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10.000 EXEMPLARS GRATUÏTS

● MOLLET DEL VALLÈS

|

SEGURETAT

IxM ALERTA DE L’ATURADA DE TRENS
AMB MERCADERIES PERILLOSES A
L’ESTACIÓ DE MOLLET-SANT FOST 5

■ RECÉS A LA CONSTRUCCIÓ

● MOLLET DEL VALLÈS

|

SEGONA EDICIÓ

LA MOSTRA DE TITELLES
PORTA SET GRUPS DE L’ESTAT

| L’AJUNTAMENT INGRESSA 400.000 € MENYS EN TAXES URBANÍSTIQUES I 670.000 EN PLUSVÀLUES / 3

La crisi del totxo resta un
milió d’euros al consistori
La caiguda del mercat immobiliari ha fet que la meitat d’oficines de compravenda de Mollet hagin tancat

24
■ POSSIBLES PACTES

ERC vol l’àrea de
Cultura i Joventut
per entrar al govern
de Sant Fost
IUSF, Esquerra i CiU
continuaran les converses
aquesta setmana / 14
●

■ ESPECTACLES
■ MEDI AMBIENT

MÉS POUS
CONTRA LA
SEQUERA
L’aigua de tres dels pous de
Garbí, a la Riera Seca, es podrien
aprofitar per al consum humà

Vieira estrena el
film basat en un text
de Constante Calvo
La pel·lícula compta
amb la participació de
500 molletans / 28
●

■ CULTURA / 26

>

L’Ajuntament no descarta les
sancions per malbaratar aigua si
la situació d’emergència empitjora

‘Intimitat’ porta Joel
Joan i Clara Segura
al teatre Can Rajoler

>

EIXUT. Les fonts ornamentals situades al
Parc dels Colors no ragen per estalviar >> L.O.

El programa social
Obrim finestres
estrena ‘La Paret’
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ABAIXEN LA PERSIANA

L’OFERTA A L’ESPERA

MÉS LLOGATERS

LA CAIGUDA DEL MERCAT
FA TANCAR IMMOBILIÀRIES

EL TEMPS PER VENDRE UN
PIS A MOLLET ES QUADRIPLICA

BAIXA L’OPCIÓ DE COMPRA
I S’ANIMA EL LLOGUER

O Una de les conseqüències del retrocés del
mercat immobiliari és el tancament d’oficines
dedicades a la compravenda de pisos. Segons
fonts locals, en el darrer any van tancar més
de la meitat d’immobiliàries de Mollet.

O Si fa poc més d’un any el temps mitjà per
vendre un pis a Mollet era d’entre tres i sis mesos,
actualment fonts immobiliàries apunten que es
pot arribar als dos anys. El 2007 per vendre una
promoció nova a Mollet es trigava uns 36 mesos.

O Segons la Generalitat, a Mollet el 2007 es
van formalitzar 192 nous contractes de lloguer pels 175 de l’any anterior. El preu mitjà va
ser de 864 euros al mes una xifra que suposa
un increment del 14,8% respecte el 2006.

■ LA SITUACIÓ IMMOBILIÀRIA | LA DAVALLADA AFECTA LES ARQUES MUNICIPALS

Mollet deixa d’ingressar un milió
d’euros per la crisi del totxo
La caiguda del mercat de l’habitatge ha fet
minvar la recaptació de l’Ajuntament en
concepte de plusvàlues i taxes urbanístiques
● MOLLET DEL VALLÈS
LAURA ORTIZ

La crisi generalitzada que pateix el
sector immobiliari ha acabat esquitxant les arques municipals. L’any
passat l’Ajuntament de Mollet va
deixar d’ingressar poc més d’un
milió d’euros del previst en el pressupost en conceptes relacionats
amb la compravenda de terrenys i
immobles i amb la construcció.
En el ple de dilluns, el govern local donava compte de la liquidació
del pressupost de 2007, que pel que
fa a l’Ajuntament, s’ha tancat amb
un romanent de tresoreria negatiu
de dos milions d’euros. El regidor
d’Economia, Josep Garzon, assegurava que “la davallada de la construcció d’habitatges ha provocat
una caiguda d’ingressos que afecta no només, Mollet, sinó totes les
administracions locals”, deia.
Garzon també apuntava com una

va l’increment del valor que ha pogut experimentar el terreny des de
la data en què es va adquirir fins a
la data en què es transmet. La davallada de la venda de pisos a Mollet,
entre altres, ha fet que la recaptació
per plusvàlues caigués un 28%.
L’altre concepte afectat per la
crisi del totxo és la davallada de cobraments de taxes urbanístiques,
com les llicències d’obres. En
aquest cas, s’han deixat d’ingressar
uns 400.000 euros, xifra que representa un caiguda del 24%.

de les causes de la davallada d’ingressos del consistori l’increment de
l’IPC per sobre del previst, quan
l’encariment dels tributs municipals
va ser un 0,5% inferior a la pujada.

Mollet és un dels
municipis catalans on
es van iniciar menys
pisos nous el 2007
En conceptes urbanístics l’Ajuntament va deixar d’ingressar
1.070.000 d’euros. D’aquests,
670.000 van ser en concepte de
plusvàlues, que és l’impost que cobra l’Ajuntament cada vegada que
hi ha la transmissió de propietat
d’un bé immoble, sigui, per exemple, un habitatge, una plaça d’aparcament o un terreny. En l’impost,
que ha de pagar el venedor, es gra-

BAIXA LA CONSTRUCCIÓ

PISOS NOUS. Construcció d’habitatges de protecció a la Vinyota >> A.PALOMO

HORARIO DE ATENCIÓN
AL PÚBLICO
De 9h a 13h y de 15h a 20h.
Sábado de 9h a 14h

mail: info@centremollet.com

www.centremollet.es/cursos

Av. Calderó, 1, 2º 1ª MOLLET DEL VALLÈS

¡RESERVA TU PLAZA YA!

93 570 78 70

De fet, les dades constaten la sensació de crisi que viu el sector tant en
el volum de transaccions de pisos,
que cada cop costen més de vendre, com en la construcció de nous
habitatges. Segons un informe de
la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat, Mollet és un dels deu
municipis catalans de més de
20.000 habitants on menys pisos
nous es van començar a construir
l’any passat. El 2007 es van iniciar
175 habitatges nous, una taxa que
suposa 3,4 habitatges iniciats per
cada mil habitants. ■

CURSOS
· Curso de Peluquería
· Curso de Perfeccionamiento Peluqueria
· Curso de Estética
CURSO DE
· Curso Monográficos Estética
QUIROMASAJE
· Curso de Maquillaje 1er nivel
OCTUBRE 2008
· Curso de Maquillaje 2º nivel
· Curso de Maquillaje Remake
TALLER DE
· Curso de Uñas de Gel
VERANO
· Curso de Automaquillaje
JULIO 2008 (14 a 18 años)
· Flores de Bach

■ URBANISME

| Ara és gerent d’Urbanisme a Figueres
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XAVIER LUDEVID DEIXA EL CÀRREC
DE CAP DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL
● MOLLET DEL VALLÈS. El responsable màxim de l’Ajuntament en
Planificació Territorial i Estratègica, Xavier Ludevid, va abandonar
el càrrec a principis de març. Ludevid és ara gerent d’Urbanisme
a l’Ajuntament de Figueres, a l’Alt Empordà.

*

SOCIETAT

DIJOUS COMENÇA A LA MARINETA EL CICLE ‘PARLEM DE SALUT’ AMB UNA XERRADA SOBRE L’ALZHEIMER (19H)

■ MEDI AMBIENT

■ MOBILITAT

| MESURES LOCALS PER PALIAR LA SEQUERA

Mollet busca pous per solventar
la manca d’aigua al municipi

Les dues línies
de Rodalies
creixen en un
6,3% d’usuaris
● MOLLET DEL VALLÈS

L’aprofitament del cabal de tres pous a
Riera Seca suposaria 1.300 m3 més al dia
● MOLLET DEL VALLÈS
LAURA ORTIZ

L’Ajuntament ha demanat a
l’Agència Catalana de l’Aigua una
subvenció que financïi les actuacions necessàries per aprofitar el
cabal dels pous de Garbí, a Riera
Seca. La inversió de 381.000 euros
ha de servir per equipar aquests tres
pous, històricament contaminats i
sense usar, i connectar-los a la xarxa
general d’aigua. La connexió d’aquests pous suposaria un increment
del cabal de 1.300 metres cúbics
d’aigua diaris. Maria Àngels
Rodríguez, tècnica de l’Ajuntament, apunta que les analítiques
que s’han realitzat als tres pous indiquen que el corrent ha filtrat les

CONTRAPUNT

substàncies contaminants, provocades per antics abocaments de les
indústries de l’entorn, i que l’aigua
que se n’extreuria és apropiada per a
l’ús de boca. Actualment ja existeixen alguns pous d’aquest tipus connectats a la xarxa general com el que
es troba a tocar de la masia de Can
Borrell i un altre al parc del cementiri de Plana Lledó.
SENSE SANCIONS, PER ARA
Mollet es troba, des de principis de
febrer, en l’escenari d’excepcionalitat 2 previst al Decret de mesures
d’emergència per a la gestió dels recursos hídrics a la conca del Ter i el
Llobregat. Tot i que Mollet no entra
en el conjunt de poblacions que des

EN SEC. La imatge de fonts rajant no es veu fa mesos >>
d’aquesta setmana sancionen els
ciutadans pel malbaratament d’aigua, la regidora de Medi Ambient,
Ester Safont, apunta que si s’entrés
en una nova fase d’emergència per

ARXIU

la sequera es valoraria la imposició
de multes. Amb tot, Safont indica
que el consum mitjà d’aigua a Mollet està per sota dels 270 litres per
persona, que és l’habitual. ■

Les dues línies de Rodalies que
creuen Mollet van ser utilitzades
per 20,6 milions de viatgers durant
els dos primers mesos de l’any.
Aquestes dades facilitades per
Renfe signifiquen un creixement
del 6,3% respecte les dades registrades el 2007 (117’1 milions de
clients). Més concretament, la línia C-2 (Sant Vicenç/VilanovaMaçanet) va donar servei a 2,97
milions de persones al gener i 2,94
milions al febrer. Respecte a la línia C-3 (L’Hospitalet-Vic) van ser
623.000 clients al gener, una xifra
que va créixer en 5.000 persones
al febrer. Alhora, Renfe assegura
que en el mes de febrer es va arribar a un índex de puntualitat del
94% (un 92% a la línia C-2 i un
91’7% a la del Nord), una ràtio
que al gener no superava el 90% a
cap dels dos traçats. ■
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| INDEPENDENTS PER MOLLET DEMANA MESURES PERQUÈ AQUESTS TRENS NO S’ATURIN A L’ESTACIÓ

Tres detinguts
en els controls
d’alcoholèmia del
cap de setmana

Mercaderies
perilloses amb
parada a Mollet

● MOLLET DEL VALLÈS. El cap de

Renfe assegura que els vagons cisterna hi
paren només per incidències de circulació
AL MIGDIA. Els vagons cisterna aturats a l’estació de França >> IXM
● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / M. ERAS

En les darreres setmanes, usuaris de
l’estació de Mollet-Sant Fost han
pogut veure aturat un comboi de
vagons cisterna, especialment a primera hora de la tarda. Dimarts la
formació Independents per Mollet
(IxM) denunciava que aquests
trens, que transporten mercaderies
perilloses o altament inflamables,
com combustibles i gas, s’aturen
habitualment a les vies de l’estació
de França.
Segons IxM, aquests ferrocarrils
realitzen esperes a les vies de l’estació quan ha de passar un altre comboi per la mateixa via. “És incomprensible que s’hagin d’esperar
durant hores a una estació urbana,
quan haurien de tenir preferència

■ CONSUM

de pas”, considera Jesús M. Carrasco, president dels independents. Per
això el partit, sense representació
municipal, ha demanat al govern
molletà que insti Renfe i el Ministeri de Foment a evitar aquestes parades de transport amb mercaderies

*

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

MESURES RESTRICTIVES
O El transport de mercaderies
perilloses per mitjà de ferrocarril
està regit per una normativa
europea de seguretat. Segons
Renfe, les mesures que aplica a
l’Estat són les més restrictives
dins el ventall permès. “El nostre
règim és un dels més segurs”,
asseguren.

| INSPECCIONS EN ONZE ESTABLIMENTS

Multes per tenir material
porno a l’abast d’infants

COMISAT. Es van intervenir DVD i vídeos amb contingut pornogràfic >> P.M.
● MOLLET. La Policia Municipal ha
fet inspeccions en onze establiments, i ha aixecat un total de 19
actes per tenir material pornogràfic
a la vista i a l’abast dels menors d’edat, incomplint la Llei d’atenció i
protecció dels infants i adolescents.
La manca de senyalització i advertiment d’aquest material i els hora-

ris han estat els principals aspectes
incomplerts. A més, s’han intervingut un total de 240 pel·lícules de
DVD i cinc de VHS amb contingut
de pornografia i altre material pornogràfic, que es trobava a l’abast
dels menors d’edat. La sanció mínima per aquest tipus d’infraccions és
de 3.000 euros. ■

■ SUCCESSOS

perilloses al nucli urbà, si no és tècnica i estrictament imprescindible.
En aquest sentit, el responsable
de comunicació de Renfe assegura
que aquests trens no s’aturen de
manera programada en una estació

urbana i que la seva presència respon a causes tècniques. “És absolutament legal que s’aturin una
estona, és una qüestió de circulació. Sempre s’intenten evitar les
parades prolongades”. ■

setmana els controls d’alcoholèmia
realitzats a Mollet conjuntament
per la Policia Municipal i els
Mossos d’Esquadra van acabar
amb el resultat de tres detinguts i
cinc vehicles immobilitzats. En el
cas de les detencions, els conductors superaven la taxa del 0,6 mg/l
per aire espirat que ja es considera
una infracció penal. A més, un
dels detinguts havia causat un accident en què ningú va resultar ferit.
Els agents van fer els controls rutinaris a les zones d’oci nocturn
(Can Fàbregas i l’entorn de la discoteca Qué Locura). ■

SOCIETAT
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| PLE DEL CONSELL MUNICIPAL DELS INFANTS

■ COOPERACIÓ

Infants de sisè dissenyen
la plaça Josep Tarradellas

pai, un projecte que han ideat després de visitar el terreny i fer
enquestes per saber com ha d’estructurar-se el futur parc i que ha
comptat amb el suport de tècnics
d’urbanisme de l’Ajuntament.

