten a les eleccions estatals. En
aquest debat, moderat per la perio-
dista Susanna Aguilera, van compar-
tir taula Mireia Dionisio (PSC),
Marina Escribano (ICV-EUiA), Ro-
berto Carmany (PP), Marc Pifarré
(CiU) i Marta Vilaret (ERC). L’ob-
jectiu, en principi, era salvar la dis-
tància entre la realitat del carrer i el
debat mediàtic, però els tòpics de la

campanya van diluir els primers mi-
nuts del diàleg a cinc. Així, la repre-
sentant socialista va desplegar les da-

des macroeconòmiques aconsegui-
des pel PSOE durant aquest man-
dat; Escribano va destacar “el paper
clau d’Iniciativa en la millora de

les lleis socials que han sortit del
Parlament”; el portaveu popular
reiterava la urgència de la integració
dels immigrants; el convergent
Pifarré començava per “la devalua-
ció de prestigi de Catalunya”; i Vi-
laret rescatava el “decepcionant
procés estatutari”. Res de nou. 

El primer bloc temàtic es va dedi-
car a l’habitatge, i els cinc portaveus
van aprofitar per exposar mesures
per fer de la vivenda un dret accessi-
ble, sobretot per a gent jove.

El debat va entrar en un estadi
més dinàmic quan CiU i ERC van
posar en dubte el Ministeri d’Habi-

tatge que presideix Carme Chacón.
“És un ministeri propaganda, els
xecs només ajuden a pujar el llo-
guer”, considerava Vilaret; “les po-
lítiques d’habitatge han de ser
competència de Catalunya”, afe-
gia Pifarré. CiU i  ERC tornaven a
coincidir en la necessitat de la crea-
ció d’una assemblea de diputats ca-
talans a Madrid. Les coincidències,
però, van durar poc, i Vilaret va po-
sar sobre la taula l’acord Mas-Zapa-
tero per l’Estatut. “Va ser un pacte
partidista i ens ha portat a l’actual
situació econòmica”, deia.

EL DEBAT DE REFLEXIÓ

Paradoxalment, i per raons de
temps, el debat jove es va quedar
sense el bloc dedicat especialment
als joves. Amb tot, l’acte va generar
molta expectació amb prop de 70
assistents i els organitzadors ja van
avançar un debat postelectoral per
analitzar els resultats del 9-M. ■■

El darrer bloc, dedicat 
a polítiques per a 
joves, es va suprimir 
per raons de temps

■■ EELLEECCCCIIOONNSS  99--MM | JAUME BOSCH I JOAN JOSEP NUET PARTICIPAVEN DIUMENGE EN L’ACTE CENTRAL

“No interessa la ma-
joria absoluta socialis-
ta. Cal una esquerra
com la nostra que
augmenti els impos-

tos a qui més té perquè el govern
necessita diners per fer polítiques
socials”. D’aquesta manera, diu-
menge a la plaça Catalunya, el di-
putat ecosocialista Jaume Bosch de-
manava el vot per a la seva coalició.
El diputat participava en l’acte cen-
tral d’ICV-EUiA a Mollet, junt amb
el senador d’EUiA Joan Josep Nuet,
que anunciava les tres raons que, se-
gons ell, han de portar a votar la se-

va opció: l’ecologisme, l’autogovern
de la nació catalana i les polítiques

clarament d’esquerres. “Amb solu-
cions justes i valentes”, afegia. ■■

ICV vol polítiques socials
finançades pels més rics

Els ttòòppiiccss ddee  ccaammppaannyyaa
s’emporten mig debat jove

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

● MOLLET DEL VALLÈS
PEDRO NAVARRO

● MOLLET. Mollet serà un dels
municipis d’arreu del país que diu-
menge, coincidint amb les elec-
cions generals, instal·larà taules per
recollir firmes perquè Catalunya
tingui la competència de convocar
referèndums vinculants. L’acció
s’emmarca dins la campanya
Decideixo Decidir que impulsa la
Plataforma pel Dret a Decidir, i
compta amb el suport de Sobirania
i Progrés. A Mollet, la iniciativa
l’han recollit el casal La Gallineta,
la CAL i un grup de persones a títol
personal interessades a constituir
un nucli local de la Plataforma.
Les taules seran a la plaça
Catalunya i l’avinguda Llibertat. ■■

Dues taules
recolliran firmes
pel dret a decidir

■■ PPRROO  RREEFFEERRÈÈNNDDUUMMSS

● MOLLET. Dijous el
diputat al Congrés
d’ERC Joan Tardà
participava en un
acte al Casal

Cultural, en què esperonava el vot
independentista perquè “és l’únic
que ha garantit que mai donarà
suport al PP” i perquè condiciona-
ria un pacte amb el PSOE a la
publicació de les balances fiscals.
Tardà assegurava que “l’esquerra
espanyola no té cap voluntat de
procés democratitzant, de moder-
nització de l’Estat” i per això feia
una crida a cohesionar la societat
catalana i a “encarar la negociació
a Madrid en clau catalana”. En
aquest sentit, retreia a Mas l’acord
de l’Estatut amb Zapatero. ■■

Tardà: “Cal que
publiquin les
balances fiscals” 

■■   ACTE D’ERC

L’acte moderat per la periodista Susanna Aguilera va aplegar uns 70 assistents

CAMPANYA ECOSOCIALISTA. La plaça Catalunya va acollir l’acte >> O.CHICOT
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EL SÍNDIC PERSONER PRESENTARÀ LA 
MEMÒRIA DE QUEIXES ANUAL A L’ABRIL

■■   CCOONNVVOOCCAATTÒÒRRIIAA | El ple extraordinari es farà el 7 d’abril

● MOLLET DEL VALLÈS. Francisco Amaya, Síndic Personer de Mollet,
presentarà la memòria anual, en què es recullen les queixes presentades
pels veïns durant el 2007, en un ple que se celebrarà el 7 d’abril. Amaya
participava el 28 de febrer en la 10a trobada de síndics de Catalunya.

EL SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL DE MOLLET VA ATENDRE 5.005 CONSULTES EL 2007, UN 66% A TRAVÉS DELS IES*

La Policia Nacional ha detingut dos
molletans presumptament respon-
sables d’una xarxa que es dedicava a
introduir en el mercat laboral, amb
ànim de lucre, estrangers en situa-
ció irregular. La investigació es va
iniciar al novembre, amb un con-
trol a una empresa d’Esplugues de
Llobregat. En el moment de la ins-
pecció hi havia deu empleats, sis
sense contracte, dels quals quatre
estaven sense regularitzar. 

La recerca del cos policial va
permetre esbrinar que els treballa-
dors sense contracte havien estat
subministrats, segons fonts properes
a  la investigació consultades per
CONTRAPUNT, per Servex, una
empresa de treball temporal de
Mollet, propietat de Francisco José
M.M., de 46 anys. 

Segons la Policia Nacional, Ser-
vex disposava d’alguns treballadors

donats d’alta de la Seguretat Social
i d’un nombre molt més alt de per-
sones en situació irregular, que
s’enviaven a treballar a empreses de
Barcelona fent servir els noms dels
treballadors legals.

INVESTIGACIÓ PARAL·LELA

Paral·lelament, en l’anomenada
Operació Quito, altres agents in-
vestigaven l’empresa molletana per
una possible tramitació fraudulenta
d’ofertes laborals a immigrants, que
va ser alertada per l’Oficina Única
d’Estrangeria de la Subdelegació
del Govern a Barcelona. Segons
l’oficina, en el darrer any i mig
s’havien presentat 342 expedients
inicials de sol·licitud de permís de
treball i residència basats en ofertes
de Servex, que eren denegats, entre
altres criteris, perquè no es demos-
trava l’existència real de l’empresa.
La majoria de les ofertes donaven
un domicili a Mollet, que era el

del despatx de l’advocat Manuel
R.A., que presumptament s’encar-
regava de fer els tràmits, segons
fonts de la investigació.

L’estafa consistia que els immi-
grants pagaven fins a 1.200 euros
amb la promesa que se’ls aconsegui-
ria el permís de treball i residència i,
tot i que la majoria de sol·licituds
van ser denegades, no se’ls van tor-
nar els diners. Les persones en siua-
ció irregular eren contractades ver-
balment per Servex, que rebia de les
empreses on enviava els treballadors
uns diners per serveis prestats. Ser-
vex pagava als empleats només una
part del que els corresponia. Disset
víctimes han corroborat l’estafa.

La Policia va detenir dilluns
Francisco José M.M., de Servex, i
l’advocat Manuel R.A., presumptes
autors dels delictes d’afavorir la im-
migració il·legal, contra el drets
dels treballadors i estafa. Després
de declarar van quedar en llibertat
amb càrrecs. ■■

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / L.ORTIZ

■■ SSUUCCCCEESSSSOOSS | LA POLICIA NACIONAL DESARTICULA UNA XARXA QUE OPERAVA DES DE MOLLET

Dos detinguts per una
presumpta estafa a
immigrants irregulars La Generalitat ha convocat el

concurs per a la redacció i execu-
ció del projecte de construcció del
nou edifici dels jutjats de Mollet.
Les empreses interessades poden
presentar les seves ofertes fins al
21 d’abril. L’empresa que guanyi
el concurs tindrà un termini de set
mesos per a la redacció del projec-
te definitiu. El futur edifici judi-
cial de Mollet estarà situat a la
ronda dels Pinetons, al costat del
nou Hospital, en uns terrenys de
més de 8.000 metres quadrats que
l’Ajuntament ha cedit al Departa-
ment de Justícia. Aquests terrenys,
on es preveien equipaments sani-
taris, van ser requalificats per l’A-
juntament per accelerar la cons-
trucció dels nous jutjats, que es
preveien al pla urbanístic del Cal-
derí, encara paralitzat. ■■

La Generalitat
treu a concurs la
construcció dels
nous jutjats

■■   EQUIPAMENTS

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

A causa de l’estat actual d’excep-
cionalitat 2, determinat per la se-
quera, la Regidoria de Medi Am-
bient de l’Ajuntament de Parets
està analitzant l’aigua d’alguns
pous del municipi per certificar si
són aptes per al consum humà.
Segons l’Ajuntament, els pous
dels quals es podrà extreure proba-
blement aigua són els situats a la
Riera Seca i el pou de Can Cot.
Els resultats, però, es coneixeran
aquest mes de març. 

L’estudi de la potabilitat dels
pous d’aigua també ha estat encar-
regat per l’Ajuntament de Mollet.

ESTAT DE SEQUERA

La Generalitat va decidir activar
el passat mes de febrer l’estat d’ex-
cepcionalitat 2, previst al Decret
de mesures d’emergència. Aquest
preveu el tancament de fonts or-
namentals o la neteja de carrers
exclusivament amb aigua proce-
dent de pous municipals. A més,
limita l’ús d’aigua potable a l’abas-
tament domèstic, i prohibeix altres
usos com ara les piscines públi-
ques i privades, l’ús lúdic o el reg
de jardins. ■■

L’Ajuntament
analitza l’aigua
de pous per al
consum humà

■■   SEQUERA

● PARETS DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

Els estrangers pagaven fins a 1.200 euros per permisos de residència i treball
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MARTES
DIA DEL COLOR

COLOR + CORTAR + SECAR

40 €

BERENGUER III, nº 14, bajos
(antigua Fotografia Vizcarra)

93 570 76 94

HORARIO:
DE LUNES A SÁBADO DE 9 A 20 h

PEELING CORPORAL + MASAJE

25 €

MIÉRCOLES PARA ÉL
LAVAR + CORTAR

10 €

BONO MENSUAL 4 SECADOS

40 €
JUEVES DIA MECHAS
MECHAS + CORTAR + SECAR

50 €
DEPILACIÓN COMPLETA
INCLUIDO INGLES Y AXILAS

20 €

CONTRAPUNT ha estat el 2007 la
cinquena publicació setmanal més
llegida al Vallès Oriental, segons el
Baròmetre de la Comunicació i la
Cultura (www.fundacc.org) presen-
tat al Col·legi de Periodistes. Segons
l’estudi, el periòdic baixvallesà
(amb una tirada de 10.000 exem-
plars cada divendres) té cada setma-
na 17.000 lectors únics, és a dir, que
l’havien pogut llegir la mateixa set-
mana que havien estat enquestats.
Al Vallès Oriental, aquesta xifra
només és superada per la Revista del
Vallès, El 9 Nou (ambdós d’àmbit
comarcal), la revista Pronto i El Tot
Granollers, amb 19.000 lectors. De
tota manera, el director tècnic del
Baròmetre, Lluís Tolosa, reconeixia
que les realitats subcomarcals són

més difícils d’avaluar: “Les xifres
tendeixen a ser més inflades a les
publicacions de capitals de comar-
ca i, en canvi, les subcomarcals
són a la baixa, per la pròpia meto-
dologia que apliquem”, indicava.

El nombre de lectors que el Ba-
ròmetre atribueix a CONTRA-

PUNT suposa més d’un 20% de la
població potencial a la qual s’adre-
ça el periòdic (Mollet, Parets, Sant
Fost, Martorelles i Santa Maria).

En aquest sentit, el director de

CONTRAPUNT, Ramon Torrents,
recalcava que la ràtio estableix les
“persones que l’han llegit aquella
setmana, però cal pensar que al
mes la xifra és encara més impor-
tant. Amb tot, arribar a un de ca-
da cinc ciutadans és un grau de
penetració més que notable”.

Pel que fa al total de les publica-
cions locals i comarcals de Cata-
lunya, CONTRAPUNT es troba
en 20a posició i és la 21a de les re-
vistes i publicacions periòdiques en
català, per sobre de Dossier Econò-
mic i Tribuna Maresme, entre al-
tres. A més, té més lectors per edi-
ció que la revista mensual més ve-
nuda al Vallès Oriental, Muy inte-
resante (14.000), i no és lluny dels
23.000 diaris de Mundo Deportivo.