Aquest va ser un dels punts del ple
que van protagonitzar 23 alumnes
de sisè de totes les escoles de la ciutat, que, per un dia, van ocupar les
cadires dels regidors de l’Ajuntament. Enguany aquests alumnes

L’entitat senegalesa
Kandeema organitza
un sopar solidari

Santa Maria acull
una exposició sobre
termalisme

La Marineta rep
el primer cicle de
cine cubà de Mollet

● MOLLET. L’associació senegalesa

● SANTA MARIA DE MARTORELLES.

● MOLLET. L’entitat Mollet amb

Kandeema organitza aquest dissabte (21 h) un sopar solidari. En
l’acte, que se celebrarà al centre
cívic Can Pantiquet, hi participarà
el grup de música tradicional Kora
Abetea. D’altra banda, la setmana
passada una delegació del Senat
de Mauritània es va reunir amb la
comunitat mauritana de Mollet,
on es va celebrar una trobada que
va aplegar unes 300 persones.

L’Ajuntament acull des d’aquesta
setmana l’exposició Termalisme a
prop de Barcelona, una experiència
relaxant, organitzada per la marca
Turisme total de la Diputació de
Barcelona, i que vol donar a conèixer els beneficis d’aquestes aigües.
Els visitants a la mostra, que es
podrà veure fins al 13 d’abril, participaran en el sorteig d’un tractament termal per a dues persones.

Cuba inicia aquest dissabte a La
Marineta (18.30 h) el I Cicle de
Cinema Cubà de Mollet, amb la
projecció del film El juego de
Cuba (2001) de Manuel Martín
Cuenca. Aquesta serà la primera
pel·lícula del cicle en què també
es podrà veure Lista de espera
(2000), de Juan Carlos Tabío, i
Viva Cuba (2006), de Juan Carlos
Cremata.

CONTRAPUNT

“Ha de ser un espai tranquil, on
poder passejar i llegir”. Aquesta és
la idea que els membres del
Consell Municipal dels Infants
tenen sobre com ha de ser el futur
parc Josep Tarradellas, al barri de
Can Pantiquet. Diumenge, en la
celebració del ple dels infants, els
alumnes de les escoles Sant Vicenç
i Princesa Sofia, les més properes al
solar on es farà el parc, presentaven
la maqueta amb el disseny de l’es-

TOC D’ALERTA ALS INCÍVICS

2008

Lestonnac recull diners
per a una escola al Congo
● MOLLET. Aquest divendres (17 h)

recolliran diners per al projecte
Mobokoli (mare que ajuda a créixer), que consisteix en la construcció d’una escola a un barri marginal de Kinshasa, la capital del
Congo. En concret, els diners que
es recaptin a Lestonnac de Mollet
es destinaran a la compra de material i mobiliari per al centre. ■

ORIOL CHICOT

han treballat a l’escola el civisme i
han realitzat un treball de camp per
detectar les actituds incíviques dels
ciutadans: com ara la brutícia als
carrers, les pintades a llocs no autoritzats i estacionar els cotxes a sobre
les voreres. Davant aquests comportaments, els menuts del Consell
Municipal van donar al govern
municipal solucions concretes com
crear espais per pintar grafits,
col·locar papereres on es puguin
apagar les burilles i promocionar el
transport alternatiu com el bus
urbà i la bicicleta, entre altres. ■

● MOLLET DEL VALLÈS

ABRIL

| ORGANITZA L’ENTITAT MOLLET AMB CUBA

l’escola Lestonnac de Mollet celebra la Festa de la Solidaritat per
ajudar a finançar un projecte de
l’ONG Fundació Internacional
Companyia de Maria (FISC) vinculada a l’escola. Enguany durant
la festa, en què es realitzaran rifes,
tallers i actuacions dels alumnes, es

PETITS REGIDORS. Els nois i les noies van tractar al ple temes relacionats amb l’incivisme >>

4

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

93 570 76 94
HORARIO:
DE LUNES A SÁBADO DE 9 A 20 h

MARTES
DIA DEL COLOR
COLOR + CORTAR + SECAR

40 €
MIÉRCOLES PARA ÉL
LAVAR + CORTAR

10 €
PEELING CORPORAL + MASAJE

25 €
BONO MENSUAL 4 SECADOS

40 €
JUEVES DIA MECHAS
MECHAS + CORTAR + SECAR

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

LA PAPERERIA MOLLET

e-mail:

·
·
·
·
·

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

935937650@infonegocio.com

DEPILACIÓN COMPLETA
INCLUIDO INGLES Y AXILAS

www.lapapereriamollet.com
08100 MOLLET DEL VALLÈS

Servei integral
d´oficines i escoles

50 €

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

20 €
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| ‘WWW.JOVENTUT.MOLLETVALLES.CAT’ TINDRÀ UN ESPAI PER A LES ENTITATS

Un web per als
joves molletans
● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / M. ERAS

La informació de diferents àmbits (cultura, salut, ensenyament, etc.) adreçada
al col·lectiu jove de la ciutat està recollida des d’ara al web www.joventut.molletvalles.cat. Aquesta acció es desprèn
de les conclusions del Pla Local de Joventut, aprovat fa dos mesos i que detectava una demanda de més informació i comunicació.
El web, dissenyat pel molletà Albert
Lizárraga, inclou un calendari d’actes
i un menú amb projectes com el sani-

■ LLENGUA

Jordi Esteban
debatrà sobre
aprendre català
● MOLLET DEL VALLÈS. El Consorci

de Normalització Lingüística ha
organitzat una xerrada amb el lingüista Jordi Esteban, amb el títol
Aprendre català: obrir el balcó al
món. Esteban és autor d’articles,
llibres i material didàctic, com ara
600 jeroglífics: 600 recursos per
aprendre català (La Llar del
Llibre, 1987) i 444 Jeroglífics per
desjeroglificar (Enigma Card,
1996). Esteban és també professor
del màster de la UB de Formació
de professors de català per a adults
i autor de diversos programes informàtics d’aprenentatge de català
per a alumnes de secundària.
L’acte tindrà lloc dimarts
(19.30h) a l’Ateneu Gran. ■

tari mo-vida, el d’oci nocturn Adeshores, les aules d’estudi i els punts d’informació dels IES, entre altres. El regidor Dani Novo explicava que, en una
segona fase, les entitats podran penjar
la seva informació i enllaçar amb el
web propi. Per ara, poden difondre-hi
les seves activitats per mitjà d’un missatge a joventut@molletvalles.cat.
Dissabte es presentava el web i la seva imatge de marca al carrer Gaietà
Ventalló, amb una pintada de grafits,
que van protagonitzar els tres guanyadors de la menció honorífica del primer Concurs de Grafits de Mollet. ■

■ EDUCACIÓ

PRESENTACIÓ. Un grafit a Gaietà Ventalló recull la marca ‘joventut’ >>

| ENGUANY ELS TRES CENTRES MUNICIPALS OFEREIXEN 144 PLACES LLIURES

Les preinscripcions a escoles
bressol s’obren el 5 de maig
● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / A.PALOMO

A partir del 5 de maig i fins al dia
16, s’obriran les preinscripcions a
les escoles bressol municipals de
Mollet, que s’hauran de formalitzar
a l’Oficina Municipal d’Escolarització, situada a la planta baixa de
l’Ajuntament.
Durant aquesta setmana s’han
celebrat les jornades de portes
obertes a les escoles bressols de la
ciutat: Els Pinetons, La Filadora i
La Xarranca, que en total sumen
228 places, de les quals 144 estaran
lliures per al proper curs escolar.

Les places s’atorgaran a les famílies
amb major puntuació, segons els
barems per poder optar a una plaça
municipal. Cal destacar que un
10% del total de les places estan
reservades a infants amb necessitats
educatives especials. Les llistes definitives d’admesos es coneixeran el
30 de maig i la matriculació es
podrà fer del 9 al 20 de juny.
ESCOLA DE MÚSICA
Els alumnes de l’Escola Municipal
de Música podran fer la preinscrpció del 21 al 30 d’abril i, els
alumnes nous, del 5 al 14 de maig.

En aquest cas, les llistes definitives
dels nascuts entre el 2002 i el 2004
es coneixeran el 30 de maig; dels
nascuts el 2001 cap enrere, que
hagin de fer prova de nivell, el 16
de juny; i, dels del 2001 cap enrere
sense haver de fer prova, el 25 de
juny. Les matrícules es podran realitzar de l’1 a l’11 de juny.
D’altra banda, les preinscripcions dels alumnes nous de l’Escola de Formació d’Adults, situada al
carrer Roger de Llúria, es podran
fer del 18 al 27 de juny. Les inscripcions a l’Escola Oficial d’Idiomes es podran fer a principis del
mes de setembre. ■

M.GARCIA

■ CIUTATS EDUCADORES

L’assignatura
de recuperar la
memòria històrica
● MOLLET DEL VALLÈS. La Xarxa

Estatal de Ciutats Educadores, de
la qual forma part Mollet, s’ha fixat
com a objectius prioritaris la recuperació de la memòria històrica i
la construcció de models de convivència que facilitin la cultura de la
pau. Aquesta va ser la conclusió de
la primera reunió de treball d’aquesta xarxa formada responsables
d’educació de les diverses ciutats
integrants: Mollet, Granollers,
Barcelona, Donòstia, València,
Sevilla, Pozoblanco, Hospitalet de
Llobregat, Vic, Lleida, Argentona i
Sant Just Desvern. La xarxa pretén
crear una metodologia per potenciar a les escoles el diàleg, la convivència i la cultura de la pau. ■
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| L’INICI DE LA CONSTRUCCIÓ DE REFUGIS ANTIAERIS

A recer de l’amenaça que ve del cel
A Mollet, la Junta de Defensa Passiva
es va constituir el 23 de juliol de 1938
● CONTRAPUNT
MONTSE ERAS

El so insistent d’una
sirena alertava els
molletans i paretans de l’amenaça
dels avions feixistes
que van deixar caure
les seves bombes a la zona. Quan el
gener de 1938 un projectil queia
sobre els Quatre Cantons de Mollet, la població per força va ser

*
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LES INDICACIONS
O La Junta de Defensa Passiva
publicava opuscles informatius
per a la població civil per intentar
evitar els danys personals que
produïen els bombardeigs. Entre
les indicacions, la Junta explicava
que el so d’una sirena seguida
era el senyal perquè la ciutadania
s’arrecerés en un refugi. Conscient
que no tothom disposava d’un
espai soterrat on anar o que
potser no hi eren a temps, la
Junta recomanava resguardar-se
al pis més baix, en cas d’un edifici
baix, i a un pis mitjà, si l’edifici
era alt. Altres espais: sota les
escales, a la cambra amb menys
obertures i a prop de les parets
mestres de la casa.

conscient del veritable perill que
suposaven els atacs aeris. Així,
mentre el juny de 1937 la Generalitat decretava la creació de la Junta de Defensa Passiva de Catalunya
i, amb un decret, instava els municipis a crear aquest organisme a nivell local, Mollet no va constituirla fins al 23 de juliol de 1938.
Amb tot, ja al desembre de
1937, la comissió de govern local
proposava la construcció de refugis, però la manca de recursos econòmics i “la possibilitat remota
de perill”, apuntava el regidor Josep Manau, feien posposar l’actuació. Pocs dies abans del primer
atac aeri a la ciutat, el ple de l’Ajuntament recuperava la proposta i
l’edil Rossend Ràfols demanava la
construcció d’un refugi a les escoles, sol·licitud que es reiterava mig
any més tard.
MANQUEN RECURSOS
La Junta de Defensa Passiva de
Mollet va elaborar un pla de refugis a diversos indrets estratègics (un
document que CONTRAPUNT
publicarà en la propera edició), tot
i que molts dels recers projectats
no van reeixir. Les dificultats econòmiques en frenaven la construcció. Per això, a l’agost la Junta de
Defensa proposava un impost prorefugis per recaptar fons. Parets, en
canvi, va sufragar el cost bàsicament gràcies a donatius de veïns

PROPAGANDA. Exemples de cartells que emetia el govern per evitar noves víctimes a la rereguarda >> ARXIU

que es feien setmanalment. La Junta de Defensa Passiva paretana
també es deuria crear al voltant de
1938, tot i que no es pot determinar la data exacta perquè el llibre
d’actes del ple municipal des de finals del 1937 va desaparèixer. Sí,
però, que existeix documentació
que indica com la Junta local es va
proposar construir dos refugis, un
proper a Can Serra, al capdamunt
del carrer Major, i l’altre a l’actual
avinguda Catalunya, davant de les
llavors escoles nacionals. Les obres
per a la seva construcció van suposar una despesa de 20.937,90 pesse-

tes, un 25% de la qual va ser costejada per l’Ajuntament i la resta per
veïns, segons la documentació de
l’època que recull la historiadora
M. Àngels Massaguer.
PROTECCIÓ SOTA TERRA

L’excavació de refugis no era l’única opció per aconseguir amagar-se
de les bombes. Túnels i rases ja
existents servien a la ciutadania de
recer. A Mollet, els veïns s’amagaven a les caves Gomà i a les mines
d’aigua de Can Mulà i de Can Torras a Gallecs. ■

El testimoni

L’alarma
“Aquí, a Parets, a vegades sonava
l’alarma... Érem a l’escola i
anàvem davant, al refugi, aquí a
la carretera. [...] Recordo que
quan hi anava, però, estava tan
espantada que em posava un
tronc a la boca i mossegava ben
fort”. Aquests records els recull
l’estudi del Consell Comarcal Llocs
de la Guerra Civil al Vallès Oriental.
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MOLLET DEL VALLÈS
Av. Jaume I, 176
Tel. 93 593 34 90

BARCELONA
c. València esq. Av. Meridiana
Tel. 93 265 44 73

També ens trobaràs a

www.auto2000mollet.es
AURIS SPORT 5P. 177CV
DIESEL. APERTURA
SIN LLAVE, XENON,
CARGADOR CD AGOSTO
2007 GARANTIA HASTA
AGOSTO 2012. 5.000 KM
PROVIENE DE
PARTICULAR: 19950 €

A3 5P 1.9TDI 130 CV
CLIMA TAPICERIA
PIEL Y ALCANTARA
PACK ELÉCTRICO
PERFECTO ESTADO
PVP: 14.950 €

AUDI ALLROAD 2.5
TDI 180 CV XENON
DVD TECHO, EQUIPO
MUSICA PROF.
PARKTRONIC,
NACIONAL AÑO 2004
PVP: 24950 €

C5 PREMIER HDI 110CV
SENSOR DE PARKG,
LUCES Y LIMPIAS,
CARGADOR CDS,
POCOS KM, UNA SOLA
MANO LIBRO REVISION.
PVP: 9600 €

VOLKSWAGEN NEW
BETTLE 1.9 TDI 100 CV
ESP AIRE
ACONDICIONADO,
D.A., E.E., C.C., 75.000
KM IVA DEDUCIBLE.
PVP: 14.950 €

ESPACE 2.2 DCI 150 CV
IVA DEDUCIBLE AIRE
ACONDICIONADO,
DIRECCIÓN ASISTIDA.
ELEVAL. ELÉCTR., C.C.
RADIO CARGADOR CD
PVP: 16900 €

PANDA MULTIJET
DIESEL 70CV BAJO
CONSUMO AIRE
ACONDICIONADO,
RADIO CD ELEVAL.
ELÉCTRICO. 30.000KM
PVP: 8750 €

IBIZA 1.9 TDI 100 CV 5P
STELLA AIRE ACOND.,
DIRECCIÓN ASISTIDA,
ELEVAL. ELÉCTRICO,
CIERRE CENTR.
DIRECCIÓN ASISTIDA.

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

GETZ CRD 3P BLANCO
AIRE ACOND., ABS
ELEVAL. ELÉCTRICO,
CIERRE CENTRAL.,
RADIO CD
POCOS KM.

CLIO DCI 3P AIRE
ACOND., DIRECCIÓN
ASISTIDA,
ELEVALUNAS
ELÉCTR. CIERRE
CENTRAL. RADIO CD
PVP: 6.000 €

BMW 320D 150 CV
PACK BUSSINES,
AÑO 2004
PVP: 20.500 €
IVA DEDUCIBLE

BMW 320CD 150CV
AÑO 2004
PIEL NAVEGADOR
PERFECTO
ESTADO
PVP: 23950 €

C 220 CDI SPORTCOUPE AÑO
2003 87.000 KM PIEL BEIGE,
NAVEGADOR COMAND,
CARGADOR CDS, SENSOR
DE LUZ Y LLUVIA, TECHO
PANORAMICO PRACTIC.,IVA
DEDUCIBLE LIBRO
REVISIONES PVP: 21.800€

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

A6 2.5 TDI V6 163CV
LLANTS CLIMA BIZONA,
NAVEGADOR
PARKTRONIC
TEMPOMAT CARGADOR
CD PIEL 85.000 KM
PERFECTO ESTADO

MB C 200 CDI AÑO
2005 86.000 KM
LIBRO REVISIONES
AVANTGARDE
IVA DEDUCIBLE
PERFECTO ESTADO

407 2.0 HDI 136 CV PIEL
NAVEGADOR TEL. XENON
ASIENTOS ELECTR. Y
CALEFACTABLES CARGADOR
CD CONTROL PRESION
PNEUMATICOS, SENSOR LUZ Y
LLUVIA, PARKTRONIC,
REGULADOR LIMITADOR DE
VELOCIDAD. AÑO 2005
PVP:16.950 €

PRESENTANT AQUEST ANUNCI, CANVI DE NOM I 100 LITRES DE COMBUSTIBLE

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

MICROCAR NUEVOS A ESTRENAR.
TODOS LOS MODELOS. LOS
MEJORES PRECIOS DEL VALLÈS.
NO LO DUDE, INFORMESE Y NO
SE ARREPENTIRÁ. SERVICIO
COMPLETO, POST VENTA,
FINANCIACIÓN Y SEGUROS
A TODO RIESGO

GRATIS
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| DIMECRES CONSTITUIRAN LA JUNTA

Un grup de veïns reactiva
l’AV del barri del Calderí
● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / M.E.

Mollet recuperarà aviat una de les
darreres associacions de veïns que es
van fundar a la ciutat. Així ho han
decidit impulsar un grup de ciuta-

dans del barri del Calderí, que el
proper dimecres (19.15 h) es reuniran al casal La República amb tots
els interessats per constituir la nova
junta de l’entitat i recollir les queixes i suggeriments dels seus veïns de
barri. L’AV del Calderí es va fundar

arran de la polèmica construcció de
pisos al costat de l’escola Montseny.
La seva activitat s’aturava l’any 2004
per motius personals de la junta. La
tresorera, Conchi González, pot ser
l’única persona de l’antiga junta que
es mantingui en el càrrec. ■

U Lliurament de claus als nous llogaters
Can Gomà va acollir dijous passat l’entrega de les claus dels
pisos promocionats per l’Obra Social La Caixa. En l’acte
protocol·lari, l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, va ser un dels
encarregats del lliurament de les claus dels habitatges de
lloguer assequible per a joves i majors de 65 anys de la Vinyota,
que en total havien rebut 1.200 sol·licituds. >> FOTO: MARC GARCIA

...
Mollet disposa
d’un nou centre
per a la igualtat

Parets neteja
el camí de la
Torre d’en Malla

● MOLLET DEL VALLÈS. Divendres
(20 h) s’inaugura el Centre
d’Informació i Recursos per a
Dones (CIRD) Joana Barcala. Es
tracta d’un nou equipament que
pretén donar informació, suport,
recursos i tallers, cursos i altres
activitats en qüestió d’igualtat de
gènere. L’acte tindrà lloc al centre
cívic Joana Barcala.

● PARETS DEL VALLÈS. L’Ajuntament ha arranjat el camí de la
Torre d’en Malla, una actuació
que ha consistit a millorar i estabilitzar el sòl, així com eliminar canyars i bardisses que dificultaven el
pas de vianants i ciclistes. La iniciativa s’emmarca dins els treballs
per al condicionament de la xarxa
de camins de Parets.

NOPP proposa que els comerciants
deixin d’utilitzar bosses de plàstic
● PARETS DEL VALLÈS. NOPP ha proposat l’adhesió de Parets a la campa-

nya Limitació de la bossa de plàstic d’un sol ús, impulsada per l’Agència
Catalana de Residus i altres col·lectius mediambientals. L’objectiu d’aquesta proposta és que l’Ajuntament impulsi accions conjuntes amb els
comerciants per tal de substituir les bosses de plàstic, amb una gran despesa ecològica, per altres de paper o de roba.

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
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EL SÍNDIC PERSONER PRESENTA LA
MEMÒRIA ANUAL EN UNA SESSIÓ DILLUNS
● MOLLET DEL VALLÈS. El Síndic Personer de Mollet, Francisco Amaya,
presenta aquest dilluns la memòria anual de la seva activitat. En la sessió
plenària, Amaya farà un resum de les queixes ciutadanes recollides durant
el 2007 i farà els suggeriments pertinents al govern local.

■ ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

POLÍTICA
■ NEGOCIACIONS

| EL GOVERN APROVA L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL CONSISTORI

Bronca sindical a la sala
de plens de l’Ajuntament

Esquerra de
Sant Fost demana
la Regidoria de
Cultura i Joventut
● SANT FOST DE CAMPSENTELLES
L.ORTIZ

Els sindicats acusen el govern de “superb”
i d’actuar unilateralment i sense consens
● MOLLET DEL VALLÈS
LAURA ORTIZ

El desencontre entre el govern
local i els sindicats en la negociació
del conveni col·lectiu es va fer més
que evident dilluns durant el ple
ordinari. L’executiu molletà passava
a aprovació el punt sobre la futura
estructura organitzativa de l’Ajuntament, quan uns 25 treballadors
municipals, entre ells els delegats
dels tres sindicats amb representació
al consistori (CCOO, UGT i el sindicat de la policia SPPME-Cat), van

L’executiu molletà
assegura que s’està
negociant i nega la
manca d’informació
iniciar una xiulada monumental que
no es va silenciar fins que no es va
donar el punt per aprovat, amb els
vots afirmatius del govern PSC-CiU
i el no de l’oposició (ICV-EUiA,
ERC i PP), que havia demanat que
es deixés el punt sobre la taula.