Les enquestes es van realitzar al
llarg de tot el 2007 a 47.631 ciuta-
dans majors de 14 anys. ■■

■■ CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓ  | DADES DEL BARÒMETRE DE LA COMUNICACIÓ I LA CULTURA

CONTRAPUNT compta amb
17.000 lectors setmanals
segons el Baròmetre 

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

La xifra suposa un 2200%%  ddee  llaa  ppoobbllaacciióó dels cinc municipis on es difon

El Periódico ............ 47.000
La Vanguardia ........ 26.000
El Periódico (cat)...... 24.000
El Periódico (cast.)....24.000
El Mundo Deportivo... 23.000

Muy Interesante ....... 14.000
National Geographic... 11.000
Saber Vivir M. Sal.......... 9.000
Ser Padres Hoy............9.000
El Mueble..................... 8.000

DIARIS SETMANALS

Revista del Vallès ..... 53.000
El 9 Nou (Bisetmanal) 43.000
Pronto................... 24.000
El Tot Granollers.....19.000

Contrapunt....... 17.000

MENSUALS

LECTORS DE PUBLICACIONS INFORMATIVES
 AL VALLÈS ORIENTAL

LECTORS DE PUBLICACIONS INFORMATIVES
 AL VALLÈS ORIENTAL

● MARTORELLES. El Departament
d’Ensenyament de la Generalitat ha
tornat a iniciar els tràmits de la
reforma de l’escola Les Pruneres de
Martorelles, que suposarà la retirada
de les fustes tractades amb creosota,
tal com fa temps reclama la comu-
nitat educativa. Així, el Govern des-
tinarà 995.233 euros a la construc-
ció d’unes noves passarel·les d’es-

tructura metàl·lica i tancades amb
fusteria d’alumini, que permetran la
connexió a cobert entre els edificis.
Mentrestant no s’inicien aquests tre-
balls de substitució, la Generalitat
ha decidit, com a mesura provisio-
nal, folrar les fustes i vigues tracta-
des amb creosota (un producte can-
cerígen) que estiguin més en con-
tacte amb l’alumnat. ■■

■■   EEDDUUCCAACCIIÓÓ | REFORMA DE L’ESCOLA LES PRUNERES

El Govern destina 995.233 €
per retirar la creosota del CEIP

Pel que fa al total de
les publicacions locals
i comarcals, el periòdic
baixvallesà és el 20è

FONT: EL BARÒMETRE DE LA COMUNICACIÓ I LA CULTURA *LECTORS PER EDICIÓ

* * *



DV, 7 MARÇ 2008 9PUBLICITAT contrapunt



DV, 7 MARÇ 200810SOCIETAT contrapunt

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
PER AL CURSET D’ESTIU

Del 30 de juny al 25 de juliol. Pintura i manualitats (nens i adults)

Unes 50 pintades en poques hores.
Aquest va ser el rastre que van deixar
tres joves grafiters a Mollet, que van
ser detinguts per la Policia
Municipal divendres passat. La
incontinència pictòrica els podrà
costar una multa de més de 7.000
euros, ja que els agents municipals
proposaran l’aplicació de les san-
cions previstes en l’Ordenança de
convivència ciutadana i via pública,
que penalitza cada pintada amb una
multa de 150 euros, més les despe-
ses per cobrir la feina d’esborrar-les.

Els joves, dos d’ells menors d’edat i
veïns de Mollet, van ser localitzats
cap a la 1 de la matinada mentre
feien pintades als vidres del Club
de Gent Gran Sant Jordi, a l’avin-
guda Caldes de Montbui. 

ALERTATS PELS AGENT

En el moment en què feien les pin-
tades, els agents de la Policia
Municipal   van alertar els joves, que
duien una bossa amb diversos pots
de pintura en espari i rotuladors per-
manents amb els quals havien fet
diferents símbols i signatures.

La mateixa nit, els agents van de-

tectar pintades molt recents i amb
la mateixa signatura a diferents pa-
rets i façanes de la rambla Unió, als
murs del pont del tren, a la Rambla

Nova, al carrer Gaietà Vínzia, al
carrer Sant Llorenç i al Comte Ur-
gell. En total, una cinquantena re-
partides per mitja ciutat.  ■■

■■ IINNCCIIVVIISSMMEE | LA POLICIA MUNICIPAL VA DETENIR TRES JOVES PER UNA CINQUANTENA DE PINTADES

7.000 euros
de multa per a
tres grafiters

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / L.O. 

■■ TTRRIIBBUUNNAALLSS | EL TSJC ESTIMA QUE S’HA D’INDEMNITZAR EL RECURRENT PELS DANYS EN EL VEHICLE I LES SEQÜELES PRODUÏDES PEL SINISTRE

El Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) ha estimat el re-
curs d’un particular i condemna la
Generalitat a indemnitzar-lo amb
6.000 euros pels danys materials i
les seqüeles d’un accident a causa
d’una bassa a la C-17 a Mollet. Els
fets van ocórrer el 7 d’abril de 2002

quan, segons el recurrent, conduïa
per la C-17 direcció Vic i va perdre
la tracció del cotxe a causa d’una
gran bassa d’aigua en el pas subte-
rrani sota l’estació de Renfe Mo-
llet-Sant Fost. La pèrdua del con-
trol el va fer impactar contra el
mur, fet que va provocar impor-
tants danys en el vehicle i lesions
que li han deixat seqüeles.

L’informe dels Mossos d’Esqua-

dra va constatar que s’havia creat
una gran bassa pel mal estat de la
via, de la qual és titular la Generali-
tat, ja que no va drenar l’aigua acu-
mulada en el pas subterrani. La sen-
tència indica que no hi havia cap
senyalització que alertés sobre la
bassa, que no es van activar les bom-
bes d’evacuació, i que, per aquest
motiu, es van produir més accidents
en aquell punt.  ■■

La Generalitat pagarà 6.000 euros
per un accident al túnel de la C-17
● MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

LLOC DELS FETS. L’accident va ser al túnel de la C-17 a Mollet >> S.V.

LES PROVES. Els agents van detectar unes 50 pintades  >> POLICIA MUNICIPAL

● L’Ajuntament de Mollet i el
Servei Català de Trànsit estan des-
envolupant contactes per signar un
conveni de col·laboració per a la
redacció d’un pla local de segure-
tat viària, amb la finalitat de reduir
la sinistralitat a les zones urbanes.
En aquest sentit, i dins el Pla de
Seguretat Viària 2008-2010 pre-
sentat aquesta setmana per
Interior, el govern vol desenvolu-
par aquests plans a totes les pobla-
cions de més de 30.000 habitants.

Trànsit i Ajuntament
treballen en un pla
de seguretat local

● Un intern del centre educatiu
de joves Els Til·lers de Mollet va
patir lesions lleus després que
dimecres de la setmana passada es
barallés amb un company del cen-
tre. Segons va informar el
Departament de Justícia, el noi va
ser traslladat amb lesions lleus a
diverses parts del cos a l’Hospital
de Granollers.

Un menor, ferit lleu
en una baralla al
centre Els Til·lers 

Dos dels detinguts són menors i veïns de Mollet
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L’Associació de Disminuïts Físics i
Sensorials de Mollet i Comarca
(Adimo) reclamarà que els nous
establiments comercials de la ciutat
obrin les seves portes sense barreres
arquitectòniques. Aquesta és una de
les conclusions de l’assemblea cele-
brada a finals de febrer, que va fixar
els objectius per aquest any. Adimo,
amb col·laboració amb la Regidoria
de Comerç, començarà una cam-
panya d’informació als comerciants
que obtinguin la llicència d’obres
per assabentar-los que el local
haurà d’estar adequat per a perso-
nes amb mobilitat reduïda. “La llei
és molt ambigua ja que a alguns
locals de menys d’una quantitat
de metres es continua permetent
que obrin sense tenir en compte
les persones dicapacitades”, diu el
president d’Adimo, Jaume Girbau.

Per aquest motiu, l’associació vol
iniciar contactes amb les federa-
cions de discapacitats de l’Estat per-
què es pugui canviar la legislació i
que els ajuntaments puguin obligar
a adequar els comerços indepen-
dentment de la seva superfície.

RESPECTAR ELS GUALS

L’associació també posarà en marxa
una campanya perquè es respectin
els guals d’aparcament de minusvà-
lids i que la policia actuï d’ofici i
retiri amb la grua els vehicles que
no estiguin acreditats amb la targe-
ta de mobilitat reduïda.

Pel que fa a la feina feta, Adimo
celebra que els nous passos de via-
nants es construeixin a cota zero,
completament enrasats, per facilitar
la mobilitat a les persones amb mo-
bilitat reduïda, i seguirà treballant
perquè es canviïn els passos antics. ■■

■■ DDIIAA  DDEE  LLAA  DDOONNAA | ACTES I PROPOSTES DEL 8 DE MARÇ

Adimo reclama la
supressió de les
barreres al comerç

Mollet tindrà un centre
d’informació i recursos
per a les dones al Barcala

■■ MMOOBBIILLIITTAATT | CAMPANYES D’INFORMACIÓ

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

La Regidoria de Dona Igualtat està
treballant en la posada en marxa
d’un Centre d’Informació i Recur-
sos per a la Dona, que s’ubicarà al
cívic Joana Barcala. El centre pre-
tén donar un servei més ampli del
que ara es dóna al SIAD, que està
més centrat en l’assessorament a les
víctimes dels maltractaments, i
informar les dones en els àmbits
laborals i culturals, entre altres.

ACTIVITATS PROGRAMADES

Entre els actes que organitzen els
municipis baixvallesans pel 8 de
març [consultar l’agenda de la pàgi-
na 31] destaca el curs de defensa
personal per a dones, que s’imparti-
rà a Martorelles i Santa Maria de
Martorelles. ■■

● ● MOLLET / MARTORELLES
CONTRAPUNT

APARCAMENTS. Adimo demana respecte a les zones reservades  >> ARXIU

● La plataforma Aturem la Guerra
commemora els cinc anys de l’ini-
ci de la guerra a l’Iraq amb una
concentració dijous (19 h) a la
plaça Prat de la Riba, que vol denu-
niciar com els atacs als drets
humans s’estenen cada cop més
amb conflictes com els de l’Iraq,
Palestina i Txetxènia. A continua-
ció, a la Marineta, es farà un
col·loqui amb Eduard Luque,
membre de la Plataforma per a
l’Alliberament i la Sobirania d’Iraq.

Aturem la Guerra
recorda els cinc anys
del conflicte a l’Iraq

Crit unànime contra la violència
● SANT FOST. El Grup de Dones Hedera convocava divendres una 
concentració contra la violència de gènere, en una setmana en què quatre
dones van ser víctimes mortals a mans dels seus excompanys. En els dos
primers mesos de l’any ja han mort assassinades 17 dones a l’Estat. U M.G.
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Fons
Social 
Europeu

Generalitat de Catalunya
Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya
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Xerrada sobre els 
sistemes educatius 
a l’Amèrica del Sud

Mor l’exregidora de
Martorelles Maria
Carme Fernández

■■ SSAANNIITTAATT | EL PACIENT VA ACUDIR AL CENTRE A&G DE MOLLET 

El molletà Francesc Xavier Moreno
i Oliver ha presentat una denúncia
al Col·legi Oficial d’Odontòlegs de
Catalunya per un tractament rebut
al centre A&G Dental, ubicat a l’a-
vinguda Antoni Gaudí, on el veí de
Mollet va acudir el passat mes de
desembre per unes molèsties en el
molar número 37.

Vint dies després de la darrera
intervenció, l’intens dolor va em-
pènyer el molletà a cercar una se-
gona opinió. Per això va acudir al
doctor Castellsegué de Granollers
que, per mitjà d’una radiografia, va
trobar tres peces d’instrumental so-
ta l’endodòncia que la facultativa
Núñez va practicar a Francesc Xa-
vier Moreno. Es tractava de tres lli-

mes que la professional del centre
molletà A&G Dental es va deixar
en la seva intervenció. “Em van fer
fins a vuit radiografies però es van
limitar a cobrar-me i a amagar-ho
tot”, explica el pacient.

Els metges encara no han pogut
extreure la tercera peça, una petita
broca de níquel i estany que com-
promet el nervi dental. “Els met-
ges encara estudien el cas perquè
l’extracció comporta un risc de le-
sió neurològica”, detalla. 

Francesc Xavier Moreno, que
també emprendrà accions legals, ha
fet públic el seu cas per prevenir fu-
tures negligències: “No busco
compensacions econòmiques, no-
més vull posar en dubte les capa-
citats d’aquesta professional i evi-
tar possibles situacions com la
meva”, especifica Xavier Moreno. ■■

● MOLLET DEL VALLÈS
PEDRO NAVARRO

Denuncien la
negligència d’una
clínica dental

■■ SSUUCCCCEESSSSOOSS

Es van deixar instrumental sota l’empastamentLes ambulàncies del SEM diven-
dres al matí van trigar mitja hora a
atendre un home, veí de Mollet,
que havia patit un infart a l’estació
de França. Així ho asseguren els
testimonis, entre ells Carmen Re-
che, conductora de l’autobús de
Sagalés que cobreix la línia Sant
Fost-Estació de França, que va
atendre en un primer moment la
víctima. Reche, que estava fent un
descans, va veure l’home incons-
cient i sense pols i, sense tenir co-
neixements de primers auxilis, va
practicar-li un massatge cardíac i
el boca a boca per reanimar-lo,
mentre demanava que es truqués a
l’ambulància. “No sé com vaig re-
accionar així perquè sóc molt po-
ruga”, diu Reche, que va aconse-
guir reanimar l’home. L’ambu-
lància, que “va trigar mitja hora”,
se’l va endur a l’Hospital, on poc
després va morir. ■■

Queixes per la
demora d’una
ambulància a
l’estació de tren

● MOLLET DEL VALLÈS
L.ORTIZ

● La Marineta acull aquest dime-
cres (15 h) la xerrada El dol migra-
tori i els sistemes educatius a
Amèrica del Sud, adreçada als pro-
fessionals del món de l’educació,
en el marc de les activitats del Pla
Educatiu d’Entorn. També s’orga-
nitza un curs de familiars dinamit-
zadors de la participació a l’escola,
que s’impartirà des del 14 de març
fins a l’11 d’abril, els divendres de
10 a 11.30 h, al Nicolás Longarón.

● Dijous de la setmana passada
moria a l’Hospital Trueta de
Girona a l’edat de 59 anys Maria
Carme Fernández, exregidora
d’Educació i Esports de l’Ajun-
tament de Martorelles entre els
anys 1983 i 1987 pel PSC.
Fernández, que va ser enterrada a
Mollet dissabte, també va treballar
a l’Ajuntament molletà, entre els
mandats de Fermí Jaurrieta i
Montserrat Tura.