Sobra supèrbia, Falta diàleg, Ara
no toca i Menys supèrbia i més diàleg eren les frases que els treballadors mostraven amb cartells per forçar la retirada del punt de l’ordre
del dia del ple. “S’està en ple procés de negociació i no es pot passar
a aprovació un punt de manera
unilateral sense que hi hagi con-

*
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KOSOVO SENSE DEBAT
PROTESTA. Treballadors municipals durant el ple de dilluns >>

O El ple va rebutjar una moció de
suport a la declaració de sobirania
de Kosovo, presentada per ERC.
El PSC va argumentar el vot en
contra dient que “a principi de
mandat es va acordar que es
votarien mocions relacionades
amb Mollet. A més, ni l’ONU i la
UE reconeixen la independència
de Kosovo”. CiU es va abstenir
perquè tot i compartir el criteri
socialista sobre les mocions, “en
aquest cas estem d’acord amb el
contingut”, deia Guillaumes.
Xavier Fenosa (ERC) criticava el
fet que la junta de portaveus
“ni va voler discutir el punt”.

sens amb els treballadors”, apuntava el representant de CCOO a l’Ajuntament, Enric Alonso.
EL ‘QUIT’ DEL CONFLICTE
Actualment treballadors i govern
negocien la futura estructura organitzativa de la institució i la relació
de llocs de treball que se’n deriva.
El conflicte rau en el fet que els sindicats no estan d’acord a tractar
aquests dos punts per separat. “Hi
ha diferents fases però s’ha de parlar tot com un paquet”, diu Maite
Boza, representant de la UGT.
“L’estruc-tura que ha aprovat el

L.ORTIZ

govern està abocada al fracàs perquè no respon a l’actual organització”, deia Alonso. Per la seva part
Manuel Abel, de l’SPPME-Cat, criticava el “menyspreu que demostra
l’Ajuntament cap als treballadors
ja que la negociació està oberta”.
El govern, però, manté que aprovar l’organigrama és un exercici de
“sobirania municipal”, deia Feliu
Guillaumes (CiU), que afegia que
la valoració de llocs de treball s’ha
de fer posteriorment. Josep Garzón
(PSC) assegurava que fa tres mesos
que negocien “com marca el conveni” i negava rotundament l’acusació de manca de diàleg. ■

En un mes es podria donar per
tancat el procés de negociació per
arribar a un pacte de govern entre
IUSF, CiU i ERC a Sant Fost.
Aquest és el termini que es posen
els partits implicats, que continuen apropant punts programàtics
en les reunions, en què no hi és
present l’actual alcalde, Joan Gassó, que se’n manté al marge.
Tot i que, segons fonts properes
a la negociació, s’ha pogut arribar
a molts punts d’acord, encara queda pendent un dels principals temes sobre la taula: el POUM.
Amb tot, el portaveu d’IUSF, Juan
Fernández, afirma que l’aprovació
del document “no és un escull en
la negociació ja que tots som
conscients que s’ha d’aconseguir
el màxim consens”, diu. Segons
Antoni Piñero (ERC) “la participació i l’obertura de l’Ajuntament al ciutadà” és el tarannà que
ha de tenir el nou govern i “hi estem treballant per aconseguirho”, diu Piñero, que com a condició per entrar a l’hipotètic executiu
ha demanat que Esquerra s’encarregui de la Regidoria de Cultura i
Joventut. Per la seva part, Joaquim
Pérez (CiU), defuig parlar de repartiment de carteres i assegura
que és un tema “secundari”.
“L’interès general ha de ser que
el poble vagi endavant”, diu. ■

■ FORMACIÓ

| Programa especialitzat
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LA MARINETA DE PARETS OFEREIX CURSOS
SOBRE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
● PARETS DEL VALLÈS. El Centre de Recursos i Formació per a les empreses de
Parets La Marineta inicia aquest divendres un seguit de cursos especialitzats en
la prevenció de riscos laborals, que tractaran, entre altres, l’actuació en casos
d’emergència o incendis a les empreses.

■ FORMACIÓ

ECONOMIA

| EL CENTRE PERIFFERICS C&F OFEREIX UN CURS SOBRE SISTEMES MICROINFORMÀTICS NOMÉS PER A DONES

...



Paritat al mercat informàtic

La marca Derbi va
vendre 39.000 unitats
l’exercici 2007

La iniciativa s’emmarca en el projecte FIO, gestionat per la Generalitat i finançat pel Fons Social Europeu

● MARTORELLES. El 2007, Derbi

● MOLLET DEL VALLÈS
PEDRO NAVARRO

Fa tres anys que el centre de formació professional molletà Perifferics
C&F (avinguda Burgos, 37) ofereix
un curs sobre manteniment d’equipaments informàtics destinat exclusivament a dones. Aquesta iniciativa, gestionada per la Generalitat i

Treballen qüestions
d’ofimàtica, xarxes,
sistemes operatius i
manteniment general
CIRCUITS FEMENINS. Part de les dones que integren el curs >>
sufragada pel Fons Social Europeu,
pretén aconseguir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en
un sector del mercat laboral on les
dones estan clarament subrepresentades. “No hi ha cap raó perquè sigui una especialitat dominada per homes, les dones tenen

les mateixes aptituds per ser igual
d’eficients”, raona Marta Ortega,
una de les promotores del curs. En
tot cas, Ortega reconeix que “una
dona que es vol dedicar a la informàtica ha de trencar moltes barreres personals i socials”.
Els responsables d’impartir les

P.N.

classes són els directors i tècnics
del centre Carles Cabrera i Pere
Ferrer. El curs supera les 700 hores
i el temari és molt ampli. Dins
l’àmbit de les noves tecnologies, la
formació inclou el manteniment
de hardware i software, el control
de sistemes operatius, ofimàtica i el

desenvolupament de xarxes. L’aprenentatge clou amb pràctiques a
empreses del sector que poden propiciar una possible inserció laboral.
Amb aquesta promoció ja serien 45
tècniques en sistemes microinformàtics que surten de Perifferics.
“És difícil valorar el percentatge
de dones que després de la formació han aconseguit un lloc de treball, cada dona viu una realitat
diferent”, comenta Ortega en referència, sobretot, a la conciliació de
l’esfera familiar i laboral.
A part de Mollet, les 15 alumnes
que al novembre van començar el
curs provenen de poblacions de tota la comarca. La Maria José Escobar té 37 anys i és de Mollet. “Em
vaig assabentar d’aquest curs per
mitjà de l’Oficina de Treball de
la Generalitat”, diu. Després de 15
anys en una carnisseria, la Maria
José té clar que vol dedicar-se a la
informàtica. “Les dones som especialment hàbils en treballs manuals, no crec que tingui problemes a trobar feina”, pronostica. ■

va incrementar lleugerament la
seva facturació, segons les dades
de l’informe del grup italià
Piaggio, propietari de la marca
amb seu a Martorelles. En concret
la xifra de negoci es va situar en els
71,3 milions d’euros, una quantitat que suposa un increment de
l’1,4% respecte a 2006. L’increment de les vendes, 39.000 unitats, és la causa principal de l’augment de la facturació.

Eroski comença
a introduir la seva
marca a Caprabo
● MOLLET. El grup basc Eroski ha
començat a introduir la seva
marca blanca a l’establiment
Caprabo de Mollet, a la zona
comercial de la Riera Seca, que
serà un dels que properament canviarà de nom. Segons Eroski, la
seva marca blanca permetrà un
estalvi mitjà d’un 20% en la cistella de la compra.

OPINIÓ

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

APORTACIONS

LA FALTA DE PREVISIÓ FA QUE LA DESSALINITZADORA
AIGUA DEL PRAT NO PUGUI INAUGURAR-SE FINS AL 2009
D’A

W

Voteu a www.contrapunt.cat

Els Ajuntaments
aporten prou diners
en cooperació?
Resultats definitius

LA PREGUNTA:

És suficient

No, caldria més Sí, massa

15%

65%

20%

S’ha de prohibir omplir les piscines privades?

ivim moments de
sequera. El canvi climàtic i el clima mediterrani fan que els pous estiguin secs i els pantans a molt baix
nivell. Sembla que no tindrem
aigua per al consum humà en poc
temps, especialment en l’àrea
metropolitana de Barcelona. Les
solucions no es veuen clares, o per
massa cares o per manca d’infraestructures del sistema públic d’abastament.
I qui en té la culpa? Els qui
consumim o els qui gestionen els
recursos hídrics? Potser tots plegats. La nova cultura de l’aigua
que s’ensenya a les escoles no és
una cultura que tots tinguem clara, perquè les piscines privades o
la gespa als jardins estan a l’ordre
del dia. És més, les pròpies administracions públiques malbaraten
els recursos i no donen exemple.
A Catalunya els nostres polítics
tenen un llast difícil de superar;
els transvasaments van ser moneda

V

Platxèria

Aigua
TRINI

MILAN

...

Antropòloga i professora

La política de tapar
el forat mentre hi sóc
i reclamar a qui ve
després no és seriosa

contrapunt
www.contrapunt.cat
Premi de Comunicació de la Diputació de Barcelona
Tassis-Torrent de Premsa Local i Comarcal (2006)
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Mateixos drets, mateixos deures

L’arribada d’una sequera, d’una temporada amb manca de
pluges, no hauria de comportar necessàriament una escassedat
d’aigua d’ús si la ciutadania assumeix un consum responsable i
si els governants encapçalen plans adients d’explotació a mig i
llarg termini. Ara, però, Catalunya es troba amb l’aigua fins al
coll –evidentment, en sentit figurat– i el debat polític gira a
l’entorn de les mesures d’excepció i el transvasament del Segre.
La falta de previsió fa que la dessalinitzadora del Prat no pugui
entrar en funcionament fins al 2009. A més, la manca de
manteniment de les xarxes de subministrament ha fet perdre
milers de litres i les males pràctiques industrials i agrícoles han
comportat la contaminació dels aqüífers. Està en mans de tots
no malbaratar aquest bé comú i, per tant, cal informar i
conscienciar a la ciutadania, però el més important és que els
governs gestionin amb lògica i sensibilitat mediambiental. ■

CIBERENQUESTA

4

ENRIQUE C O L L A D O
Mestre. Mollet del Vallès
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l 6 de juliol de 2007 escrivia en aquest mateix
diari: “Espanya semblava una excepció a la regla. Però vet aquí que en les eleccions municipals del 27-M hem
començat a veure les orelles al
llop. Una cinquantena de regidors
pertanyen a partits que van tenir
com a tema central la immigració.
Plataforma per Catalunya ha
passat de 6 a 17 regidors. A Vic,
per exemple, ha passat d’un a quatre i s’ha convertit en la segona força. I al Vendrell, amb quatre, en la
tercera.
Fins i tot el Partit Popular de Badalona es va afegir al carro amb
una propaganda i un vídeo lamentables i ningú d’aquest partit va aixecar la veu per desmarcar-se’n.
Curiosament van pujar substancialment el nombre de vots. Què
faran en les properes eleccions,
quan Plataforma per Catalunya faci campanya a Badalona a la recerca dels seus votants naturals? Rivalitzaran per veure qui la diu més
grossa?
Quina poca memòria tenim al
no recordar que ahir mateix érem
nosaltres els que emigràvem!”.
Doncs bé, ja ho tenim aquí. El

de canvi amb l’Ebre quan s’havia
de lluitar contra el govern d’Aznar
però ara, si es vol tenir aigua del
Segre, no es pot parlar de la paraula maleïda, i a sobre, el govern Zapatero tampoc en vol saber res.
Llavors d’on vindrà l’aigua? Sembla una contradicció que vingui
d’Almeria, el lloc més sec d’Espanya, perquè tenen una dessaladora
mentre la del Prat de Llobregat serà operativa el 2009. Algú no hi ha
havia pensat en una dessaladora o
en altres mètodes per pal·liar una
situació recurrent a casa nostra? La
política de tapar el forat mentre hi
sóc i reclamar a qui ve després no
és seriosa. Cal un Pacte Nacional
de l’Aigua que no penalitzi ningú i
que asseguri aigua per a tots, consumidors privats i empreses i pagesos. L’aigua és massa important per
a la vida de les persones com per
esperar que simplement plogui, i
no serà a gust de tots. ■



www.platxeria.blogspot.com

concurs de mèrits proposat per
Rajoy ha posat el tema sobre la
taula i els gairebé quatre milions
d’immigrants amb permís de residència que paguen els seus impostos en aquest país van assistir com
muts espectadors a l’espectacle

Si els immigrants
poguessin votar, no es
parlaria d’aquest tema
tan a la lleugera

ESTEVE

d’una campanya electoral en la
qual no tenien un altre paper que
ser els protagonistes involuntaris.
Totes les realitats són susceptibles de ser tractades des d’una o
altra mirada i, justament, alguns
intenten presentar el tema de la
immigració des de la mirada més
fosca possible. El seu discurs consisteix a exagerar l’impacte de la
immigració en els serveis socials i
guardar silenci sobre l’aportació
positiva dels immigrants en altres
aspectes; per exemple, la Seguretat Social. Per tant, és una mirada
interessada amb la intenció d’esgarrapar uns quants vots, tot i
aprofitant-se d’un tema sensible
que té molts matisos i és fàcilment
manipulable.
El que és clar és que, si els immigrants poguessin votar, no es
parlaria d’aquest tema tan a la
lleugera. I el que és cert també és
que sense dret al vot d’una part
important de la població no es pot
parlar ni de democràcia real ni
d’integració real.
Perquè es doni la integració real
només hi ha una via: els mateixos
drets i els mateixos deures. I una
altra cosa: el respecte que es mereix tot ésser humà. ■

MASPONS
Mollet del Vallès

Com sentir ploure
AVIAT ES FARÀ PALPABLE QUE L’AI-

–és imprescindible– que el petroli. Això seria
d’una obvietat ridícula, si no fos
perquè encara no ho acabem d’interioritzar. Tenim una situació de
sequera extrema que té tots els números per fer-se crònica; ignorem
l’amenaça de desertització i actuem
com si sentíssim ploure, i no plou.
Esperem un remei miraculós.
Plou la meitat i augmenta el consum i la població. Resulta absolutament incomprensible que a aquest
problema –part del problema ambiental global– no se li doni absoluta rellevància. Els primers i únics a
rebre són els menys indicats: els pagesos. No poden regar els vegetals
GUA ÉS MÉS IMPORTANT
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que ens alimentaran, però podem
regar els cotxes i els golfos, i no es
penalitza el consum excessiu. Sense oblidar el cabal ecòlogic, que està delmant la fauna.
Venint de pagès és més fàcil adonar-se de les prioritats per a la vida,
el ritme natural. A la natura res no
és virtual. A la terra i les plantes no
se les pot enganyar amb estadística,
promeses; quan manca aigua a la
bassa l’has d’estalviar.
Tard o d’hora s’acabarà lligar els
gossos amb fuet i tocarem de peus a
terra; hom veurà que el futur passa
per mirar el passat, que cal tornar a
l’estalvi com a valor i cultura, i a un
cert ascetisme. De bon grat o aviat a
la força. Això anant bé. ■

Fundat l’any 2001 | Edita: CONTRAPUNT SCCL | Membre de l’Associació
Catalana de la Premsa Gratuïta (ACPG) | Control de difusió OJD-PGD
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Les cartes i fotografies que vulguin aparèixer en aquesta
secció hauran de fer constar el nom i cognoms de l’autor,
l’adreça, un telèfon de contacte i el document d’identitat.
Els escrits han de tenir una extensió màxima de 20 línies.