ECONOMIA

DV, 7 MARÇ 2008 15 contrapunt

MOSTRA SOBRE CONSUM RESPONSABLE  
AL MERCAT MUNICIPAL DE MOLLET

■■   EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ | Dia Mundial del Consumidor

● MOLLET DEL VALLÈS. El Mercat Municipal acollirà des de dimarts i fins al 17 de
març l’exposició Aprèn a consumir amb responsabilitat, que tracta temes com els
drets i deures dels consumidors  i l’etiquetatge obligatori dels productes. La 
mostra commemora el Dia Mundial del Consumidor que se celebra el 15 de març.

El preu de les naus industrials a
Mollet i Parets és dels més cars de
la comarca. Així ho indica un estu-
di sobre el mercat industrial elabo-
rat per la immobiliària Jordà &
Guasch, que situa en els 1.207 eu-
ros el preu mitjà del metre quadrat
al Vallès Oriental. La forquilla de
preus se situaria entre els 860 eu-
ros, en les promocions i municipis
més barats com Lliçà de Vall, les
Franqueses i l’Ametlla, i els 1.553
euros, a municipis com Mollet, Pa-
rets, Montmeló, Montornès, la
Llagosta i Granollers. 

A la comarca, el preu de la venda
de les naus industrials, que el 2006
se situava en els 1.102 euros per
metre quadrat, va incrementar-se
un 9,5% el 2007, un creixement si-
milar al de la mitjana catalana i in-
ferior el registrat en l’exercici ante-
rior, quan la pujada va ser de l’11%.

PREUS DE LLOGUER

Pel que fa als preus de lloguer de
les naus industrials, tot i que en el
darrer any només s’han incremen-
tat un 1,8%, els 5,4 euros de mitja-
na del metre quadrat fa que el Va-
llès Oriental estigui entre les
comarques més cares. ■

■■   IINNDDÚÚSSTTRRIIAA    | ESTUDI DE LA IMMOBILIÀRIA JORDÀ & GUASCH

El preu de les
naus industrials
puja un 9,5%
● MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT 

Merck ven la marca
Bimanán a Nutrition Santé

● MOLLET DEL VALLÈS. El grup far-
macèutic Merck ha venut a la com-
panyia francesa Nutrition Santé la
marca d’alimentació dietètica
Bimanán, l’antiga Biomanán, que
es fabrica a l’Estat des del 1978. El
motiu és adaptar la filial estatal a
l’estratègia de la resta de la com-
panyia “ja que la divisió de cura
personal i salut no inclou els pro-

ducts de dietètica d’aprima-
ment”, apunten fonts de l’empre-
sa. Amb la compra de Bimanán per
part de Nutrition Santé, la firma
francesa obre “grans expectatives
de creixement” en el mercat espan-
yol, tot i que fa un any anunciava el
tancament de la seva única planta
situada a l’Estat, la de Parets, que
tenia 95 treballadors. ■

La firma dietètica correspon a l’antiga Biomanán

● ● MOLLET / PARETS.
Dissabte Mollet Centre
Comercial organitza l’on-
zena Fira Estoc, que se reu-

nirà més d’una desena de comer-
ciants a la plaça Prat de la Riba. A
Parets, dissabte passat els comer-
ciants de l’Eixample van fer també
el seu Firastock particular, que va
omplir de parades d’establiments
l’avinguda Catalunya. >> o.c.

La venda d’estoc
a Mollet i Parets

U

● La delegació comarcal de la
Cambra de Comerç al Vallès
Oriental ofereix una trentena de
cursos de formació entre març i
maig, que s’impartiran a les seus
de Mollet i Granollers. Els cursos
tractaran temàtiques diverses des
d’informació sobre el nou pla
general comptable fins a comerç
internacional passant per l’aplica-
ció de programes informàtics.

La Cambra farà una
trententen de cursos
a Mollet i Granollers

● El Servei Local d’Ocupació de
Parets ha organitzat dos cursos de
carretoner per a aturats i treballa-
dors en actiu, que tinguin coneixe-
ments de conducció de carretó
però no disposin del carnet acredi-
tatiu. El 10 i 12 març tindrà lloc el
primer dels cursos, i el segon els
dies 31 de març i 2 d’abril. Els cur-
sos, de sis hores cadascun, s’impar-
tiran a La Marineta.

L’SLOP ofereix dos
cursos de carretoner
a La Marineta
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ARRIBA EL DIA DE LA DONA TREBA-
LLADORA. Les dones hem de sortir al
carrer i reivindicar uns drets que
malauradament no han estat asso-
lits. Se’ns vol fer creure que estem
arribant a la igualtat, però amb els
últims esdeveniments sobren les pa-
raules per dir que encara n’estem
lluny. El 26 de febrer van morir 4
dones més a causa dels maltracta-
ments. Davant d’aquest problema
que atempta contra els drets hu-
mans és vital exigir polítiques efi-
cients per erradicar la violència.

Les institucions han d’impulsar la
Llei d’Igualtat. Són les dones les
que treballem en pitjors condicions,
menys remuneració i contractes pre-
caris. Al nostre país les diferències

de sou entre homes i dones són el
doble d’àmplies respecte a Europa. 

També reclamem una nova llei
que garanteixi el ple dret a avortar
de forma lliure i gratuïta. Estem en
contra que per interrompre un em-
baràs quedem desemparades davant
la llei. A més, perjudica dones amb
pocs recursos que han d’assumir
grans despeses en clíniques privades
o posar en perill la seva vida practi-
cant avortaments clandestins.

Aquest 8 de març reivindiquem
un cop més polítiques reals d’igual-
tat, acabar amb la violència masclis-
ta i que qualsevol dona pugui deci-
dir sobre el seu cos. Hem d’unir les
nostres veus per exigir un món sen-
se violència i sense desigualtats. ■■

a poques setmanes vam
conèixer la notícia que
una noia de Vic havia
guanyat un dels premis

més prestigiosos de la literatura ca-
talana, el Ramon Llull, amb la se-
va novel·la L’últim patriarca.
Aquest és el segon llibre de l’es-
criptora catalana Najat El Hachmi,
ja que l’any 2004 ja havia publicat
Jo també sóc catalana. Aquesta
noia, nascuda a Nador (Marroc)
l’any 1979 i que amb només vuit
anys va arribar a Catalunya, ha ex-
plicat en moltes entrevistes que la
força d’una passió, la d’escriure, l’-
ha convertida en escriptora, i en
aquest cas concret, en una escrip-
tora que representa, amb tots els
honors, la literatura catalana. 

Per a mi, el cas de Najat és un
exemple magnífic de com la cultu-
ra, la intel·ligència i, sobretot, la vo-
luntat fa possible que una persona
aconsegueixi allò que es proposa. I
tot això ho estic pensant aquests
dies, en què la immersió en pre-
campanyes i en campanyes electo-
rals de ple ens aporta una successió
d’opinions-propostes-iniciatives so-
bre la immigració que, en molts ca-
sos, precisament, no ajuden a situar
amb justícia el debat. Això, que el
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JOSEP MONRÀS

Una societat possible

Als governs locals ens
toca buscar recursos
per a plans  per a la
integració d’immigració

APORTACIONS

▲ ▲▲

Alcalde de Mollet del Vallès

NÚRIA PÉREZ MARTÍ 

Tots els dies són 8 de març
Responsable de l’àrea d’Igualtat d’EUiA de Mollet

debat no sigui just, potser es deu
en gran part al fet que es plantegi
en una campanya electoral, ja que
si hi ha un tema que s’ha de trac-
tar amb prudència, però també
amb valentia, amb racionalitat,
humanitat i justícia aquest és pre-
cisament el de la immigració. 

I no és, ho sabem prou bé, una
qüestió fàcil. Ni de bon tros. Països
de llarga tradició d’acollida, com la
Gran Bretanya, aquests dies està
immersa en un debat molt pro-
fund –sense oportunismes, basat
en estudis i estadístiques que es do-
nen a conèixer perquè el debat pu-
gui tenir una base objectiva de dis-
cussió– en què es parla no ja dels
drets, sinó dels deures de les perso-
nes que volen obtenir la nacionali-
tat britànica. Aquest exemple vol
dir, entre altres coses, que el treball

per aconseguir una societat cohe-
sionada és un treball llarg, ardu,
on la societat que acull i les perso-
nes que arriben han d’estar dispo-
sades a donar molt, cadascuna per
la seva banda.

Les lleis que han de fixar
aquests drets i aquests deures és
una competència dels governs i
dels estats. Un ajuntament poc
pot legislar, això ja és clar, però té
un paper fonamental –vital, diria–
d’articular aquesta integració, de
treballar per a l’equilibri i la cohe-
sió social dins un territori compar-
tit. A nosaltres, els governs locals,
ens toca buscar i aconseguir recur-
sos per a plans d’integració, per a
centres d’acollida, i sobretot ens
toca desenvolupar iniciatives que
serveixin per explicar  les regles
del joc a tothom que arriba de
nou. Perquè estem en un estat de-
mocràtic i sabem molt bé els drets
que tota persona ha de tenir en la
nostra societat, però també sabem
i hem d’explicar a tothom quins
són els seus deures. Aquesta és la
contrapartida que no hauríem d’o-
blidar mai: drets i deures, acollir i
voler formar-ne part. A Mollet hi
estem treballant i crec que ho es-
tem fent bé. Tots plegats. ■■

CIBERENQUESTA Voteu a www.contrapunt.cat

LA PREGUNTA: L’avortament hauria de ser lliure i gratuït? 

S’ha de mantenir
el pàrquing lliure
de Les Pruneres?

Sí, és imprescindible
53,1% 

No, millor el parc
46,9% 

W

Resultats definitius

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

Limitar opcions i eliminar matissos mai han estat mesures que
estimulin el pensament crític i la participació. Amb tot, cada cop
més veiem com el bipartidisme es va instal·lant en l’imaginari
col·lectiu. Amb la crida a l’anomenat “vot útil”, els dos partits
majoritaris basen part important de la seva campanya en el
desprestigi a l’adversari i en alertar la ciutadania que, si no 
se’ls vota, vindrà el llop. La veritat, però, és que davant les urnes
hi ha, no dues, sinó moltes opcions. No cal dir que decantar-se
per un dels dos partits majoritaris és del tot legítim, però també
ho és fer-ho en favor de qualsevol altre opció. De fet, en la 
pluralitat d’idees hi ha l’essència de la democràcia i, per tant, no
hauria de perdre’s el cromatisme. A més, polaritzar una votació
pot contribuir a l’abstenció –que suposadament preocupa tant
als polítics. Ara som cridats a les urnes per triar la composició
del Congrés i del Senat, que poden tenir més de dos colors. ■■

CADA COP ES FOMENTA MÉS EL BBIIPPAARRTTIIDDIISSMMEE, TOT I QUE

L’ESSÈNCIA DE LA DEMOCRÀCIA ÉS LA PLURALITAT D’IDEES

Dues, no, moltes opcions
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No us fieu de qui
guarda fantasmes a
l’armari per passejar-los
de tant en tant

DES DE FORA VILA

JOSEP 

SERRA

Mestre i escriptor

tan poca vergonya com te-
nen alguns. No hi ha in-
fern, ni tampoc paradís;
són invents de tantes reli-

gions que ens volen alienar el pen-
sament i posar-nos la por al cos per
controlar-nos pensaments i accions.
Proposo que tothom es llegeixi els
llibres “sagrats” dels diferents cre-
dos que s’entesten a dirigir el món,
res, absolutament res del que ens
diuen els “autoritzats” a interpretar-
los s’assembla ni de bon tros a la re-
alitat que practiquen.

Tantes guerres en nom dels seus
déus duen darrere interessos eco-
nòmics i de control del ramat. Fa
esgarrifar. Totes les religions tenen
molt per avergonyir-se i mil motius
per demanar perdó; recordeu les
fogueres, els genocidis, les guerres
santes i la immensa capacitat de
mentir i manipular el món en nom
de qualsevol déu. Si m’emprenya
que els polítics legislin sobre la me-
va llibertat individual, imagineu-
vos com em fot que em refreguin el

catàleg de pecats que ens faran
anar directes a l’infern si no ens
portem com manen els menys de-
mocràtics, els menys solidaris i els
menys compassius dels éssers de la
creació, homes i dones com nosal-
tres (més homes que dones per pur
masclisme discriminatori).

Tanta por que ens volen posar al
cos, tant suport a la dreta hereva
del franquisme, tant emprenyar
dient el que està bé i està mala-
ment, només són persones com
nosaltres, amb drets i deures sí, pe-
rò sense dret a l’amenaça constant
i a la coartada. Fem-nos un favor,
diumenge aneu a votar i voteu es-
querres. Malgrat que alguns de ca-
sa no es mereixen ni l’aire que res-
piren, perquè només respiren per
veure si ens ofeguen. Hi ha hagut
cagades, sí; però més promeses
complertes; no us fieu de qui guar-
da fantasmes a l’armari per passe-
jar-los de tant en tant. ■■

I

‘ � lacasilla_1954@hotmail.com

Tanta por
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Llei de dependència
josep poblador. >> membre de
l’associació i fundació alb-bosc de
mollet del vallès

Ara tots pugen al carro de parlar i
criticar la tan important llei social
aprovada a les Corts i la primera
aprovada pel govern tripartit de la
Generalitat amb Montilla com a
president. Membres de l’’anterior
govern de la Generalitat de CIU
van tenir la poca vergonya de ve-
nir a Mollet a dir i criticar una
llei que dóna uns drets universals
per a les persones dependents pe-
ro que s’ha de desplegar de mica
en mica fins al 2015.

Em refereixo al senyor Cleries,
antic director general del Depar-
tament d’Acció Cívica de la Con-
selleria de Benestar i Família
amb la consellera Irene Rigau. Va
fer una xerrada al Casal Cultural
de Mollet aquesta setmana, a un
acte convocat per CIU.

L’any 2001: desdoblament del
transport adaptat per a persones
amb discapacitat psíquica, escola
E Especial gratuït (Educació)
centres ocupacionals de paga-
ment, es deia que fins a 60 euros
al mes (Benestar i Família), el
gran departament oblidat.

Llargues eren les llistes d’espera
per poder accedir a centres ocu-
pacionals, residències, llars tutela-
des i centres de dia al Vallès
Oriental  A Palau de Mar, de Bar-
na, seu de la conselleria de Benes-
tar, aquestes llistes estaven des-
aparegudes o oblidades en algun
calaix d’algun director general.