Escàndol vergonyós

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

ERC, un nou cicle

lluís ansó. >> Gallecs. Mollet del
Vallès

Tothom es pot equivocar. És veritat. Hi ha errors que es poden perdonar pel seu estat d’innocència,
però hi ha altres errors, que, malgrat que siguin fets per persones
insolvents, no es poden perdonar.
Quan vaig veure aixecat tot el
paviment després de quatre anys
de construcció i inauguració de
l’edifici del Consorci em vaig sentir emprenyat i impotent.
El que ha passat a la seu del
Consorci de Gallecs potser ha estat un error, una equivocació. Però quina ha estat la causa d’aquesta pífia? Qui l’ha provocat?
En una obra hi ha d’haver responsables: paletes, empresari, arquitecte, polítics. Qui ha fallat
amb l’enrajolat del sòl de la seu
del Consorci? No sóc tècnic, però
l’experiència de la vida ensenya
coses elementals. Qualitat dels
materials, seguiment correcte de
les normes de construcció... Qui
ha de controlar una obra pública? Jo apuntaria a l’arquitecte i
primer de tot, al polític responsable. Qui són i on són aquestes
dues persones? Han jugat amb els
diners públics i han contribuït a
la retallada de pressupostos d’obres o accions socials necessàries.
Demano que l’Ajuntament de
Mollet i també el de Parets, perquè formava part del Consorci,
facin públic aquest fet, i sobretot,
facin públic els noms de l’arquitecte i del polític. Tenim dret a
saber-ho. ■

Q

ue les últimes eleccions generals al parlament espanyol
han estat per a Esquerra Republicana un retrocés és
obvi, i que moltes són les raons atribuïbles, també. De
fet columnistes i periodistes de tots colors ja han dit la
seva en aquest sentit. Per aquest motiu i per la naturalesa del
projecte nacional que defensa ERC, penso que l'anàlisi s’hauria
de fer amb perspectiva històrica i no acotant-lo a un resultat
electoral concret.
En aquest sentit hem de ressaltar, que aquesta davallada arriba
després de tot un cicle electoral de creixement i consolidació de
l’opció independentista, la qual va començar a les eleccions al
Parlament de Catalunya de 2003, i que ha aconseguit normalitzar
l’opció sobiranista dins la nostra societat, opció que fins aquell
moment havia estat totalment marginada per la resta de
formacions polítiques. Un exemple clar és el canvi de
posicionament de PSC i Convergència. Els uns ja demanen les
balances fiscals i els altres ja parlen de dret a decidir. A Esquerra
Republicana ens trobem davant la contradicció següent:
socialment, i segons totes les enquestes, l'independentisme creix,
i, alhora, el suport electoral decreix. Aquesta contradicció ens
obliga a fer una revisió de la nostra estratègia.
A la vida d’una persona o organització, i encaixat d’una forma
adequada, el fracàs representa la fi d’una etapa, alhora que
l’oportunitat d’obrir nous horitzons, més il·lusionadors. Sabem
que el nostre objectiu no és fàcil, i que, a diferència de la resta de
partits, el nostre model de país –un estat europeu– no té cabuda
dins el marc legal vigent, per aquest motiu tenim plena
consciència que per aconseguir-ho necessitem de la complicitat
de la societat civil, i que aquesta complicitat s’aconseguirà si som
capaços de transmetre un projecte de societat il·lusionant per a la
nostra ciutat i per Catalunya.
roger vilaret garcia, Esquerra Republicana de Catalunya. >> Mollet
del Vallès

FEDER amb l’esclat de la bombolla immobiliària i la continuïtat
de l’espoli fiscal, els ajuntaments
tenen uns serveis contractats que
no podran pagar ni ells ni l’Estat,
ja que a menys vendes de pisos
menys ingressos per conceptes
com són les llicències d’obra.
Davant aquest panorama que
portarà a la ruïna molts que aniran a l’atur i molts altres que no
podran pagar la hipoteca, què ens
proposen els ajuntaments? La solució fàcil: apujar els impostos
per mantenir el nivell de serveis.
Senyors alcaldes, si la situació és
excepcional i no hi ha prou ingressos i cal astrènyer-se el cinturó... per què mantenir un nivell
de prestacions que ningú no podrà pagar?
Si l’obrer, ciutadà i votant s’ha
de quedar sense feina, el darrer
que l’interessa és que li mantinguin el nivell de serveis municipals, si la gespa no es pot regar,
cal que es mori; si no podem pagar 100 policies en pagarem 50; si
no podem pagar publicacions i
propaganda municipal, no en facin; si no hi ha prou diners per a
focs d’artifici, festes i xocolatades,
no en facin; i si amb tot això no
n’hi ha prou, els caldrà retallar-se
el seu sou polític i el de tots els
càrrecs de confiança ja que jo,
com a ciutadà, estic disposat a retallar-me el meu nivell de vida
sempre que els ajuntaments facin
el mateix i donin exemple. Si decideixen apujar impostos per
mantenir un serveis que ningú no
pot pagar, tirin pel dret, però després no s’estranyin quan ningú no
els torni a votar mai més. ■

Bombolla municipal

Jaume I, 800 anys

medir a. i rios. >> Palau-solità i

montserrat bao. >> Mollet

S’ha de prohibir
omplir les
piscines privades
per la sequera?
Antonio

Moruno
Pensionista (36)
MOLLET DEL VALLÈS

Més que prohibir-ho, s’haurien
de controlar que hi hagués una
depuradora i sistemes per tal
de reutilitzar l’aigua.

M.Ángeles

Pérez
Jubilada (76)
MOLLET DEL VALLÈS

Sí que s’hauria de prohibir,
com també el reg dels jardins
perquè abans són les
necessitats de les persones.

Anna

Lázaro
Mestressa (57)
MOLLET DEL VALLÈS

És molt complicat de decidir;
si ens veiem obligats, doncs sí,
perquè l’aigua és necessària i
les piscines només són un luxe.

Alícia

Pérez
Comercial (29)
MOLLET DEL VALLÈS

Prohibides no, però tampoc
plenes del tot. El que també
s’ha de vigilar són les fonts,
que malbaraten aigua.

plegamans

Malgrat l’espoli fiscal, els fons
europeus FEDER i la bombolla
immobiliària han permès a la
majoria d’Ajuntaments catalans
viure una bonança econòmica
sense precedents, i incrementar
cada any els pressupostos municipals, gràcies al constant cabal
d’ingressos extraordinaris que
rebien i que ningú no pensava
que algun dia s’haurien d’acabar.
S’han construït escoles, canalitzacions, biblioteques, centres de
dia, s’han restaurat edificis històrics, esglésies, ponts, camins i un
llarg etcètera. S’han augmentat
els serveis que els ajuntaments
presten als ciutadans: augments
de les plantilles administratives,
policials, serveis tècnics, personal

U

Gallecs no és un abocador
Els caminaires que dissabte van visitar l’espai rural de
Gallecs van gaudir d’unes vistes poc agradables. A l’entrada,
un cop travessat el pont de l’autopista, algun incívic va
deixar aquest regal. Gallecs, però, no és un abocador.
contrapunt >> Mollet del Vallès

d’escoles bressol i tota una tirallonga de serveis addicionals com
cossos de jardiners, de neteja vià-

ria, atencions domiciliàries, i despeses en propaganda municipal.
Ara, en coincidir la fi dels fons

Caminem junts sense recança,
malgrat la basarda els meandres i
penyasegats del camí / Que ens
empenyi l’esperança i el sarró ple
de constància que marca el pas
dels valents / No ens farem enrera, que el vent inflarà les galtes
per avançar com l’argent viu /
Lliscarem amb les onades, que
amb Ses Illes i l’Alguer anem
sempre plegats per reforçar lligames / El vent amarat de tarongers
despertarà els valencians al ritme
de la mascletà / Els ulls mirant al
nord que la Catalunya desmembrada es fondrà en una abraçada
que Carcassona és el bressol / En
tocar l’estel de la independència
desplegarà les quatre barres de
nord a sud, d’est a l’oest / I el camí companys serà planer. ■

Antonio

Martín
Funcionari (36)
MOLLET DEL VALLÈS

No té res a veure, malgastar
l’aigua es fa tant en una de
pública com en una privada,
tot i que no estic a favor de cap.

Patrícia

Castillo
Netejadora (29)
MOLLET DEL VALLÈS

Sí, perquè les piscines privades
s’emporten molta aigua i, si
diuen que hi ha sequera, doncs
que tothom vagi a la pública.
Text i fotos: ANNA PALOMO
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4,33 euros/setmana

contrapunt@contrapunt.cat

15,15 euros/mes

Anuncis per fax 93 579 33 88

Preu mòdul: 11,45 euros/setmana

ESTETICISTA
para Mollet

IMMOBILIÀRIA
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EN VENDA

OFICIALA
per a jornada completa
Interessades truqueu al

649 87 95 80
Se precisa

ESTETICISTA

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

GIMNASIO PARADISE
busca para incorporar a su equipo

RECEPCIONISTA
Chico de 18 a 25 años.
Buena presencia, trato al público.
Media Jornada de 18.30 a 22.30 h.
Interesados presentar CV en PARADISE:
Alexander Fleming, 33 · Mollet
Tel. 93 593 23 06

· MARTORELLES. PUEBLO. Ref. 1638. Todo
exterior. 75 m2, 2 hab. dobles, cocina, comedor con chimenea, suelo terrazo, ventanas demadera. Soleado. Precio: 174.290
euros. Tel. 93 570 51 59.

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.

· MOLLET. JAUME I. Piso para ref. a su gusto. Ref. 01654. Sup. 96 m2, salón 22 m2,
baño, cocina office, lavadero, amueblado,
calefacción, ascensor, ventanas de aluminio. Amplio. Precio: 237.400 euros (39.5
Ml). Tel. 93 579 33 33.

EN LLOGUER

TRASPÀS

Se precisa

Perruqueria
de Mollet busca

39 mm) 


08100 Mollet del Vallès

· Perruqueria ubicada al centre de Mollet
per propera obertura necessita ESTETICISTA AUTÒNOMA I OFICIAL/A AMB EXPERIÈNCIA. Interessats/des pregunteu
per Judith. Tel. 605 94 47 67.

I

X

Rambla Pompeu Fabra, 32, baixos

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

Preguntar por Susana

ESQUEMA D’UN MÒDUL (48

Preu anuncis per paraules:

DEMANDES

Interesados/das llamar al

2008

Anuncis per correu electrònic



691 567 666 o 93 570 93 02

ABRIL

Anuncis per teléfon 93 570 52 59
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FEINA

Se valorará presencia, experiencia
y las ganas de trabajar.

DV,

· VENTA DE LOCAL EN MOLLET. Apto para
profesionales o empresas. Zona céntrica.
Con mobiliario y despachos interiores.
Todo exterior. Económico. Interesados llamar al tel. 610 07 07 45.
· SE VENDE ESTUDIO DE DISEÑO EN EL
CENTRO DE MOLLET. Todo exterior, muy
luminoso. Salón-comedor, recibidor, cocina con barra americana, una habitación y
baño completo. Primero con ascensor. Todo amueblado y con electrodomésticos.
Recién reformado. Tel. 645 833 097.
· URGE VENDER DÚPLEX EN SANT ANTONI DE VILAMAJOR. 5 años. 111 m2, 3 hab. +
estudio, piscina comunitaria, parking incluido. En el centro del pueblo. Precio:
246.415 euros (41 Ml). Negociables. Tel.
663 728 815.
· MOLLET. CAN PANTIQUET. 4 hab., calefacción, terraza de 60 m2, ascensor, aluminio, reformado. Precio: 270.455 euros.
Tel. 669 88 27 74.
· MOLLET. ZONA SANTA ROSA. Ref. 01627.
Superfície de 50 m2, 3 hab. (1 doble, 2 individual), 1 baño, cocina conservada, comedor (15m2), suelos parket, calefacción,
carpintería exterior de aluminio color
plata, exterior salón, hab. doble. Precio:
167.682 euros. Tel. 93 579 33 33.

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

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

· TRASPASO LOCAL CON NEGOCIO DE
LENCERIA MONTADO EN MOLLET. Zona
centro. Cerca del casco antiguo. Ref.
03034. Tienda provista de alarma, pequeño trastero y baño. Con todo el género. Sup. 60 m2. Escaparate. El precio del
traspaso variará según el genero que
quede en ese momento en la tienda. Precio: 33.005 euros (5.5 Ml). Alquiler de
400 euros/mes. Tel. 93 579 33 33.
· Ref. 33761. LOCAL COMERCIAL EN
MONTMELÓ. Negocio en pleno funcionamiento. 110 m2, almacén 55 m2, aseo,
amueblado, aire acondicionado, calefacción, cerca de transporte público. Maquinária incluida en el precio. Acond.para
gimnasia pasiva y estética. Precio: 13.500
eur. Tel. 93 572 30 73.
· TRASPASO DESPACHO DE 50M2. Todo
exterior. En el centro. Apto oficina y consultas. Precio: 475 euros/alquiler. Tel. 663
04 22 38.
· MONTMELÓ CENTRO. Ref. 33785. Local

BAR EN TRASPASO
EN MOLLET
En pleno funcionamiento
y buena ubicación.
Zona nueva de La Vinyota.
Interesados/as llamar al
tel. 617 11 78 24

BAR EN
TRASPASO
POR JUBILACIÓN

· SE ALQUILA PARQUING. ZONA CAN
PANTIQUET. Precio: 50 euros/mes. Interesados llamar al tel: 670 356 221.
· ALQUILER DE LOCAL DE 70 M2 EN MOLLET. Diáfano. Con vado. Ideal taller, almacén... Pequeño patio. Precio: 300 euros/mes. Tel. 663 728 815.
· SE ALQUILA CASA EN PARETS (Ensanche), junto al barrio de Lourdes, estupendas vistas. 150 metros cuadrados, 3 habitaciones, 2 cuartos de baño, jardín,
parking con puerta automática. 1.200 euros/mes. Información al tel. 610 40 00 26.
· DESPACHO EN EL CENTRO DE MOLLET.
Primer piso. 60 m2, todo exterior. Para
consulta, terapeutas, masajistas... Precio:
300 euros/mes. Tel. 663 728 815.
· SE ALQUILA LOCAL DE 110 M2 EN PARETS
DEL VALLÈS. Buena situació. Esquinero.
Equipado para oficina. Precio interesante.
Tel. 609 48 21 20.
· VIVIENDA EN ALQUILER EN SANT FOST. 1
vecino. 4 hab., todo exterior, calefac., en
plena naturaleza. A 3 minutos del ayuntamiento. Sin amueblar. Precio: 600 euros/mes. Tel. 663 728 815.
· LOCAL EN LLOGUER A MOLLET. Bona situació, davant Ajuntament (Av. Llibertat).
Oficina en 1a planta, 85 m2. Totalment
equipada per entrar a treballar, amb separacions de despatxos i climatització.
Preu: 800 euros/mes. Tel. 93 570 65 55.
· ALQUILER DE DESPACHO EN EL CENTRO
DE MOLLET. 50 m2, con o sin muebles de
oficina. Todo exterior. A negociar. Precio:
450 euros/mes. Tel. 663 728 815.
· SANT FOST. Alquiler de casa en el campo. Sin muebles. 3 hab., calefacción. Pre-

cio: 550 euros/mes. Interesados llamar al
tel. 663 728 815.
· MOLLET. ZONA SANTA ROSA. Ref. 04043.
Sup. 60 m2, salón 14 m2, 2 hab., baño, coc.
office, amueblado, calefacción, asc. puertas de haya, balcón, suelos de gres, ventanas de aluminio. ¡Nuevo! Precio: 950 euros. Tel. 93 579 33 33.
· TERRENO EN SANT FOST. 500 m2 o 1000
m2. Parquing para camiones. Al aire libre.
Precio: 250 o 500 euros /mes. Teléfono de
contacto: 663 728 815.

M
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· SE VENDE AUDI A6 AVANT 1.9 TDI 110CV.
5 puertas. Año 2001, ABS, llantas, techo
solar, dirección asistida, elevalunas eléctrico. Precio: 10.900 euros. Teléfono de
contacto: 93 562 15 65.
· BMW 320 COMPACT 2.0 150 CV. Año
2002. Clima, dirección asistida, llantas,
retrovisores eléctricos, color rojo. Precio:
14.900 euros. Tel: 93 573 94 91.
· CITROËN C3 1.4 70CV. 5 puertas, aire
acondicionado, cierre centralizado, dirección asistida, CD, manos libres, retrovisores eléctricos, color azul. Precio: 8.400
euros. Tel. 93 562 15 65.
· SE VENDE DAEWOO LANOS 1.5 85CV. 3
puertas, año 2000, l/revisiones. Pocos
km., aire acondicionado, dirección asistida. Precio: 2.900 euros. Tel. 93 573 94 91.
· SE VENDE AUDI A4 AVANT 1.9 TDI 110CV.
5 puertas, año 2000, clima, llantas. ordenador de abordo, color rojo. Precio: 12.900
euros. Tel. 93 573 94 91.
· KIA PICANTO 1.1 LX (65 CV), año 2005.
Sólo 5.500 km. Aire acondicionado, elevalunas eléctrico, cierre centralizado, dirección asistida, CD. Precio: 7.500 euros.
Interesados llamar al tel. 935 445 556.

PALET MOTOR
SIN CARNET:

80 m2,en pleno
funcionamiento.

· LIGIER NOVA X-SIZE, AÑO 04, FULL EQUIP, LLANT., E.E,C.C,SOLO 10.000
KM. PVP: 7.800 euros.

Interesados llamar al tel.

· JDM ALBIZIA DIESEL AÑO 03. E.E, C.C.,RADIO-CD,LLANT., PVP: 8.600
euros.

93 570 53 65
ES TRASPASSA
AGÈNCIA DE VIATGES

· MICROCAR MC2. AÑO 05. DIESEL, LLANT., E.E,C.C, CD. PVP: 9.900 euros.

TURISMOS:
· FORD FOCUS 2.0 TDCI (136 CV), AÑO 05. FULL EQUIP, CLIMA, 52.000 Km.
PVP: 14.500 euros

A MOLLET
en ple funcionament
i molt ben situada.

· KIA PICANTO 1.1 LX (65 CV), AÑO 05, SOLO 5.500 Km. A. A., E.E., C.C.,
D.A.,CD. PVP: 7.500 euros.

Interessats/des truqueu
al tel. 93 570 32 05

·SUZUKI SWIFT SPORT 1.6 (125CV) 3P, AÑO 07, GERENCIA, FULL EQUIP.
PVP: 15.590 euros.

·PEUGEOT 206 2.0 GTI AÑO 03, FULL EQUIP, CLIMA,LLANTAS, RADIO-CD.
PVP: 8.500 euros.

4x4:

Se traspasa
CAFETERÍA HELADERÍA

en Mollet.
Buena zona
en pleno crecimiento.

✆ 93 562 51 17

Interesados llamar a
partir de las 20.30 h al tel.

(tarda-nit)

690 91 55 92

·SUZUKI GRAND VITARA 1.9 DDIS 5P JX-A, AÑO 08, KM. 0, FULL EQUIP,
EXTRAS. PVP: 25.990 euros.
· SUZUKI GRAND VITARA 2.0 140 CV, 5 PUERTAS, JLX-A, AÑO 08. KM. 0.
PVP: 21.990 euros.

· SUZUKI VITARA 1.9 TD HARD TOP, AÑO 99, C.C., E.E., DIRECCIÓN
ASISTIDA, LLANTAS. PVP: 7.900 euros.

MOLLET: Av. Gaudí, 51-53 · Tel. 935 445 556
GRANOLLERS: c. Corró, 157 · Tel. 938 791 341
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| Lliga Interclubs Quatre Modalitats

EL MOLLET GUANYA EL SANT FELIU
I ES POSA TERCER A LA GENERAL
● MOLLET. El resultat total va ser de 6-2 i els punts molletans van ser obra

ESPorts
EL CB MOLLET DEIXA EL LIDERATGE,
L’EQUIP D’ÀLEX COMA PERD A RUBÍ 20
■

FUTBOL

d’Acosta en Lliure (69-46), Hernández a Tres Bandes (15-7) i Almiron a Quadre 47/2
(100-48). Castanyer va perdre a Banda per un ajustat 35-50. El Mollet és ara tercer
amb 7 punts i aquest cap de setmana va a Granollers.

L’HOQUEI GUANYA FÀCIL I
SURT DE LA ZONA DE DESCENS 22

BON PAPER DEL PATINATGE
A L’INICI DE L’INTERCLUBS 23

| Primera Territorial L’EQUIP TENIA EL LÍDER CONTRA LES CORDES I VA ACABAR PERDENT EN EL DEBUT D’ALBERT MASDEU

El Mollet s’allunya de l’ascens
CF MOLLET
SANT FELIU SASERRA

de la primera i el Mollet va continuar perdonant un Sant Feliu que
la va entrar en la primera arribada
que va tenir. Amb l’empat, el Mo-

1
3

CF MOLLET: Marc Bellés, David (Manolo),
Raúl Medieta (Ramírez), Parra, José
Manuel, Miralles, Pitu, Toni, Valverde,
Dani Rivas i Marc Fortuny (Bresco).
SANT FELIU SASERRA: Sergio, Vinyals,
Eloi, Alberto, Dani Flores (Jairo), Marc
Plata (Roger), Damià, Boris, Oriol, Carlitos
i Miki (Toni).
ÀRBITRES: Moreno Millán. Targeta groga
a Mendieta, José Manuel i Toni del
Mollet i als visitants Eloi, Roger i Toni.
GOLS: 1-0, José Manuel (19’); 1-1, Eloi
(62’); 1-2, Roger (65’); 1-3, Carlitos (p) (87’).

El Parets trenca
la mala ratxa
amb la defensa
endreçada
CF PARETS
UE RUBÍ

Els molletans es van
avançar al marcador
però van perdre moltes
oportunitats de gol
llet va desconnectar i els visitants
capgiraven el marcador tres minuts
més tard després d’una errada defensiva que Roger va aprofitar per
marcar a porteria buida. El Mollet
ha sumat 3 dels darrers 18 punts
possibles i està a 5 de la zona de
promoció. El proper compromís és
al camp del Peña San Pedro, un
dels cuers. ■

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / P.N.

Tot i que encara hi ha opcions matemàtiques d’accedir a una plaça
d’ascens, el CF Mollet està cada
cop més lluny d’assolir l’objectiu
de la temporada. L’equip va tornar
a perdre, aquesta cop a casa davant
el líder del grup, el Sant Feliu Sasserra (1-3). Per tant, el tècnic Albert
Masdeu, que abans de Setmana
Santa va agafar el relleu de Miguel
Guerrero a la banqueta, no va debutar amb victòria.
Potser la principal frustració de
l’afició rau a veure que l’equip no
acaba d’explotar tot el seu potencial. De fet, el Mollet va dominar
bona part de l’enfrontament contra
el líder però, en qüestió de minuts,

■ Preferent

*

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

L’INFANTIL INFAL·LIBLE
PUGNA. Dos jugadors lluiten per una pilota dividida >>
els del Germans Gonzalvo van engegar a dida tota la feina realitzada.
Amb la novetat de Valverde a l’onze inicial, el CF Mollet va començar molt expeditiu i assumint les
regnes del partit. Així, al minut 19
de la primera, José Manuel avança-

ORIOL CHICOT

va els molletans amb un xut creuat.
En els minuts posteriors, amb el
Sant Feliu adormit, el Mollet va
desaprofitar l’oportunitat de lligar
els tres punts i va perdonar fins a
tres ocasions clares de gol. L’inici
de la segona meitat va ser un calc

L’ equip Infantil A del CF Mollet
segueix imparable. Després de la
pallissa a l’OAR Gràcia (5-0), l’equip va guanyar diumenge el
Granollers amb un ajustat 1-0
gràcies al gol d’Óscar Monje. Els
molletans, amb 56 punts, són els
clars favorits per guanyar la Lliga
i pujar de categoria.