Any 2002: es fa una demanda
de compareixença al Parlament de
Catalunya davant de la Comisió
de política social i el grup parla-
mentari de CiU amb la figura del
senyor Cleries, que es nega a
aquesta compareixença, ja que diu
(segons el BOC) que els pares de
Mollet i Granollers no represen-
tem el col·lectiu de persones amb
discapacitat psiquica del Vallès
Oriental, quan són aquestes dues
poblacions les que donen serveis a
aquestes persones: a Mollet, a tra-
vés de l’Institut Municipal de Ser-
veis als Discapacitats de l’Ajunta-
ment, i a Granollers, a través de la
Fundació Privada Vallès Oriental
Talleres Xavier Quincoces.

Per totes aquestes deficiències
amb aquest col·lectiu, alguns par-
tits polítics no tenen el dret a po-
sar-se a la boca les paraules Llei
de dependència. És una cosa més
seriosa. Tots poden dir la seva, pe-
rò avanç cal haver complert amb
els ciutadans, gent gran, malalts
mentals i discapacitats tan físics
com psíquics. ■■

A Marc Candela
Belén Moreno. >> Mollet 

Aquesta carta va dirigida a Marc
Candela, secretari d’organització
d’ERC Martorelles, en resposta a
l’article publicat a la secció d’opi-
nió de CONTRAPUNT Kosovo i
Espanya tapant-se les vergonyes.

Estic cansada de sentir per part
d’independentistes catalans i bas-
cos comparacions entre Catalu-
nya, el País Basc i Kosovo. La si-

tuació és molt diferent. La com-
paració adient seria la següent.
Suposem que la població marro-
quina té un índex molt superior
de natalitat que la catalana. De
tal manera que amb els anys el
pes demogràfic d’aquest grup co-
mença a ser important. Exigeixen
centres culturals, llocs de culte.
Posteriorment, exigeixen el dret
de parlar en el seu idioma, d’estu-
diar en el seu idioma. Amb els
anys es converteixen en majoria i

sol·liciten la independència d’a-
questa terra. A qui li importa si
aquí es parlava català, a qui l’im-
porta Montserrat i la Moreneta.
Són majoria, és democràcia, no?
Doncs, independència per Cata-
lunya. Però la bandera, estimats
amics, no serà la Senyera. Aques-
ta és la realitat del poble serbi.
Allà hi ha els monestirs antics pe-
rò vius amb monjos joves que
lluiten per no desaparèixer, allà
estàn les tombes de pares d’amics,
allà encara hi viuen serbis, desgra-
ciadament com a guetos, que re-
butgen la idea de deixar les seves
arrels, i a Sèrbia hi ha milers de
refugiats serbis de Kosovo, alguns
no poden tornar perquè casa seva
ja no existeix, alguns no volen tor-
nar... El conflicte de Kosovo és re-
al, dolorós i complicat, però si us
plau, no el compareu amb el cas
de Catalunya, Catalunya és dels
catalans, Kosovo no és dels alba-
nesos, té ànima sèrbia. ■■

Als molletans
Julio Aviles. >> Mollet del Vallès

El dia 25 de febrer, el ple munici-
pal va aprovar la construcció en el
Pla de les Pruneres d’un aparca-
ment privat. L’excusa de l’alcalde
va ser la millora per a l’aparca-
ment (es pensa que som tontos).
Com millora l’aparcament havent
de pagar tres vegades un servei:
l’impost de circulació, l’impost de
l’Ajuntament per pagar a l’empre-
sa les despeses i el temps d’estada
en el pàrquing privat.

El projecte anava junt amb
l’auditori. Si aquest no hi és, per-
què tanta pressa? Ara el projecte
és eliminar tota l’esplanada on s’a-
parca, perquè els vehicles entrin
al pàrquing soterrat. Al voltant, su-
poso que posaran zones blaves per
fer negoci. 

Una altra obra per donar bene-
fici a una empresa privada i que
hipoteca l’espai durant 50 anys i
pagant a l’empresa concessionària
durant 12 anys per les despeses
que hagi de realitzar a les zones
superiors.

La meva pregunta: és necessari
fer un aparcament soterrat ja o es
podria fer la zona verda i la resta
condicionar-ho per a l’aparca-
ment gratuït? Tan car seria? Això
sí que potenciaria el centre.

L’equip de govern ha consultat
amb els ciutadans si això és allò
que volem?

Als que no hi estiguin d’acord,
els demano que enviïn la seva
queixa a l’Ajuntament, a l’adreça
ajuntament@molletvalles.net. ■■

Bústia
redaccio@contrapunt.cat

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

En cas que es depassin, la redacció es reserva el dret d’es-
curçar-les. Els escrits i/o imatges també es poden fer arri-
bar per correu postal (rambla Pompeu Fabra, 32, baixos,
08100, Mollet del Vallès) o be per fax: 93 579 33 88
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Els veïns i les veïnes de les avingudes de Puntaires i
Rabassaires estem farts de brutícia habitual. Aquesta
imatge n’és un exemple.
Glòria Arimon >> Riera Seca. Mollet del Vallès

Denúncia a la clínica A&G
dental al Col·legi d’Odontòlegs

er una petita molèstia en un molar, vaig anar al centre
A&G dental, de l’avinguda Antoni Gaudí, 84, de Mollet, per
ser atès. A&G em va cobrar 230 euros per realitzar-me
una intervenció odontològica amb els resultats següents:

endodòncia i reconstrucció de la peça número 37, i va deixar en el
seu interior un tros de llima K-flexofile en el canal distal d’aquesta 
peça dental; un altre tros de llima k-floxofile en el conducte 
mesiolingual i, a més, un tros de llima de níquel-titani al canal 
mesiovestibular situada en la proximitat del nervi dentari inferior
que fa complexa la seva extracció en una intervenció conservadora
per no lesionar aquest nervi. També em van deixar la peça dental
contaminada, fet que m’ha causat episodis de fort dolor, la ingesta
de nombrosa medicació amb efectes adversos i que un cirurgià
maxilofacial de Granollers m’hagi de realitzar una reendodòncia
per treure dos dels tres trossos d’instrumental que es va deixar dins
l’odontòloga que em va atendre a A&G dental de Mollet, ja que el
tercer, com ja he indicat, toca un nervi i la seva extracció és arriscada.

El pronòstic final que m’ha fet el cirurgià que m’està atenent és
que caldrà extreure la peça dental i colocar un implant. Com po-
den suposar, amb el consegüent cost econòmic.

M’he limitat a descriure els fets ocorreguts; les valoracions les
deixo a la consideració dels lectors i del Col·legi Oficial 
d’Odontòlegs que faci sobre la denúncia que els he formulat sobre
això i les resultants de les accions judicials que he iniciat.

francesc xavier moreno oliver >> Mollet del Vallès

P

Brutícia als carrers de Riera Seca

VOX POPULI

L’influeix la
campanya 
electoral a l’hora
d’anar a votar?

Eduard
Ripoll

Mecànic (35) 
MOLLET DEL VALLÈS

A mi la campanya no m’influeix
perquè, en 35 anys, no he anat
mai a votar. No crec en cap dels
polítics, són tots uns mentiders.

Raquel
Pedragosa

Comerciant (28)
MOLLET DEL VALLÈS

Tots els polítics són iguals. 
Aniré a votar perquè s’ha de fer,
però no sóc massa afí a cap 
partit.

Antonia
Guerrero

Aturada (49) 
MOLLET DEL VALLÈS

Sara
Lafuente

Aturada (29)
MOLLET DEL VALLÈS

No aniré a votar perquè
igualment crec que tornarà a
sortir el mateix i, per més que
hi vagi, no servirà de res. 

Susanna
Vargas

Administrativa
(33) MOLLET

La campanya m’ha ajudat però
sempre ho he tingut molt clar.
Sóc d’esquerres, del PSOE i,
de moment, seguiré així.

Sergio
López

Aturat (19)
MOLLET DEL VALLÈS

No m’ha influït, ja ho tenia
clar d’abans. Des que voto,
sempre ho faig a la mateixa 
formació política.

Text i fotos: ANNA PALOMO

Jo ho tinc molt clar aniré a 
votar com la majoria, però 
serà a un partit nou perquè hi
hagi un canvi.
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· SE VENDE ESTUDIO DE DISEÑO EN EL
CENTRO DE MOLLET. Todo exterior, muy
luminoso. Salón-comedor, recibidor, coci-
na con barra americana, una habitación y
baño completo. Primero con ascensor. To-
do amueblado y con electrodomésticos.
Recién reformado. Tel. 645 833 097.

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

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

· ÁTICO EN VENTA EN MOLLET. ZONA CAN
PANTIQUET. 4 hab., calefacción, terraza
de 60 m2, ascensor, aluminio, todo refor-
mado. Precio: 270.455 euros (45 Ml). Tel.

· Perruqueria ubicada al centre de Mollet
per propera obertura necessita ESTETI-
CISTA AUTÒNOMA I OFICIAL/A AMB EX-
PERIÈNCIA. Interessats/des pregunteu
per Judith. Tel. 605 94 47 67.

· Residencia Geriátrica en Sant Fost preci-
sa COCINERO/A. Se valorará experiencia.
Interesados llamar al 93 570 14 80.

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

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

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

· AUDI A4 AVANT 1.9 TDI 110CV. 5 puertas,
año 2000, clima, llantas. o/abordo, color
rojo. Precio: 12.900 euros. Tel. 93 573 94 91.

· SE VENDE AUDI A6 AVANT 1.9 TDI 110CV.
5 puertas. Año 2001, ABS, llantas, techo
solar, dirección asistida, elevalunas eléc-
trico. Precio: 10.900 euros. Teléfono de
contacto: 93 562 15 65.

· BMW 320 COMPACT 2.0 150 CV. Año
2002. Clima, direc. asist., llant., r. e., color
rojo. Precio: 14.900 euros. Tel. 93 573 94 91.

· CITROËN C3 1.4 70CV. 5 puertas, aire
acond., cierre central., direc. asistida, CD,
manos libres, retrovisores eléctricos, color
azul. Precio: 8.400 euros. Tel. 93 562 15 65.

· SE VENDE DAEWOO LANOS 1.5 85CV. 3
puertas, año 2000, l/revisiones. Pocos
km., aire acond., direc. asist. Precio: 2.900
euros. Tel. 93 573 94 91.
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EN LLOGUER

· LOCAL EN LLOGUER A MOLLET. Bona si-
tuació, davant Ajuntament (Av. Llibertat).
Oficina en 1a planta, 85 m2. Totalment
equipada per entrar a treballar, amb se-
paracions de despatxos i climatització.
Preu: 800 euros/mes. Tel. 93 570 65 55.

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

· MOLLET. ZONA CENTRO. Ref. 04007.
Apartamento amueblado. Sup. 45 m2, sa-
lón 15 m2, 2 hab., baño, cocina abierta
americana, lavadero tipo balcón, suelo
parket y terrazo, p. sapelly, vent. alum.,
calefac., asc. Ideal parejas, totalmente ex-
terior. Precio: 650 euros (108.151 pts.) Tel.
93 579 33 33.

· Ref. 1626. MARTORELLES PUEBLO. Piso
semi-amueblado. Sup. 70 m2, 3 hab., ba-
ño, comedor con balcón, coc. office, coci-
na conservada, lavad., asc., zonas ajardi-
nadas. Precio: 750 euros (124.790 pts.).
Tel. 93 570 51 59.

TRASPÀS

669 88 27 74.

· MOLLET. ZONA SANTA ROSA. Ref. 01627.
Sup. 50 m2, 3 hab. (1 doble, 2 individua-
les), 1 baño, cocina (conservada), comedor
(15m2), suelos parket, calefacción, año
construcción 1970, carpintería exterior
aluminio plata, carpintería interior senci-
llas, exterior salón, hab. doble. Precio:
167.682 euros (27.9 Ml). Tel. 93 579 33 33.

· MOLLET. BARRIO DE LOURDES. Ref.
11001. Piso para ref. Sup. 60 m2, 3 hab., 1
baño, cocina butano, hay instalacion de
gas, lavad., comedor (14m2), s/ terrazo,
vent. alum., p. sencilla, exterior todo, so-
leado, balcón. ¡Zona muy tranquila! Pre-
cio: 198.333 euros (33 Ml). Tel. 93 579 33 33.

· MARTORELLES. PUEBLO. Ref. 1638. Todo
exterior. 75 m2, 2 hab. dobles, coc., come-
dor con chim., suelo tzo., v. madera. Súper
soleado. Precio: 174.290 euros (29 Ml). Tel.
93 570 51 59.

· SANT FOST. PUEBLO. Ref. 1606. Todo ext.
Sup. 65 m2, salón 12 m2, 3 hab., baño, coc.
conservada, lavad., calefac., suelo tzo.
Muy soleado. Vistas a la montaña. Precio:
216.365 euros (36 Ml). Tel. 93 570 51 59.

· MONTMELÓ. Ref. 33523. Ideal parejas.
Sup. 58 m2, salón 16 m2, 2 hab., coc. nue-
va, aire acondicionado, ascensor. Precio:
200.000 euros (33.3 Ml.). Tel. 93 572 30 73.

ES TRASPASSA
AGÈNCIA DE VIATGES

A MOLLET
en ple funcionament 
i molt ben situada.

Interessats/des truqueu 
al tel. 93 570 32 05

SSee  ttrraassppaassaa
CAFETERÍA HELADERÍA

en Mollet. 

Buena zona 
en pleno crecimiento.

Interesados llamar a 
partir de las 20.30 h al tel.

690 91 55 92

Se necesita para mantenimiento
industrial  zona Vallès Oriental

MECANICO Y
ELECTRICISTA

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

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

Se busca 

CAMARERO/A
y

COCINERO/A
ccoonn  eexxppeerriieenncciiaa  ppaarraa
rreessttaauurraannttee  eenn  MMoolllleett  

Tel: 666633  5533  4411  7777

Perruqueria 
de Mollet busca

OFICIALA
ppeerr  aa  jjoorrnnaaddaa  ccoommpplleettaa  

IInntteerreessssaaddeess  ttrruuqquueeuu  aall

649 87 95 80

Empresa ubicada 
en Mollet 
necesita

ADMINISTRATIVO/A

· Se valorará 
experiencia

· Edad: 22-30 años
· Jornada completa

Tel. 609 701 777

· MARTORELLES. PLENO CENTRO. Ref.
1639. Sup. 85 m2, salón 25 m2, 3 hab., ba-
ño, aseo, coc. office de roble impecable,
lavad., asc., suelo terrazo. Muy soleado.
Gran balcón a la avenida Piera. Precio:
750 euros (124.790 pts.). Tel. 93 570 51 59.

· MOLLET. CENTRO, ILLA. Ref. 1605. Precio-
so dúplex con tza. de 120 m2, sup. 145 m2,
tza. 120 m2, 4 hab., 2 baños, aseo, coc. of-
fice impecable, lavad., amueblado, cale-
fac. Asc. Muy soleado. Precio: 1.800 euros
(299.495 pts.). Tel. 93 570 51 59.

· MOLLET. ZONA SANTA ROSA. Ref.
04043. Sup. 60 m2, salón 14 m2, 2 hab.,
baño, coc. office, amueblado, calefac.,
asc. prts. haya, balc., s/gres, vent. alum.
¡Nuevo!  Precio: 950 eur. Tel. 93 579 33 33.

· MOLLET. CAN FÁBREGAS. Ref. 04040.
Obra nueva para entrar a vivir. Sup. 109
m2, salón 22 m2, 4 hab., 2 baños, coc. offi-
ce, coc. perfecta, lavad., trast., amuebla-
do, calefac., plaza park., asc., vent. alum.,
p/ haya, ext., soleado, balc. Precio: 1.000
euros (166.386 pts.). Tel. 93 579 33 33.

· PALAU-SOLITÀ. CAN FALGUERA. Ref.
02125. Casa  de sup. 260 m2, salón 22 m2,
jardín 500 m2, 4 hab., baño, aseo, coc. of-
fice, lavad., trast., calefac., chim., plaza
park., pisc. comun. Zona ajardinada. Pre-
cio: 1.200 euros. Tel. 93 579 33 33.

· SE NECESITAN 16 TELEOPERADORAS Y
UNA SECRETARIA CON CONOCIMIENTOS
DE OFIMÁTICA para reconocida empresa
instaladora en provincia de Barcelona.
Jornada partida. Interesadas llamar al
647 92 62 22 (preguntar por Srta. Berta).

GRUPO SÓLIDO, CON MAS DE 25 AÑOS 
DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR DEL MOTOR, PRECISA:

COMERCIAL EN ZONA VALLÈS
· PERSONA DINAMICA PARA TRABAJAR EN EQUIPO. 
· SE VALORA EXPERIENCIA. 

· SE OFRECE INTERESANTES PRESPECTIVAS DE 
DESARROLLO PROFESIONAL DENTRO DE UNA EMPRESA
LIDER EN EL SECTOR. 

· RETRIBUCIÓN EN BASE A VALORES APORTADOS.

ENVIAR CV A: infomollet@maquinamotors.com 
maquinamotors@maquinamotors.com

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

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

· Ref. 33761. LOCAL COMERCIAL EN MONT-
MELÓ CENTRO. Negocio en pleno funcio-
namiento. Sup. 110 m2, almacén 55 m2,
aseo, amueblado, aire acond., calefac.,
cerca de transporte público. Maquinária
incluida en el precio. Acondicionado para
gimnasia pasiva y estética. Precio: 13.500
euros (2.246.211 pts.). Tel. 93 572 30 73.

· MONTMELÓ CENTRO. Ref. 33785. Local
comercial para bar con proyecto hecho,
solo falta la insonorización. Traspaso de
21.000 euros (3.494.106 pts). Alquiler de
800 euros/mes. Tel. 93 572 30 73.

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
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ESPorts
JÚLIA MARCO I CAROLINA MASDEVALL A   
LA COPA ALEMANYA DE PATINATGE

■ PATINATGE ARTÍSTIC

● MOLLET DEL VALLÈS. La Federació Espanyola de Patinatge ha seleccionat Júlia
Marco i Carolina Masdevall del Club Patinatge Mollet per participar en la Copa
Alemanya de Patinatge Artístic que s’ha de disputar al maig a Friburgo. Les molletanes
competiran en Figures Obligatòries, en les categories cadet i juvenil, respectivament.

EL SANGER FEMENÍ S’ACOMIADA 
DE LES COL·LEGIALS DE L’ACB   2200

EL RECANVIS GAUDÍ ES  
REFERMA COM A LÍDER 2200

L’HOQUEI MOLLET PERD A CASA  
DAVANT EL CALAFELL 2222

■ Segona Territorial

Jornada negra per
als tres equips de
Segona Territorial
● CONTRAPUNT. El Parets B va per-
dre 0-2 en el partit contra el
Cardedeu, i segueix 16è en zona de
descens amb 17 punts, a tres de la
salvació. El segon, CF La Torreta,
serà el proper rival paretà. La UE
Lourdes va patir una inesperada
derrota 2-3 contra el cuer, el
Montornès Nord. El gols de Lázaro
i Luna (pp) no van ser suficients. El
Lourdes baixa a la 13a posició i visi-
ta aquesta jornada el CF Caldes.
Per últim, el millor dels tres equips
de Segona, el CF Martorelles,
també va caure derrotat 4-1 al
camp de La Romànica. L’equip,
desè, visitarà el Montornès Nord.

■ Preferent

El CF Parets treu
un punt del camp
del Gironella 
● PARETS. El CF Parets va treure
un empat de la visita al camp de
l’Atlètic Gironella, tretzè. Els locals
es van avançar a la primera meitat,
però Quim, de penal al 55’, va
empatar. Els de Cuni van jugar
mitja hora amb un home menys,
però no ho van saber aprofitar.
L’equip, onzè amb 31 punts, rep
aquest diumenge el CF Amer, cuer
del Grup 1 de Preferent.

En un partit clau, com tots els que
resten fins al final de temporada,
per a la Molletense i el Mollet,
ambdós equips van fer pocs mèrits
per endur-se la victòria i l’1-1 final
va repartir amb justícia els punts
del partit. La Molletense, que a la
primer volta va perdre 2-0 als Ger-
mans Gonzalvo, volia tornar la mo-
neda al Mollet en aquesta segona
volta al Zona Sud, però els de
Montoya no van fer el seu millor
encontre. 

La primera part va ser molt de-
cebedora. Tots dos equips, potser
per un excés de respecte envers el
rival, van preferir no precipitar-se i
jugar amb massa tranquil·litat i

sense arriscar. Els protagonistes del
partit eren els migcampistes, que
van tenir la possessió de la pilota,
però que no van donar profunditat
als seus respectius equips. Ni Mol-
letense ni Mollet van gaudir de cap
ocasió clara de gol durant els
primers 45 minuts. 

A l’inici de la segona part el
panorama no va canviar gaire, fins
que Mendieta, al 56’, va aprofitar

una falta de José Manuel per, amb
l’ajuda d’Albert, anotar el primer
gol del partit. A partir d’aquest mo-
ment els blanc-i-blaus es van
llençar a l’atac buscant l’empat.
Montoya va realitzar un seguit de
canvis que van donar el resultat es-
perat ja que al minut 74, Manolo,
un dels jugadors de refresc, va
saber aprofitar una errada defensiva
dels de Migueli per fer l’1-1. El CF

Mollet va gaudir d’alguna oportuni-
tat, però no va poder pujar al mar-
cador el segon gol. L’expulsió de
Pitu, jugador del Mollet, per doble
amonestació no va suposar un con-
tratemps per als visitants, ja que es
va produir al minut 92, quan el re-
sultat ja estava clar.

El punt no és massa positiu per
al CF Mollet, que se situa quart a
tres punts dels líders, però no és pas
un resultat dolent per a la Mol-
letense, que amb 30 punts es troba
en una còmoda dotzena posició. El
CF Mollet rebrà aquesta jornada el
CF Júnior, onzè classificat amb 34
punts, i la UE Molletense visitarà
el Vilanova del Vallès, novè. ■■

● MOLLET DEL VALLÈS
PEDRO NAVARRO

EQUILIBRAT. Cap dels equips va tenir moltes oportunitats de gol >> O.CHICOT

1

1UE MOLLETENSE
CF MOLLET

UE MOLLETENSE: Nuñez, Raluy (Ji-
ménez), Isaac (Àlex), Carmona, Albert,
Sergio Haro, Guillen (Manolo), Vázquez,
Sergio Gómez, Òscar, Rubén (Jordi).
CF MOLLET: Bellés, Bresco, Pitu, Souto,
Toni, Jordi, Mendieta (Parra), Fortuny
(Valverde), Ramírez (Odín), Jose Manuel,
David.
ÀRBITRE: Pablos García.
GOLS: 0-1, Mendieta (56’); 1-1, Manolo
(74’).

■■ FFUUTTBBOOLL |  Primera Territorial MENDIETA I MANOLO VA SER ELS GOLEJADORS DEL PARTIT AL ZONA SUD

Dimarts passat moria amb 59
anys i víctima d’un tumor cerebral,
Jacinto Ríos, exjugador del 
CF Mollet, durant els anys 70, fent
tàndem amb Valero Simón. També
va ser entrenador de CF Mollet i de
la UE Molletense. El futbol sala i el
billar a tres bandes van ser altres
esports que va practicar.

Mor Jacinto Ríos,
jugador de futbol a
Mollet als anys 70

NECROLÒGIQUES

>

Empat just en el derbi molletà
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Venga a visitarnos y le entregaremos

gratuitamente su tarjeta dental llena

de ventajas.

en la 1ª higienedental

50%

en
 to

dos l
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mien
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ta
les

.10%

visita más

presupuesto

gratuito
1ª

Tratamientos avanzados y de última generación

a adentis
clínica dental

F.Ferrer i Guardia, 21

08100 Mollet del Vallés

(Delante centro comercial ESCLAT)

Adentis dígame !

Tel. 93 570 39 17

Dirección:

Sr./a.:

a adentis
clínica dental

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

Tel. 93 570 39 17

nuevos tiempos

El CB Parets cau a la pista del
Sant Fruitós i es col·loca penúltim
● PARETS DEL VALLÈS. Després de la magnífica victòria que el Bàsquet
Parets va aconseguir contra el Sant Gervasi, el conjunt de David Borrell
va perdre 71-56 a la pista del Sant Fruitós. Tot i plantar cara en una igua-
lada primera meitat, les decisions arbitrals i el mal joc paretà van causar
que, a la segona part, els locals s’allunyessin en el marcador. El Parets és
penúltim i rep aquest dissabte el Caldes de Montbui, tretzè classificat.

■■ BBÀÀSSQQUUEETT..  Segona | ARA REBEN EL CALDES DE MONTBUI

Després d’haver-se passejat amb
contundència durant tot el que
portaven de competició –havent
guanyat amb molta claredat la divi-
sió AXA FC Barcelona i la semifi-
nal de conferència–, les noies del
Sant Gervasi no van poder culmi-
nar la seva gran fita en ser derrota-
des per l’Escola Vedruna per un
clar i contundent 50-76 en la final
col·legial.

La gran final de la conferència
Mediterrània es va disputar diven-
dres passat al complex esportiu de
Ca n’Arimon i va ser dominada en

tot moment per les visitants, gua-
nyadores de la divisió Akasvayu Gi-
rona. El primer quart se’l van em-
portar les gironines per sis punts,
11-17. D’aquesta manera, el Vedru-
na s’apropava a la victòria de la fi-
nal. Al segon període, les molleta-
nes no van tenir resposta a un joc
espectacular del rival, que, en un
quart magnífic, van sentenciar el
partit marxant als vestidors amb un
26-45. 

LLUITA FINS A L’ÚLTIM SEGON

El Sant Gervasi no va perdre la ca-
ra al partit i, tot i perdre també els
dos darrers quarts, les molletanes
van demostrar ser un equip consis-
tent i amb moltes possibilitats. 

Més enllà del partit, cal destacar
la increïble resposta dels molletans

a la crida que va fer el Sant Gerva-
si. Molt abans de l’inici del partit,
les grades ja s’havien omplert i
molta gent es va quedar a fora. ■■

● MOLLET DEL VALLÈS
CRÍSTOFER FERNÁNDEZ

Gràcies a un fantàstic primer quart
que va finalitzar 24-11, el CB Mo-
llet no va haver de patir gaire per
superar un inferior Sant Adrià.
Amb el partit de cara, havent arri-
bat al descans amb una renda d’on-
ze punts (41-30) i fent un joc bas-

tant bo, el nivell del CB Mollet va
baixar molt en la segona part, fins
al punt que va veure com el Sant
Adrià, un equip sense gaires argu-
ments ofensius, s’apropava al mar-
cador perillosament. Però l’equip
d’Àlex Coma va fonamentar el seu
joc en la defensa i es va fer amb el
partit en guanyar per 68-61. Cal
destacar els ja habituals Ferrer
(17), Dam (14) i Arenas (10) com a
màxims anotadors molletans. El
CB Mollet Recanvis Gaudí, si bé
no es troba en el millor estat de for-

ma de la temporada, soluciona
amb força facilitat els seus compro-
misos i per això segueix líder de la
Copa Catalunya. El Mollet es pre-
para aquesta setmana per un partit
crucial, juguen contra el Sant Jo-
sep, el segon classificat.

EL FEMENÍ PERD A CASA

D’altra banda, el Franke Mollet fe-
mení va perdre a casa per tres
punts contra l’AE Minguella, i se-
gueix novè classificat. ■■

● MOLLET DEL VALLÈS
CRÍSTOFER FERNÁNDEZ

Un Ca n’Arimon ple no va ser suficient per derrotar l’Escola Vedruna

■ BÀSQUET | LES MOLLETANES, A LES PORTES DE DISPUTAR LA FASE ESTATAL DE LES COL·LEGIALS

■ Copa Catalunya | EL CB MOLLET RECANVIS GAUDÍ CONTINUA LÍDER I VISITA LA PISTA DEL SEGON

El somni del Sant Gervasi a
l’ACB s’esvaeix a la final

Partit fluix però victòria al sarró

76
50SANT GERVASI

CF MOLLET

61
68RECANVIS GAUDÍ

UB SANT ADRIÀ

En dues setmanes, el primer
equip del Sant Gervasi pot haver
perdut gran part de les seves 
opcions d’ascens. El Círcol Catòlic
de Badalona va guanyar a la 
pista del Sanger per 82-91 i
aquesta derrota baixa l’equip
fins a la cinquena posició, amb
tres victòries menys que el líder i
una menys que els segons. El
Sant Gervasi rep aquesta jornada
l’onzè de la taula, el CB Solsona.