0
0

● PARETS. Amb aquest empat sense
gols davant el Rubí, el Parets acaba
amb els resultats negatius al Josep
Seguer. L’equip dirigit per Cuni es
va mostrar molt concentrat en
defensa però va perdonar de cara a
gol i el davanter Carreño va ser el
paretà que va portar més perill a la
porteria visitant. El Parets continua
a només un partit del descens, el
proper compromís és a Vic. ■

■ Primera Territorial

La UE Molletense
esgarrapa un punt a
un minut del final
● Gran resultat de l’equip de
Montoya a un dels camps més
complicats, el de l’Avià. Els locals
es van avançar amb gol de Raúl al
minut 47 però la Molletense va
forçar l’empat al 89 amb una jugada entre Carmona i Vázquez que
va culminar Óscar. La Molletense
juga contra el Tona diumenge a les
16.30 h al Zona Sud.

ESPORTS

■
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B À S Q U E T | Segona Catalana EL SANT GERVASI CONTINUA A LA ZONA MITJANA DE LA TAULA DESPRÉS DE DERROTAR EL CALDES

El Barnasfalt venç La Salle 63-54
i es resisteix al descens directe

■

4

ABRIL

Copa Catalunya

El Recanvis Gaudí
abandona el
lideratge davant
l’incòmode Rubí
RUBÍ

● PARETS DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

Gran resultat del sènior del CB
Parets Barnasfalt per tal d’eludir el
descens directe i aconseguir una
plaça de play-off. L’equip que
entrena David Borell es desplaçava
a la pista de La Salle Manresa, un
equip de mitja taula que els paretans van acabar derrotant per 9
punts de diferència.
EMOCIÓ FINS AL FINAL
Les forces van estar molt igualades
durant els primers compassos de
partit cap dels dos equips va poder
establir una diferència significativa.
El primer quart va caure del cantó
paretà amb un parcial de 19-14
però La Salle va igualar el marcador al segon període (9-11). Amb
tot plegat, el partit arribava al descans amb un igualat 28-25, una

incertesa que es va prolongar fins al
tercer quart que va finalitzar 44-41.
A l’últim quart, el CB Parets va
ajustar els marcatges defensius i va
encadenar una bona ratxa anotadora. Aquesta victòria a domicili significa el sisè triomf dels paretans a
la Lliga que continuen penúltims a
la classificació. Aquest cap de setmana visiten el Santpedor. ■

RECANVIS GAUDÍ

77
74

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

*
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SANGER AL

2008

100%

A tres minuts del final, l’àrbitre
va suspendre el Sanger-Caldes
perquè els visitants es van
quedar amb un jugador de camp.
Els molletans anaven guanyant
de 20 punts i la Federació dóna
aquest resultat com a definitiu.
Els de Toni Delgado somien amb
l’ascens i dissabte van a Andorra.

DE CARA A BARRACA. Finalització d’un atac dels paretans >>

■

FUTBOL
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Malgrat estar amb l’alarma encesa
durant tota la setmana, sempre hi
ha variables incontrolables. En la
visita a la pista del Rubí, el Club
Bàsquet Mollet va veure com un
dels seus puntals defensius,
Viñallonga, queia lesionat del
genoll als quatre minuts de partit.
L’enfrontament va estar aturat fins
que Viñallonga va ser traslladat a
l’hospital per ser atès. La situació
va desconcertar l’equip d’Àlex
Coma i el Rubí va aprofitar per fer
el seu joc. A part, el Mollet va concedir moltes faltes al final del partit. El màxim anotador molletà va
ser Viladomat (20 punts). L’equip
molletà és segon i rep al líder, un
partit vital, dissabte (19.30 h) al
pavelló de Plana Lledó. ■

| 2a Territorial ELS TRES DESPLAÇAMENTS DELS EQUIPS BAIXVALLESANS ACABEN 3-1

Jornada fatídica per als Segona
● ● ● MOLLET / PARETS / MARTORELLES. Els tres equips baixvallesans

de Segona van sortir malparats de la
darrera jornada de Lliga. Tot i
començar guanyant amb un magnífic gol de Lázaro, la Lourdes UE
va perdre 3-1 al terreny de joc del
Santa Maria de Montcada. Els
molletans van defensar el marcador
favorable fins que els locals van
establir l’empat al minut 69. Amb
un Lourdes desubicat, el Santa

Maria va capgirar el marcador en 6
minuts. La Lourdes és catorzena
amb 29 punts i voreja la zona perillosa del descens.
Pel mateix resultat, el Martorelles va ser derrotat pel CD Sentmenat (3-1). La falta d’encert dels
martorellesencs i l’efectivitat demolidora dels locals van ser les
claus del partit. El golejador blanci-vermell va ser José Luis Ortiz,
que només va servir per maquillar

el marcador. El Martorelles segueix tranquil a la mitja taula.
Per últim, la maledicció del 3-1
també es va emportar per davant el
filial del Parets que va perdre el
derbi al camp de la Llagosta. Els
paretans van començar marcant,
amb un contraatac culminat per
Antonio Jesús al minut 25. La Llagosta no va trobar forats fins a 10
minuts pel final. El Parets B continua ensorrat als llocs de descens. ■
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| Primera Nacional Catalana EL MOLLET GUANYA EL SEU COMPROMÍS I EL PIERA ENSOPEGA A LA PISTA DE L’ARENYS

Carambola ideal del Mollet HC
RECAM LASER CALDES 2
MOLLET HC

6

RECAM LASER CALDES: Marc Palomo,
Antonio Ganella, Joan Marc Carmona,
Joan Burló i Marc Zanón - 5 inicial - Javier
Jiménez, David Candami, Gómez i
Lambert Franco.
MOLLET HC: Àlex Mañé, Joel Garcia,
Jaime Calvo, Raul Castillo i Pablo
Rodríguez - 5 inicial - Pep Pomé, Pol
Ardave, Jonathan Ardid i Eudald Bonet.
ÀRBITRE: Masdeu. Groga a Ganella,
Carmona, Burló, Zanón i Candami del
Caldes. També Pomé, Rodríguez, Castillo,
Ardid i Calvo del Mollet. .
GOLS: 0-1, Pomé (12’); 0-2, Ardave (22’); 03, Ardave (24’); 1-3, Zanón (26’); 2-3,
Ganella (33’); 2-4, Pomé (37’); 2-5, Pomé
(39’), 2-6, Castillo (45’).

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / P.N.

El Mollet HC va sortir a la pista del
Caldes com un huracà, amb les
idees clares. No tenia ganes de patir
més del compte i va enllestir el partit tan ràpid com va poder. L’equip
de Jordi Morote va oferir un recital
de joc, sobretot durant els 25 minuts inicials en què els molletans van
establir una diferència de 0-3.
El Mollet va jugar endreçat en
defensa i ràpid en atac i el Caldes
va estar a remolc durant tota la
primera meitat. Pep Pomé, amb
quatre gols, i Pol Ardave, amb una
doble diana, van ser els artífexs de
la victòria.

A la segona part, els locals van
sortir més forts i van escurçar diferències. Amb el partit 2-3 la sensació de perill va durar ben poc

Amb 31 punts, l’equip
de Jordi Morote surt
temporalment de
la zona de descens
perquè el Mollet va tornar a
prémer l’accelerador. Raul Castillo
va rematar la feina i va tornar a vulnerar la porteria del porter del
Caldes, Marc Palomo, exjugador

del Mollet. Ha estat una jornada
ideal per als interessos del Mollet
perquè el Piera va perdre a Arenys
i l’Andorra Locubsa va caure 4-1 a
la pista del Congrés CP. Per tant,
l’equip surt de les últimes quatre
places i ja no està en zona de descens. L’equip molletà que entrena
Jordi Morote visita dissabte la pista
del Vendrell, equip que lidera la
taula amb 58 punts. ■

■
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| 1a Catalana

El Sant Fost arrenca
el ‘play-off’ d’ascens
amb empat a casa
● El Sant Fost va haver de repartir
els punts en el primer duel del
play-off d’ascens. Malgrat quallar
un bon partit, el conjunt de Julio
López va empatar 27-27 contra
l’OAR Gracia, en part, per la bona
actuació del porter sabadellenc en
els tirs des dels 7 metres. El Sant
Fost va portar la iniciativa (al
minut 20 el marcador era d’11-6)
però l’OAR va reaccionar a temps.

| Preferent ELS MOLLETANS PERDEN 6-3

El Can Calet surt del
pou i la Unió ensopega
● ● MOLLET / SANT FOST
PEDRO NAVARRO

Per primer cop a la temporada, el
tècnic Xavier Cuní va poder comptar amb tots els seus homes i això es
nota. El Can Calet va guanyar a la
pista del Caldes d’Estrac 1-4 amb
gols de Marc Lázaro (2) i José
Ángel (2), que reapareixia després
de 18 partits de baixa. Els santfostencs, que fa dues setmanes estaven
en plaça de descens, suma la segona victòria com a visitant i
comença a veure la llum. Si el Can
Calet suma 9 dels 21 punts restants

estarà definitivament salvat. El
proper compromís és diumenge, a
les 11 h al Pavelló 1 amb la visita
del líder, el Barceloneta.
La UFS Mollet, per la seva part,
va perdre 6-3 al feu del Santa Coloma Riunord. Durant els primers
minuts de partit, l’equip que
dirigeix Juan Carlos Elias va patir
l’expulsió del porter i això va minvar la contensió defensiva dels molletans. Els golejadors van ser Ramon, David i Xavi Gual. El Mollet
és cinquè i dissabte rep el Masnou,
el cuer de la Lliga. El duel serà a
Ca n’Arimon (17 h). ■

GABINET DE SERVEIS · CORREDORIA D’ASSEGURANCES
Comunitats · Combinat de la Llar · Combinat de Comerç · Assistència
sanitària · Automòbils · Indústries · Accidents · Vida · Plans de Jubilació

Avda. Calderó, 18, 1º A · Tel. 93 570 54 46 · Mollet del Vallès
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Un Interclubs profitós per al CPA
● ● MOLLET / PARETS
PEDRO NAVARRO

El Club Patinatge Artístic Mollet
va organitzar diumenge a Riera
Seca la primera fase del torneig
Interclubs que va reunir més de
100 patinadores d’arreu. Les noies
del CPA es van assegurar una bona
classificació per a la segona fase
que serà el 30 d’abril a Tona.
Així, les patinadores molletanes
més destacades van ser Judit Castanyeda, primera posició a Figures
Obligatòries debutants, i Janet
Romero, amb un tercer lloc a Iniciació A de Figures Obligatòries i
també la segona millor marca en
Modalitat Lliure. A Iniciació C

EQUILIBRI. Una patinadora molletana en el seu exercici >>

ORIOL CHICOT

menors, Queralt Figueroa va aconseguir la tercera plaça a Figures
Obligatòries i la sisena en Modalitat Lliure. També van destacar
Emma Pérez, Sara Iglesias, Andrea
Olivares, Marina Alcántara, Ariadna Garcia, Andrea de la Torre,
Carla de la Torre, Paula Martín,
Jéssica Garcia i Maria Cantarero.
A banda, el passat cap de setmana es va celebrar a Vilanova el
Campionat provincial. La paretana Sara Castillo va ser quarta a
Figures Obligatòries, sisena a Lliure i cinquena a Combinada. La
molletana Júlia Marco va quedar
segona a totes tres modalitats. Està
en joc la classificació pel Campionat de Catalunya. ■

■

MOTOR

| Karting

Simón guanya
la segona carrera
del Campionat
de Catalunya
● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

El pilot molletà del TKS-Recam
Láser Dani Simón va quallar una
magnífica actuació a la segona
prova del Campionat de Catalunya de karts celebrada a Mora de
l’Ebre. Un arranjament arriscat del
kart no va permetre a Simón fer
una bona crono i va abacar en una
discreta quarta posició. Si més no,
el pilot molletà es va refer i va
guanyar la prefinal i totes dues
finals. La propera prova del campionat està programada pel 19 d’abril a Sils, Girona. ■

■ LITERATURA
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| Especial hora del conte
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CAN MULÀ REP LA MON MAS
EN EL DIA DEL LLIBRE INFANTIL
● MOLLET. Dissabte la biblioteca de Can Mulà commemorava
el Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil amb una sessió
especial de l’hora del conte que va protagonitzar la Mon Mas
amb el seu muntatge de petit format El món de la Mon.

■ TEATRE

CULTURA

| SEGONA EDICIÓ ORGANITZADA PER GALIOT TEATRE I L’AJUNTAMENT DE MOLLET
HISTÒRIES PER DONAR I VENDRE

La Mostra de Titelles creix en
espais escènics i espectacles

> PINGÜÍ. Periferia Teatro
Al Pol Sud, la família Pingüí viu en
una envejable harmonia. El petit
Bobo fa el que més li agrada. Però
avui els pares li han dit que tindrà
un germanet!
> PENGIM PENJAM. Ai, La Farina!