L’ASCENS MÉS LLUNY

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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*
El Club Esportiu Can Pantiquet ha creat el primer equip de pitch
and putt de Mollet. El grup, que juga a la quarta divisió zona est,
l’integren una desena de jugadors. Després de la segona prova a
Girona, el Club Esportiu està en 14a posició amb 30 punts. El
calendari consta de quatre proves més. >> FOTO: CE CAN PANTIQUET

Can Pantiquet assaja el ‘swing’U

■ HANDBOL  | 1a Catalana

El Sant Fost perd a
Cornellà i acaba amb
els bons resultats

● El CH Sant Fost va trencar la
bona ratxa de resultats a la pista
del Cornellà, on l’equip de Julio
López va perdre 35-31. Els locals
van dominar amb autoritat tot el
primer temps. Els santfostencs
continuen segons i aquesta setma-
na reben el Sant Vicenç.

■ Play-off permanència Lliga

El Parets perd contra
el cuer de grup i
espera el Terrassa

● L’equip del tècnic José Manuel
Herrero finalitza la primera volta
del play-off de permanència amb
una nova derrota, aquesta vegada a
domicili del Granollers C (32-27).
El Parets afronta la segona volta
amb la necessitat de no perdre més
partits. Dissabte reben el Terrassa.
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decideixo decidir

Dd!
Jo també hi seré!

La Plataforma pel Dret de Decidir, conjuntament amb Sobirania i
Progrés, convida a tota la ciutadania a participar en la recollida de
signatures del proper diumenge a favor de la convocatòria de Referèndums
des de Catalunya. A Mollet també podeu donar la vostra signatura.

El 9 de març, d’11 del matí a 7 de la tarda

Hi haurà dues taules:
· A la plaça Catalunya

· A l’avinguda Llibertat, a l’Illa de Can Mulà
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CENTRE D’ESTUDIS

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

✆ 93 593 47 93

MATRÍCULA OBERTA
Cursos per a totes les edats.

Ramon Casas, 49

Tel. 93 593 76 50

Fax 93 570 20 21

e-mail:

935937650@infonegocio.com

www.lapapereriamollet.com

08100 MOLLET DEL VALLÈS

LA PAPERERIA MOLLET

Servei integral
d´oficines i escoles

GABINET DE SERVEIS · CORREDORIA D’ASSEGURANCES

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

Avda. Calderó, 18, 1º A · Tel. 93 570 54 46 · Mollet del Vallès

Endinsats en un dels moments més
difícils de la temporada, per la seva
delicada situació a la classificació i,
sobretot, a causa del dur calendari
que durant aquestes setmanes ha
d’afrontar el Barri, l’equip de Xavi
Cuní està donant la cara i demos-
trant que no dóna per perduda la
categoria i lluita per, amb una mi-
ca de sort, sortir de la complicada
situació en què es troba. 

Diumenge, l’equip de Sant Fost
va rebre a casa el quart classificat,
el CE Vincit Polaris. L’equip sant-

fostenc va tenir sort, ja que el seu
rival va haver de jugar el partit amb
un jugador de camp com a porter.
Tot i això, el domini va ser visitant
durant gran part de la primera mei-
tat, però va ser el Can Calet qui,
als minuts 16 i 18, es va posar 2-0,
gràcies als gols d’Ivan i Victor Ja-
vier. A la segona part, el Vincit va
decidir, de manera lògica, jugar
amb porter jugador i així, al 7’ de la
segona, farien el 2-1. Però el Barri
Can Calet va tornar a fer un nou
gol, obra de Sanz i que suposava el
3-1. El partit es va posar de cara per
als de Cuní quan a falta de quatre
minuts l’àrbitre va expulsar un ju-
gador del Polaris, però tot i això, i
de manera incomprensible, el Can
Calet va deixar-se empatar el partit
als últims minuts malgrat la supe-
rioritat numèrica. ■■

● SANT FOST DE CAMPSENTELLES
CRÍSTOFER FERNÁNDEZ

Nova mostra de la irregularitat en
què el Mollet HC viu instal·lat
aquesta temporada. Si la setmana

passada l’equip de Jose Luís Para-
mio va sorprendre guanyant, en
una espectacular remuntada, a la
pista de l’Arenys de Munt, aquesta
vegada el Mollet va perdre a casa
contra el CP Calafell per la míni-
ma. Els molletans van dominar el
partit durant gran part dels 50 mi-
nuts de joc, però es van mostrar
molt erràtics cara a porteria. A la

falta d’encert endèmica de l’equip
cal afegir també que l’àrbitre va
anul·lar dos gols al Mollet. 

EL GOL DE LA DERROTA

Així, el Calafell va aprofitar una de
les seves poques ocasions per fer el
0-1 al minut 18, per, a continuació,
tirar-se enrere, cedir la pilota al

Mollet i limitant-se a buscar alguna
contra per sorprendre els de Para-
mio. Cal destacar la gran actuació
del porter visitant, gran artífex del
triomf del seu equip. 

El Mollet HC segueix quinzè,
amb el Piera a només un punt. El
CP Manlleu, que és segon classifi-
cat, serà el rival del Mollet per la
jornada d’aquest cap de setmana. ■■

● MOLLET DEL VALLÈS
CRÍSTOFER FERNÁNDEZ

A la primera part, l’equip de Xavier CunÍ es va avançar al Polaris 2-0 amb gols d’Ivan i Víctor Javier

■ HOQUEI. Primera Nacional | L’EQUIP DE PARAMIO CONTINUA A LA 15A POSICIÓ I AQUESTA JORNADA S’ENFRONTA AL SEGON

1
0MOLLET HC

CP CALAFELL

3
3FS BARRI CAN CALET

VINCIT POLARIS

El Parets es passeja
per la pista del Sant
Joan de Vilassar (1-6)
● L’FS Parets no va tenir cap pro-
blema per imposar-se 1-6 davant el
darrer classificat del Grup 1 de
Territorial, un Sant Joan de
Vilassar que, després de 20 jorna-
des, encara no ha aconseguit cap
punt. Els gols paretans van ser
obra de Javi Bote i Joel, a la prime-
ra part, i Carlos i Joan, autor d’un
hat-trick. El Parets puja fins a la
sisena posició i aquesta dissabte
rep l’FS Llinars, desè classificat.

■ FUTBOL SALA

La UFS endolla un
5-0 al Vives abans de
visitar el Barceloneta
● El Mollet segueix demostrant
que és un equip molt superior a la
resta dels que hi ha a la categoria,
a excepció dels quatre equips que
es troben per sobre. El Mollet va
aconseguir una maneta dissabte a
casa contra el Caldes, novè classifi-
cat, però no aconsegueix apropar-
se als líders. La UFS és cinquena i
visita el líder, el Barceloneta.

■ RUGBI

El Parets perd contra
el cuer de grup i
espera el Terrassa

● Després d’haver-se enfrontat als
dos equips més forts de la catego-
ria, Químic ER i Torroella els
Senglars, i haver perdut contra
ambdós, el Rugbi Parets ha tornat
a la senda del triomf en guanyar
l’RC Gòtics per 25-19. El triomf
torna a situar els paretans en terce-
ra posició, i desplaça el Gòtics fins
a la cinquena. Aquesta setmana els
equips de Segona tenen jornada
de descans.

■ FUTBOL SALA. Preferent |  MALGRAT LES DIFICULTATS DEL CALENDARI, ELS SANTFOSTENCS NO DONEN LA CATEGORIA PER PERDUDA

El Barri esgarrapa un meritori
empat contra el quart classificat

El Mollet domina el partit però la
falta d’encert el porta a la derrota

CONCENTRACIÓ. La defensa del Can Calet no deixa espais >> ORIOL CHICOT
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Dissabte 8 de març
EN CAS DE PLUJA ES FARÀ EL DISSABTE DIA 15 DE MARÇ
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ELS PROJECTES DE LA BIENNAL
S’EXPOSEN A CAN BORRELL 

■■   ARQUITECTURA | DIMARTS S’INAUGURAVA 

● MOLLET. El centre cívic de Can Borrell acull, fins al 27 de
març, una exposició que mostra els 143 projectes presentats a la
quarta edició de la Biennal d’Arquitectura del Vallès. El Col·legi
d’Arquitectes la inaugurava dimarts. CULTURA

Aigües és el títol de l’exposició que
les artistes de l’associació CREA
presentaven dilluns a La Marineta
en la inauguració dels actes com-
memoratius del Dia Internacional
de la Dona. Un terra argilós, pas-
sant per una ampolla buida i la
imatge d’un peix desorientat; Ai-
gües és una mostra multidisciplinà-
ria en què conflueixen escultures,

petites instal·lacions i prop d’una
dotzena de quadres de diferents
tècniques pictòriques. “És una ex-
posició de sensibilització sobre la
problemàtica actual però també
de la càrrega emocional que té
l’aigua”, argumenta Carmen Pé-
rez, presidenta de CREA. 

LA SIMBOLOGIA DE L’AIGUA

Aquesta mostra, per tant, no només
tracta l’aigua com a element indis-

pensable per a la vida sinó que
també emfasitza el seu caràcter co-
municatiu i metafòric. En Aigües
han participat les artistes molleta-
nes  Àngela Navarro, Marisa Mu-
ñoz, Carmen Pérez, Judith Vizca-
rra, Sixta Villalba, Encarna
Calahorra, Eulàlia Puig, Rosa Gar-
cia, Imma Sánchez, Graciela Pa-
rramón i M. Fernanda. La mostra,
que acaba el proper 14 de març, es
va inaugurar amb l’actuació de la
reconeguda titellaire Maga. ■■

CREA transforma l’aigua
en un concepte expressiu

■■ AARRTT | EL GRUP DE DONES ARTISTES PRESENTAVA L’EXPOSICIÓ ‘AIGÜES’ DILLUNS A LA MARINETA

● MOLLET DEL VALLÈS
PEDRO NAVARRO

SEDIMENTS ARTÍSTICS. L’obra restarà exposada a La Marineta fins al 14 de març >> MARC GARCIA

● MOLLET. Un 11% dels molletans
majors de 15 anys practica alguna
activitat artística, segons l’estudi de
consum cultural de la Diputació.
El percentatge és lleugerament
menor que la mitjana de l’estudi,
que comprèn 22 municipis.
L’activitat més habitual és la rela-
cionada amb les arts plàstiques
(55%), seguida de prop per la foto-
grafia o l’audiovisual (48%). Un
altre bon gruix de la ciutadania que

practica alguna activitat és el que
suposa el 30% que toca un instru-
ment musical, així com el 29% que
escriu. Els que fan dansa represen-
ten un 19,4%; els que canten en
una coral, un 15%; els que formen
part d’algun col·lectiu de cultura
tradicional, un 10,4%, el mateix
percentatge que els que fan teatre.
Les dades demostren que l’11% de
la ciutadania activa en aquest sentit
practica més d’una disciplina. ■■

■■   HHÀÀBBIITTSS  | LA MAJORIA S’INTERESSA PER LES ARTS PLÀSTIQUES

Un de cada deu molletans
practica activitats artístiques

Les diferents facetes de Derivart

● MOLLET DEL VALLÈS. Fins al 4 de maig el Museu Abelló acull la mostra
del col·lectiu d’art, tecnologia i finances Derivart, que compta amb els
molletans Mar Canet i Jesús Rodríguez i el valencià Daniel Beunza.
L’exposició mostra les diferents facetes del grup, com els estudis, les obres
en nous mitjans i les de formats més clàssics, com la pintura. U M. GARCIA
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JORDI FFRREEIIXXAASS  CCOORRTTÉÉSS

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

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

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

RACÓ D’ART

PAISATGE
Jordi Freixas Cortés (Barcelona, 1917 - Tiana, 1984)

Aquest barceloní de l’escola

paisatgística catalana és un

dels pintors contemporanis del

país a qui menys se li ha fet

justícia, ja que és poc conegut

si és té en compte la seva qua-

litat. 

Jordi Freixas Cortés va estar

influït per la paleta cromàtica

del francès Pierre Bonnard, un

dels impulsors del grup Nabis,

que bevien de dues fonts:  l’im-

pressionisme i de la cultura i

l’estètica japonesa.

Les imatges que han fet més

conegut Freixas Cortés, però,

han estat els colors dels paisat-

ges de Tiana i de les floristes

de les Rambles de la Ciutat

Comtal. De fet, el pintor barce-

loní va establir la seva residèn-

cia a Tiana (Maresme), on va

morir als 67. La seva obra està

representada a diversos mu-

seus catalans. La peça de la

Col·lecció Garreta-Rovira mos-

tra aquest estil bonnardià i un

cromatisme personal (a vega-

des excessiu) que, en aquest

cas, dóna un ambient bucòlic al

paisatge. ■■

La companyia granollerina Com-
partint Paraules i Cafè oferirà dis-
sabte l’obra Cápsulas de Colores,
un muntatge que neix d’un projec-
te de teatre social que ha aplegat
una grup de dones d’entre 55 i 85
anys que, per mitjà de la interpre-
tació, han pogut compartir expe-
riències, expressar emocions i
construir una veu comuna. Cápsu-
las de Colores és un recull d’esce-
nes de dos muntatges previs, Rojo i
Espejito, espejito. Aquesta obra està
vinculada al tram final del projecte
Obrim finestres, obrint diàlegs, que
enguany s’ha dedicat al teatre so-
cial. De fet, el 5 d’abril, el projecte
culminarà amb la presentació,
també en el cicle de petit format
de L’Era, de l’obra que ha resultat
de l’experiència molletana. ■■

■■ TTEEAATTRREE | LA CIA. COMPARTINT PARAULES I CAFÈ  PRESENTA L’OBRA DINS ‘OBRIM FINESTRES’

DISSABTE 8 de març · 22 h

Centre cívic L’Era

El ganivet i la forquilla per a tots 
● MOLLET DEL VALLÈS. L’actor molletà Acant Canet va presentar
diumenge un monòleg de creació pròpia a la seu de La Bombeta.
L’intèrpret es convertia en una mena de pirata que reivindicava els drets
humans bàsics i exhibia, com a armes per enfrontar-se a la vida, un 
ganivet i una forquilla. U ORIOL CHICOT

Rialles convida
L’Estaquirot amb el
muntatge ‘La granja’
● Diumenge (18 h), el teatre de
Can Rajoler acollirà una nova
proposta de Rialles: La granja, de
la companyia L’Estaquirot. Es
tracta d’un espectacle musical de
titelles que s’ambienta en una
granja, on passen coses estranyes.
El muntatge ja es va presentar a
Parets del Vallès, però ja han pas-
sat anys i el públic infantil s’ha
anat renovant. A més,  l’humor de
l’espectacle també agrada a tot
tipus de públic.

Elite Dance crea
un espectacle per
al Dia de la Dona
● L’escola Elite Dance presentarà
dissabte (22.30), al cicle de Cafè
Teatre de Can Butjosa, un nou
espectacle creat amb motiu del
Dia de la Dona. L’obra, en què
només parla un personatge però hi
intervenen molts, es basa en fets
reals, “amb la convicció que tot el
que una dona pugui imaginar,
una altra, en algun lloc del plane-
ta, ja ho ha fet realitat”. El preu
de l’entrada és de 9 euros, amb des-
comptes (de fins a 7 i 6 euros).

L’associació de dones
convoca el 12è premi
Montserrat Roig
● L’Associació Progressista de
Dones Montserrat Roig de
Martorelles ha convocat la 12a edi-
ció del seu premi literari de narra-
tiva, adreçat a fomentar el coneixe-
ment i el respecte dels drets de la
dona. Els textos presentats, que
han de girar a l’entorn de la dona,
han de ser inèdits i poden tenir un
mínim de 5 fulls i un màxim de 50.
Les obres es poden presentar a la
Biblioteca Municipal Montserrat
Roig fins al 14 de març.

L’autor va conrear
la pintura a l’oli i 
va ser un destacat
aquarel·lista

‘Cápsulas de Colores’, veu
comuna de la dona adulta
● MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M.E.



DV, 7 MARÇ 2008 27CULTURA contrapunt

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

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

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

La Bombeta inicia un nou cicle so-
bre música electrònica, Urban
Tempo. Dotze DJ mostraran dife-
rents variants de la música electrò-
nica, acompanyats de projeccions.

El seu objectiu és que “la gent es
pugui culturalitzar amb els dife-
rents estils de música electròni-
ca”, explica un dels organitzadors,
Ivan Uceda. 

Urban Tempo està plantejat en
dos llenguatges musicals: el heavy-
weight bass (pesos pesats), que es

caracteritza pels ritmes de baixos
influenciats per la música negra, i
harmonies més tribals; i el digital
syntethic (atmosferes digitals), que
es basa en tons abstractes d’origen
nòrdic. A més, el cicle intenta do-
nar a conèixer els DJ vallesans.
Aquest primer divendres (21 h) l’es-
til protagonista serà l’electrònic,
punxat per Jamonetis i per Sintech. 

Juntament amb La Bombeta, el
col·lectiu cultural Electrotech,no?
(www.myspace.com/electrotechnobcn)
organitzarà les sessions, que seran
un de cada dos divendres durant
tres mesos. ■■

● MOLLET DEL VALLÈS
ANNA PALOMO

■■ NOU CICLE PER CONÈIXER ELS LLENGUATGES MUSICALS ‘WEIGHT BASS’ I ‘DIGITAL SYNTETHIC’

Divendres d’electrònica
amb discjòqueis vallesans
La Bombeta i Electrotech,no? inicien Urban Tempo 

● MOLLET DEL VALLÈS. La coral Sant
Vicenç, actualment Estoc de Veus,
omplia dissabte l’església molleta-
na, en un concert que repassava el
repertori dels 25 anys de vida de

l’entitat musical. Per celebrar l’ani-
versari, els actuals membres del cor
reunien les quatre batutes que l’han
dirigit (Pelegrí Bernial, Enric
Azuaga, Gregorio S. Rodríguez i

l’actual, Ricard Oliver) i antics can-
taires. La Coral Sant Vicenç va néi-
xer el 1983 i, entre els seus especta-
cles dels darrers anys, va destacar
l’ambiciosa òpera Dido i Eneas. ■■

■■ MMÚÚSSIICCAA | LA CORAL SANT VICENÇ CELEBRAVA EL 25È ANIVERSARI A L’ESGLÉSIA

L’ESTOC DE VEUS FA EL PLE

L’associació d’art i cultura La
Bombeta ha programat dos directes
per a aquest cap de setmana.
Dissabte (19.30 h), serà el torn del
jazz i les músiques improvisades de
la mà de Lite Bites Trio, que presen-
taran les seves composicions pròpies
influenciades per artistes com
Lennie Tristano, Samb Rivers, John
Abercrombie i Mark Turner. Lite
Bites Trio està format per Guillem
Callejón (guitarra), Aleix Forts (con-
trabaix) i Alfons Bertran (bateria). 

El cartell del cap de setmana a
La Bombeta (c/ Lluís Duran, 109)
compta també amb el concert de
Malabo Roots, una formació nas-
cuda el febrer de l’any passat amb
nou músics procedents de diferents
indrets del món. Aquesta banda de
reggae està liderada pel cantant
Geenjah Babeko, procedent de
Malabo, a l’illa de Bioko (Guinea
Equatorial). Babeko interpreta can-
çons amb lletres que criden a la re-
bel·lia davant del sistema i envien
missatges de comprensió, pau i lli-
bertat. Malabo Roots actuaran diu-
menge (20 h). ■■

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

■■ L’ENTITAT OMPLE DE RITME EL CARTELL DEL CAP DE SETMANA

El reggae de Malabo Roots
i el jazz de Lite Bites Trio,
nous directes a La Bombeta

A RITME D’ANIVERSARI. El cor va reunir els seus quatre directors i antics cantaires  >> ORIOL CHICOT

MALABO ROOTS. El grup de reggae actuarà dissabte  >> ARXIU
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MARTORELLES PREPARA LA SISENA 
CAMINADA PER LES FONTS

■■   EEXXCCUURRSSIIÓÓ | Inscripcions a l’Ajuntament

● MARTORELLES. El 16 de març es farà la 6a Caminada per les Fonts
de Martorelles. La sortida (9.30h) serà des del Parc de Can Sunyer i
recorrerà indrets com les fonts de Can Roda, Sunyera i del ferro. Les
inscripcions es fan fins divendres a l’Ajuntament i a Serveis Socials. GARBUIX

Unes 400 persones es van apropar
als Pinetons per a la plantada que
organitzava diumenge el Casal
Cultural amb motiu del Dia de
l’Arbre, en què es van plantar 145
exemplars d’arbres i arbustos: 12 ta-
rongers, 10 ametllers, 40 romanís,
40 aladerns, 12 alzines, 15 pins i 6
castanyers d’Índies. La Brigada de
Jardineria municipal va participar
en la jornada ajudant els assistents.

El Casal també s’uneix a la cam-
panya Planta un arbre, refreda el
planeta, que preveu fer 35 planta-
des arreu de Catalunya. L’acció es-
tà organitzada per commemorar els
25 anys de Catalunya Ràdio i la
Fundació Territori i Paisatge de
Caixa Catalunya, que enguany ce-
lebra el seu desè aniversari. Aques-
ta activitat s’inclou dins el Progra-
ma de les Nacions Unides pel
Medi Ambient, que preveu fer créi-
xer mil milions d’arbres per tot el
món, 1.000 dels quals se sembra-

ran a Gallecs, on es plantarà bosc
de ribera i fruiters. La jornada tin-
drà lloc el proper 30 de març.

ITINERARI PER GALLECS

D’altra banda, el 16 de març l’Esco-
la de la Natura de Parets organitza
una visita a Gallecs. Se sortirà de
Can Jornet (10h) i es visitarà la Tor-
re de Malla, l’aviari de cigonyes, els
aiguamolls de Can Salvi, la Verne-
da, l’església, l’Agrobotiga, el bosc
de Can Veire i Can Cruz. ■■

■■ NNAATTUURRAA | LA PROPERA PLANTADA POPULAR SERÀ A GALLECS EL 30 DE MARÇ

● MOLLET / PARETS
CONTRAPUNT

Unes 400 persones
sembren els Pinetons

INTERGENERACIONAL. Participants de totes les edats celebraven el Dia de l’Arbre >> ORIOL CHICOT Els tiquets posats a la venda per a la tercera calçotada a Gallecs,
celebrada diumenge, es van exhaurir. Algunes persones que 
pensaven comprar-lo el mateix dia no van poder ja que s’havien
acabat. S’havia previst l’assistència d’unes 400 persones, que va
suposar l’elaboració de més de 6.000 calçots. >> FOTO: ORIOL CHICOT

Gallecs fa curt en calçotsU
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MEDICINA I ESTÈTICA

Centre Dental
del Vallès

Rambla Pompeu Fabra, 43 bxs.
08100 Mollet del Vallès

Tlf. 93 579 32 61

1ª VISITA Y
PRESUPUESTO

GRATUITO

ESPECIALIDADES:
· ODONTOLOGIA GENERAL
· PROTESIS
· CIRUGIA
· IMPLANTES

Higiene
Bucal
16 €

  93 570 36 23 (Hores convingudes)

c/ Sol, 1 - local A · Mollet
☎

LENIN
ESTILISTAS

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

✂

Dra.
MONTSERRAT TORNER

Homeopatia
i Acupuntura

Adults i Nens
HORES CONVINGUDES

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

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

CONTROL Y MANTENIMIENTO
DE PESO

NATURHOUSE
Nutrición y Dietética

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

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

NO TANQUEM

AL MIGDIA

PSICO-3

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

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

GRAFOLÒGICS · CONSULTES PER INTERNET

Montserrat Icart, Mª Teresa Prades, Neus Rosa

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

Despatx de Logopèdia

Raquel Hernàndez Martín

TRASTORNS DE PARLA I LLENGUATGE

REEDUCACIÓ VOCAL
NENS I ADULTS

AD
G

PSICOLOGIA

CLÍNICA DE

L’ADULT

Avaluació, orientació i tractament
de problemes psicològics

ANNA DURAN GRAU - Col. nº 11689

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

TERÀPIES INDIVIDUALS
Ansietat · Fòbies · Depressió
Trastorns alimentaris · Altres

GRUP D’AUTOAJUDA
Addicció al tabac · Trastorns

alimentaris · Suport al dol · Altres

QUÈ SÓN LES HABILITATS

SOCIALS

Són comportaments que inclouen respostes verbals i no-
verbals, que fan probable una conseqüència desitjable o
l'evitació o retirada d'una altra d'indesitjable. Es tracta de
destreses necessàries per a certes tasques i es referixen a
respostes relacionades amb la conducta social. Una con-
ducta socialment manyosa és "la que permet a una perso-
na actuar en base als seus interessos més importants,
defendre's sense ansietat inapropiada, expressar còmoda-
ment sentiments honestos o exercir els drets personals
sense negar els drets dels altres" (Alberti i Emmons,
1978), i pot expressar-se per mitjà d'una comunicació ver-
bal o no verbal. 

Comunicació verbal hàbil. És la que utilitza preferent-
ment la primera persona (jo), resulta positiva (constructi-
va), accepta opinions diferents, fuig de maniqueismes, és
assertiva (expressa o defén una opinió sense por ni ansie-
tat, sense conductes punitives o amenaçadores per als
altres), empàtica (atén l'altre i no en fa juís de valor) i res-
pectuosa (amb les persones, no forçosament amb les
idees, que hi són per a ser qüestionades). 
Comunicació no verbal hàbil. És la que atén i vigila el
contacte ocular i l'expressió facial, la posició corporal, els
gestos i el somriure, el volum, la inflexió i l'entonació de
veu, la fluïdesa, la claredat i la velocitat del discurs, el
temps de parla, les pauses i els silencis, i que gestiona
adequadament el contacte físic, la distància i la proximitat. 

Per Xavier Conesa
Psicòleg

✆✆ 93 570 71 54
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L’APARADOR

CCAANN  DDAAMMAASS  AAllttaa  ppeerrrruuqquueerriiaa  ccaanniinnaa  ii  ffeelliinnaa
Lluís Duran, 78 A (darrere Museu Abelló) | T-93 544 59 90 | MOLLET DEL VALLÈS 

El centre d’alta perruqueria ca-nina i
felina de Marta Damas ha posat en
marxa un curs personalitzat d’inicia-
ció a la perruqueria co-mercial per a
mascotes. El curs, de 96 hores de
durada, comprèn en el temari aspec-
tes com el bany, el tall amb màquina
o tisora,  les especificitats per als
mestissos i la tècnica del stripping per a tota mena de
races com ara bichón maltès, bichón fri-sé, caniche,
cocker spaniel anglès, schnauzer, york-shire o west

highland, entre altres. D’aquesta
manera, Marta Damas posa a
l’abast dels futurs professionals
el seu coneixement i experièn-
cia. CAN DAMAS, especialitzat
en el tall amb tisores, ofereix
tractaments específics per a la
pell i el pèl, perruqueria felina

natural sense anestèsia ni calmants, pinsos i comple-
ments per a les mascotes i un tracte exclusiu en un
ambient tranquil i agradable. No tanquen al migdia. ❑ El curs personalitzat té una durada de 96 hores – ARXIU

Marta Damas ofereix un
curs personalitzat de 96
hores de perruqueria
canina i felina comercial

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

PER MENJAR

- 4 peus de porc 

- 75 g. de llard 

- 200 g. de ceba 

- 200 g. de pastanaga 

- 3 grans d'all 

- 1 fulla de llorer 

- farigola, julivert 

- 1 vas de vi ranci 

Picada: 

- 30 g. de xocolata 

ratllada 

- 25 g. d'ametlles 

torrades 

- canyella en pols 

$: Mitjà

��: 150 minuts

���������� persones

PEUS DE PORC

A LA CATALANA

Quan hagueu passat els quatre peus
de porc per la flama del foc i els hagueu
netejat bé, talleu-los per la meitat.
Després, lligueu-los altra vegada junts,
per tal que no es deformin, i poseu-los
en una olla, coberts d'aigua i amb una
fulla de llorer, una pastanaga i una
ceba. Coeu lentament durant dues
hores, si fa no fa. Traieu el brou,
extraieu els ossos més grans i tots els
que pogueu. 

Després reserveu-los. Amb el llard, ofe-
gueu, tallats petits, el que quedi de pas-
tanagues i cebes. Quan comencin a
prendre color, poseu-hi els alls picats,
removeu bé i afegiu-hi els peus de
porc, ruixeu amb el vi, permeteu que
s'evapori, poseu-hi el manat compost i
remulleu-ho amb un parell de cullerots
del brou d'haver cuit els peus.
Salpebreu. A meitat de la cocció, afegiu
hi la picada, feta en el morter, diluïda
amb una mica de brou. Deixeu coure
lentament fins que siguin tous i al seu
punt. Ja els podeu servir.  ❑

�

INGREDIENTS

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

Lord Byron

BATEJOS i COMUNIONS.
Pressupostos a mida

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

MENÚ DIARI de dilluns a divendres
SERVEI A LA CARTA

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

CUINA REGIONAL i CASOLANA

Truca i encarrega-la
al 93 593 38 69

FIDEUÀ i PAELLA Per emportar

Divendres vespre
i dissabtes migdia

MENÚ ESPECIAL
CAP DE SETMANA

16,90 € (inclou beguda i postre)

ESPECIALITATS
Pollastres a la llenya

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

ROSTISSERIA
SARAI

Pompeu Fabra, 55
· Mollet del Vallès · ✆

ENCÀRRECS

93 593 87 51

OBERT:DissabtesDiumengesi Festius

Can Flaquer, 19
· Mollet del Vallès · ✆

ENCÀRRECS

93 570 57 94

RO
STISSERIA SARAI II

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

Canelons casolans
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AQUESTA SETMANA LA BOMBETA
INICIA UN CICLE DE MÚSICA ELECTRÒNICA I
EL SEU ESCENARI OFERIRÀ UN CONCERT DE
REGGAE I UN ALTRE DE JAZZ. Pag 27

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

EL TEMPS
per FFeelliipp  CCoommaass

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

DIJOUS, 21 17ºC 8ºC 13ºC 1.029 hPa – 19 km/h SSW

DIVENDRES, 22 19ºC 7ºC 14ºC 1.030 hPa – 26 km/h SE

DISSABTE, 23 19ºC 6ºC 13ºC 1.027 hPa – 21 km/h SE

DIUMENGE, 24 14ºC 5ºC 13ºC 1.025 hPa – 19 km/h ESE

DILLUNS, 25 16ºC 11ºC 14ºC 1.023 hPa 2,8 16 km/h S

DIMARTS, 26 19ºC 11ºC 16ºC 1.021 hPa – 26 km/h WSW

DIMARTS, 27 18ºC 10ºC 13ºC 1.021 hPa – 18 km/h SSW

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

DIUMENGE 9

Nuvolositat entre moderada
i abundant, amb temperatu-
res fredes. Continuarà bufant
la Tramuntana, encara que
amb menys força.

Cel serè amb un augment
de les temperatures màxi-
mes. Les mínimes, però,
seran més baixes, fredes
per a l’época.

Continuarà el cel serè, fins
a mitja tarda, en que la nu-
volositat augmentarà per po-
nent i taparà el cel. Les tem-
peratures seran semblants.

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

Previsió per al cap de setmana

DEFUNCIONS

NAIXEMENTS

Ainhoa López Conejo (La Llagosta) 25/02/08
Esther Olivares (Polinyà) 26/02/08
Dunia Saldaña Rueda (Mollet) 26/02/08
keith Abiola Martínez (Santa Perpétua) 28/02/08

Dades facilitades per l’Hospital de Mollet  

MOLLET

07. SATORRES. Av. Llibertat, 36
08. TUGAS. Plaça Catalunya, 1
09. VILASECA. Jaume I, 87
10. AMADÓ. Prat de la Riba, 17
11. BARBERO. Gaietà Vínzia, 66
12. CLIMENT. Pompeu Fabra, 81
13. CONCEPCIÓN. Gallecs, 73

FARMÀCIES DE TORN

PARETS DEL VALLÈS
28-05. ISERN. Av. Catalunya, 82

SANT FOST
08. N. IGLESIAS. Barcelona, 84

MARTORELLES
09. C. HOLGUERA. Nou, 4

Cartellera del 7 al 13 de de març
NOVETATS

Cinemes MOLLET

RRiissee..  CCaazzaaddoorraa  ddee......  FFeeiinneerrss::  18.00. FFeessttiiuuss::  16.00-18.15

2277  vveessttiiddooss  FFeeiinneerrss::  18.00-20.15-22.15. FFeessttiiuuss::  16.00-

18.15-20.30-22.45

JJuummppeerr  FFeeiinneerrss::  20.15-22.15. FFeessttiiuuss::  20.30-22.45

EEnn  eell  ppuunnttoo  ddee  mmiirraa  FFeeiinneerrss::  18.00-20.15-22.15. FFeessttiiuuss::

16.00-18.15-20.30-22.45

1100..000000 Drama DDuurraaddaa:: 107 min. FFeeiinneerrss::

18.00-20.15-22.15. FFeessttiiuuss::  16.00-18.15-
20.30-22.45. DDee::  Roland Emmerich AAmmbb::
Camilla Belle, Steven Strait, Omar Sharif

SSwweeeenneeyy  TToodddd Drama. DDuurraaddaa:: 116 min.
FFeeiinneerrss::  18.00-20.15-22.15. FFeessttiiuuss::  16.00-
18.15-20.30-22.45. DDee::  Tim Burton AAmmbb::
Johnny Depp, Helena Bonham Carter

FFrraannkklliinn  yy  eell  tteessoorroo  ddeell  llaaggoo
Animació. DDuurraaddaa:: 80 min. FFeeiinneerrss::  18.00.
FFeessttiiuuss::  16.00-18.15. DDee::  Dominique
Monféry PPrroodduucccciióó:: Clément Calvet

MMyy  wwaayy Drama. DDuurraaddaa:: 122 min. FFeeiinneerrss::

20.15-22.15. FFeessttiiuuss::  20.30-22.45. DDee::  José
Antonio Salgot AAmmbb:: Ariel Casas, Silvia
Marsó, Joan Dalmau, Asunción Balaguer

LA RESTA DE LA CARTELLERA

REGALEM dues entrades
per als Cinemes Mollet

contrapunt

Qui són els actors principals a Ahora o nunca?
Envia la teva resposta a contrapunt@contrapunt.cat o bé portar-la a
la Rambla Pompeu Fabra, 32, baixos · Mollet del Vallès

El guanyador de l’edició 333/334 és: Maria Mercé Jordà
Estrada i Pau García Ruíz. El sorteig s’efectuarà cada 15 dies.
Podeu recollir els tiquets, mostrant el DNI a la nostra redacció

Enriqueta Solench Roca (Sant Fost) 82 anys 26/02/08
Jacinto Ríos Lucas (Mollet) 59 anys 26/02/08
Mª Carmen Fernández Fernández (Mollet) 59 anys 28/02/08
Manuel Mínguez Verges (Mollet) 88 anys 28/02/08
María Rosa Lizandra Moliner (Mollet)        95 anys 29/02/08
Agustín Seculi Gregori (Mollet) 60 anys 29/02/08

Dades facilitades per la Funerària Monserdà   

DIVENDRES 7 DISSABTE 8

➡➡

MOLLET

Divendres, 7

··  DDOONNEESS..  1122  hh.. Lectura del

manifest del 8 de març. Da-

vant de l’Ajuntament.

··  XXEERRRRAADDAA..  1199  hh.. La repercu-

sión de la vida laboral en

las mujeres. L’Era.

Dissabte, 8

··  CCOOMMEERRÇÇ.. Fira Estoc. Plaça

Prat de la Riba.

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

conte. Biblioteca Can Mulà.

··  TTEEAATTRREE..  2222  hh..  Cápsulas de

colores. Centre Cívic L’Era.

Dilluns, 10

··  XXEERRRRAADDAA..  1177  hh.. Les dones

i la història. El paper i la

imatge de les dones a la

Guerra Civil. Ateneu Gran.

Dimecres, 12

··  XXEERRRRAADDAA..  1155  hh.. El dol mi-

gratori i sistemes educatius

a Amèrica del Sud. La Mari-

neta.

Dijous, 13

··  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ..  2200  hh.. Inaugu-

ració L’orgull de l’absència,

de Judith Vizcarra. Museu

Abelló.

··  CCOONNFFEERRÈÈNNCCIIAA..  2200  hh.. Xerra-

da de les JERC amb mem-

bres del Movimiento hacia

el Socialismo (Juventuts del

partit d’Evo Morales). Centre

Cívic Can Pantiquet. 

··  XXEERRRRAADDAA..  1155..1155  hh..  Alimen-

tació i Nutrició. CEIP Sant

Jordi.

PARETS

SANT FOST

EXPOSICIONS

Divendres, 7

··  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ..  2200  hh..

Inauguració Visions de

dones. Sala d’exposicions

Can Rajoler.

··  DDIIAA  DDEE  LLAA  DDOONNAA..  2200  hh..

Projecció Mimi La Joei. Sala

d’exposicions Can Rajoler.

Dissabte, 8

··  EESSPPOORRTTSS..  1100..3300  hh..

Campionat de Catalunya

d’Escoles de Rugbi. Camp

municipal de rugbi.

··  DDOONNEESS..  1166  hh.. Lectura mani-

fest del 8 de març, dia de la

dona. Camp municipal de

rugbi.

··  EESSPPOORRTTSS..  1166  hh.. Les dones

també hi juguen. Partit de

rugbi entre els equips feme-

nins d’INEF Barcelona i INEF

Lleida. Camp municipal de

rugbi.

··  TTEEAATTRREE..  2222..3300  hh..  Yo, mujer,

a càrrec d’Elite Dance. Teatre

Can Butjosa.

Diumenge, 9

··  TTIITTEELLLLEESS..  1188  hh.. La granja, a

càrrec de l’Estaquirot Teatre.

Teatre Can Rajoler.

Dissabte, 8

··  JJAARRDDÍÍ  DDEE  LL’’EESSPPEERRAANNÇÇAA..  1122

hh..  Placa contra la violència

de gènere. Parc de la Pau.

··  DDOONNEESS..  1177  hh.. Lectura del

manifest del 8 de març i

projecció del vídeo Per mi

ser dona és... Després es

representarà Històries de

dones i es premiarà al

guanyador del concurs de

cartells del Dia de la Dona.

Pavelló 2.

MOLLET

··  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ..  Cannabis... Com

ho vius? La Nau. Fins al 14 de

març.

··  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ.. Interseccions,

del col·lectiu Derivart. Museu

Abelló. Fins al 4 de maig.

··  LL’’AAPPAARRAADDOORR.. Sorològic,

fragments arqueològics, de

Fito Conesa. Museu Abelló.

Fins al 28 de març.

··  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ..  Escrits sobre la

dona. Biblioteca Can Mulà.

Durant tot el mes de març.

--  DDOONNEESS.. Exposició de l’Asso-

ciació de Dones Per Nosaltres

Mateixes. Centre Cívic Joana

Barcala. Fins al 10 de març.

-DDOONNEESS.. Exposició Aigües de

l’Associació d’Artistes Plàsti-

ques CREA. La Marineta. Fins

al 14 de març.

PARETS
··  DDOONNEESS.. Batik, de Daouda

Kiakhaté. Teatre Can Butjosa.

Fins al 14 de març. 

··  DDOONNEESS.. En Veu de Dona.

Can Rajoler. Fins al 25 de

març.

··  DDOONNEESS.. Visions de dones.

Sala d’exposicions Can Rajo-

ler. Fins al 28 de març.

··  FFOOTTOOGGRRAAFFIIAA..  El placer de le-

er. Biblioteca Can Butjosa.

Fins al 26 de març.

Dilluns, 10

··  DDOONNEESS..  1188  hh.. Espai de

Lectura Dona i Cultura.

Biblioteca Can Butjosa.

Dimarts, 11

··  MMUUSSIICCAALL..  1177..3300  hh.. 8a festa

dels instrumentistes. Escola

de Música.

MARTORELLES

Dvendres, 7

··  DDOONNAACCIIÓÓ..  1177  hh.. Acapte de

sang. Masia de Carrancà.

··  XXEERRRRAADDAA..  1199  hh..

Antropologia de les dones.

Biblioteca Montserrat Roig.

Dissabte, 8

··  AALL··LLEEGGRROO  VVIIVVAACCEE..  1199  hh..

Històries medievals. Escola

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

7 de març de 2003 (núm. 92).
ICV, EUiA i ERC de Mollet arri-
baven a un principi d’acord per
constituir la que seria l’Entesa per
Mollet, una coalició que va en-
capçalar Josep Cot.

–Una satisfacció especial ser caporal? 
–Em sento bé, era un repte aprovar les
oposicions. A més, tinc una satisfacció afe-
gida pel fet de ser la primera dona. 
–Com ha anat el primer any? 
–Els principis són durs. 
–Costa imposar l’autoritat?
Hi ha de tot. Els companys em respecten de
la mateixa manera que a un caporal home. 
–I al carrer?
–Algunes persones veuen la dona com si
fos més dèbil, inferior. T’has d’imposar

més pel fet de ser dona, et discuteixen
més, no et volen obeir.  
–I com ho fas?
–Intento que em vegin com un poli-
cia i no com una dona. 
–T’han faltat al respecte?
–Com a tots els policies, tan homes
com dones. T’insulten pel fet de fer la
teva feina i portar uniforme, sobretot

quan posem denúncies i sancions. 
–Molts comentaris masclistes afegits?
–No m’hi he trobat. 
–I què hi diuen a casa de la teva feina?
–Ara estan molt orgullosos; al principi va
ser una gran sorpresa. 
–I per què policia?
–Disfruto quan em sento policia de veri-
tat, quan detens el típic dolent i penses,
problema resolt. 

>> PER: ESTEVE GIRALT

Amb només 32 anys, és la primera dona caporal
de la Policia Municipal de Mollet

Cristina Del Valle

Vull que em vegin
com un policia,
no com una dona

EN ESSÈNCIA

��LA DADA

17.000
● Aquest és el nombre de lectors que
cada setmana ha tingut el CONTRA-
PUNT durant el 2007 i que recull l’es-
tudi del Baròmetre de la comunicació
i la cultura que la setmana passada
es presentava a la seu del Col·legi de
Periodistes. 88

��LA FRASE

● JAUME BOSCH, a l’acte central de la
campanya a Mollet d’ICV-EUiA. 55

��LA PARAULA 

Lima K-flexofile

● Es tracta d’un petit instrument que
utilitzen els dentistes per a les endo-
dòncies. És també l’element que una
odontòloga de Mollet s’hauria deixat a
l’interior d’una peça dental que estava
reconstruint, segons la denúncia de
l’afectat al Col·legi Oficial d’Odon-
tòlegs. L’home ha hagut d’acudir a un
cirurgià maxilofacial.  1144

��EL WEB

wwwwww..ddeecciiddeeiixxooddeecciiddiirr..ccaatt

● Web de la Plataforma pel Dret a
Decidir, que diumenge promou dues
taules a Mollet per a recollir firmes
perquè Catalunya pugui convocar
referèndums vinculants. 55

Cal una esquerra
com la nostra que
augmenti els impostos
a qui més té 

“