Set companyies oferiran els muntatges als
tres escenaris situats al centre de Mollet
● MOLLET DEL VALLÈS
LAURA ORTIZ

Més escenaris, més companyies i
més espectacles. Després de l’èxit
de participació aconseguit l’any
passat en la seva primera edició, la
Mostra de Titelles de Mollet enguany creix de manera notable.
Aquest cap de setmana, un total de
set grups vinguts d’arreu de Catalunya i també de Múrcia i l’Aragó
oferiran els seus espectacles, amb
què es podrà gaudir de diferents
tècniques des de la titella de tija
fins a la de guant, passant per la de
taula i la txeca. “Volem fer un
viatge pel món de les titelles, amb
una cartellera divertida, entretinguda i per a tots els públics”, explica Jordi Monserdà, de Galiot Teatre, companyia molletana impul-

La Magdalena i en Panet explicaran
un conte i en la seva rivalitat per
explicar-lo descobriran com es fa el
pa, que després compartiran.

> EL REI CAPRITXÓS. Trac-Trac
En un petit reialme, un rei no és
feliç tot i tenir una habitació plena
de joguines. La felicitat li arribarà
amb l’amistat d’un nen.

sora i coordinadora de la mostra.
L’ampliació dels espais escènics
és una altra de les novetats d’aquesta segona edició. Hi haurà ubicats
dos escenaris exteriors: un a Prat de
la Riba i un altre a la plaça Catalunya, on es representaran espectacles
infantils i especialment adreçats al
públic familiar. Al Mercat Vell, que
durant els tres dies acollirà l’exposició Les titelles de Galiot, es podrà
veure dissabte a la nit l’espectacle
per a adults Súpermonstres, de Jordi
Bertran, que serà l’únic muntatge
de pagament (5 euros).

> SUPERMONSTRES. J. Bertran
Éssers enigmàtics, marginats,
irreverents però carregats de
tendresa prenen l’escenari. Poetes i
cantants, són monstres de l’escena.
> LO SAINET DEL SENYOR
RECTOR. Ne me titere pas
Dins una roulotte-teatre, on caben
19 espectadors, s’explicaran les
maldats d’un capellà, una sogra i
dos nois que es volen casar.

PROPOSTES EN PARAL·LEL
La mostra acollirà un espai lúdic
on es realitzaran tallers de construcció i manipulació de titelles i
de maquillatge i, al costat del Mer-

‘EL MALEÏT CASTELL’. Galiot oferirà aquest muntatge a la mostra >>
cat, hi haurà parades d’artesans titellaires que mostraran les seves creacions. A més, durant aquesta setmana, la companyia Galiot ha
visitat les escoles bressol de Mollet
amb el muntatge L’aigua, una
adaptació en petit format de l’espectacle Animalets.
En aquesta segona edició, la
mostra s’ha desvinculat de la programació de Sant Jordi, i ja té enti-

GALIOT

tat pròpia. L’alcalde, Josep Monràs,
assegurava que l’Ajuntament continuarà treballant conjuntament
amb Galiot Teatre per consolidar
la mostra i “convertir Mollet en
una gran capital titellaire”, deia.
La segona Mostra de Titelles s’inaugurarà divendres (18 h) amb
l’arribada del personatge Mollet
Mullat, que obrirà oficialment el
cap de setmana de les titelles. ■

> TEATRO AMBULANTE. T. Arbolé
Juárez pren la personalitat del seu
personatge pelegrín i explica com
es fa titellaire per treballar menys
després de provar sort com a actor.

> EL MALEÏT CASTELL. Galiot
En un lloc molt lluny d’aquí, hi ha
un país molt petit amb un gran
castell regnat per una bruixa i un
rei. Un dia el rondallaire escapa del
castell però la bruixa té una poció
per convertir-lo en una titella de fil.
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■ ADAPTACIÓ DEL TEXT DE HANIF KUREISHI

Joel Joan i Clara Segura
mostren la ‘Intimitat’
Els coneguts actors reflexionen sobre l’amor
● PARETS DEL VALLÈS
MONTSE ERAS

NIT D’ACROBÀCIES,
MÚSICA I TEATRE
AMB HUMOR

U ORIOL CHICOT

● MOLLET DEL VALLÈS. L’Ateneu
Popular de 9 Barris portava dissabte
l’espectacle El circ de Sara a Can
Gomà. El teatre, la música i l’art
circense es fusionen per aconseguir
un espectacle per a tots els públics.
Amb tot, el punt fort van ser les
acrobàcies: els artistes dominen la
corda i els equilibris i sorprenen el

públic amb números originals que
mostren la part més flexible d’uns
cossos que requereixen molt esforç i
treball continu. A més, Kike Aguilera
i Luciano Martín giraven la corda
alemanya amb gran desimboltura i
posant el toc d’humor en tota l’obra,
amb un fil conductor que de
vegades costava de seguir. >> A.PALOMO

L’escriptor i guionista londinenc
Hanif Kureishi va abandonar la seva
dona per una altra de més jove poc
abans de publicar Intimitat (1998),
la novel·la que, adaptada al teatre,
ha dirigit Javier Daulte i que diumenge arribarà a l’escenari paretà
de Can Rajoler. Precisament,
Intimitat reflexiona sobre la pervivència de l’amor i explica la història
d’un exitós autor que volta els 40
anys i que, després de sis anys de
matrimoni, decideix deixar dona i
fills per marxar amb una amant
jove. La història parla del sentiment
de culpa, els records, la por d’allò
desconegut i l’esperança de trobar
la felicitat, i fa qüestionar tots els
valors de la família occidental.
L’adaptació teatral al català de la
novel·la de Kureishi està protagonitzada per Joel Joan i Clara Segura,
en els papers de la parella que trontolla. Completa el repartiment Elena Fortuny, en el paper de psicòlo-

■ DISSABTE PRESENTEN L’OBRA QUE CULMINA LA SEGONA EDICIÓ DEL PROGRAMA ‘OBRIM FINESTRES’

La interpretació es converteix en
una eina de transformació social
● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / M.E.

La sala d’actes del centre cívic L’Era acollirà dissabte (22 h) la presentació de l’obra La Paret, un muntatge que han creat enguany els

participants al projecte de desenvolupament cultural comunitari,
Obrim finestres.
La proposta de teatre social ha
estat dirigida i tutelada per l’artista
i pedagoga Txus Pedrosa, impulsora de projectes d’aquest tipus, que

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

MATRÍCULA OBERTA
PER AL CURSET D’ESTIU
Del 30 de juny al 25 de juliol. Pintura i manualitats (nens i adults)

c. Ramon Casas, 51-B · Mollet

c. Barcelona, 11 · Mataró

Tel. 93 570 80 13

Tel./ Fax. 93 796 28 76

pretenen ajudar, per mitjà de les
pràctiques artístiques, a expressar
identitats i idees de col·lectius,
com els joves, la gent gran i les dones. El mes passat, L’Era va acollir
també una obra creada per un grup
de dones de Granollers, que també

van iniciar un projecte de teatre
social amb Txus Pedrosa i, precisament, aquest cap de setmana Can
Gomà ha acollit l’espectacle de
circ de l’Ateneu Popular de 9 Barris, un dels indrets on es van impulsar els primers programes de desenvolupament cultural comunitari. A
Mollet, l’Obrim finestres es desenvolupa per segon cop.
La Paret culmina, doncs, la segona edició de l’Obrim finestres, dedicat al teatre social o teatre de l’oprimit, sota el mestratge de Pedrosa. ■

ga, i Pepo Blasco i Josep Julien, dos
amics del Xavier, el protagonista de
la ruptura matrimonial. El quintet
d’actors ha participat plegat a la sèrie televisiva Porca Misèria, dirigida
per Joel Joan, i tots compten amb

El director de l’obra,
Javier Daulte, fa
qüestionar els valors
de la família occidental
un extens currículum d’intervencions teatrals, amb directors com
ara Ferran Madico, Ricard Salvat i
Oriol Broggi, entre d’altres. En
aquest cas, han treballat amb el seguiment de Daulte, que fa dos anys
dirigia T de Teatre a Com és possible que t’estimi tant i el 2001 la versió castellana d’Intimitat. ■
DIUMENGE 6 d’abril · 18.30 h
Teatre Can Rajoler · 18 / 15 / 13 euros

La Biblioteca
de Can Butjosa
fa la festa del
25è aniversari
● PARETS DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

La Biblioteca de Can Butjosa iniciarà dijous els actes de celebració
del seu 25è aniversari. La jornada
commemorativa començarà amb
un tastet de contes i el lliurament
de premis del concurs de redacció
Tens una vareta màgica. No hi faltarà el pastís d’aniversari. Els actes
continuaran el cap de setmana,
amb teatre, contacontes, una
arrossada popular, música i la presentació del primer llibre de Jordi
Palay, La llàgrima de la Lluna.
D’altra banda, les biblioteques
paretanes organitzen el 12è concurs de punts de llibre, enguany
amb el tema Compartim cultures. ■
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RACÓ D’ART
■ ART

RAMON

PICHOT

| ESPAI JOVE LA NAU

Nou@rt convida Jesús
Rodríguez amb ‘Fluids’
El creador molletà exposa també a Granollers i al Museu Abelló amb Derivart
● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / M.E.

DONA
Ramon Pichot Soler (Figueres, 1924)
Escultor i pintor del postimpressionisme, de delicat dibuix i cromatisme abarca el
paisatge i la figura humana.
Comença la seva formació
acadèmica a Perpinyà, on fa
retrats a familiars i amics.
Quan va a Madrid descobreix
les obres del Museu del Prado
i continua el seu aprenentatge
amb Manuel Benedito, preocupat pels jocs de llums i de
colors.
La seva primera mostra individual va tenir lloc a la Pinacoteca de Barcelona (1949),
sala on torna a exposar el
1954 i 1957. També va exposar a Bilbao i Sant Sebastià.

El 1954 es va presentar al
Círculo de Bellas Artes de Madrid. L’any següent va obtenir
el premi del Real Cercle Artís-

L’autor és
postimpressionista
i abarca el
retrat i el paisatge

tic de Barcelona. A la dècada
del 1960 va exposar al Saló
Cano de Madrid, a Miami i als
Estats Units. Fins al 1976 va
presentar la seva obra a diferents galeries de Nova York. ■

Obra d’art inclosa en el catàleg de la

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

L’artista plàstic molletà Jesús Rodríguez serà el protagonista de la
nova proposta del cicle Nou@rt
per a joves creadors que acull l’espai La Nau. Divendres (21 h), Rodríguez inaugurarà Fluids, una
mostra d’acrílics i dibuixos que
mostren, per mitjà d’una sèrie
d’organismes, “unes lleis de la
gravetat i del comportament inherent a l’obra”, indica l’autor. La
nova exposició de Nou@rt es podrà visitar fins al 22 d’abril. Jesús
Rodríguez és membre del col·lectiu artístic Derivart, amb qui precisament ara exposa també al Museu Abelló. Fa 15 dies inaugurava
una mostra de retrats al centre cívic Can Gili de Granollers, dins el
projecte d’art emergent InCívics.
D’altra banda, el centre cívic de
Can Borrell acollirà des d’aquesta
setmana una exposició fotogràfica
d’Alfons Rodríguez. ■

■ MÚSICA

La Marineta, en zona humida
● MOLLET DEL VALLÈS. Mari Chordà ha aplegat una seixantena de peces
de diferents disciplines (pintura, escultura, l’escriptura i fotografia) sota el
títol Vinc d’una zona humida. La mostra, que es pot visitar a La Marineta
fins al 26 de maig, es va presentar al Centre de Cultura de Dones
Francesca Bonnemaison de Barcelona, amb motiu de la commemoració
dels últims trenta anys de feminisme a Catalunya. U ORIOL CHICOT

| FUNK, SOUL I BOOGALOO, DISSABTE A LA BOMBETA

The Black Beltones revisita
el so negre dels anys 70
● MOLLET DEL VALLÈS. La Bombeta
beurà dissabte de l’ambient de les
pel·lícules de Jim Kelly dels anys
70, amb plomes i perruques afro i
la música funk, soul i boogaloo. Si
més no, la banda The Black
Beltones, la convidada d’aquesta
setmana, confessa la seva debilitat

per les bandes sonores d’aquests
films. The Black Beltones, amb
alguns components santfostencs,
està formada per vuit músics, entre
els quals hi ha tres vents. ■
DISSABTE 5 d’abril · 19.30 h
La Bombeta · 3 euros

La cantant de ‘bossa’
Luna Cohen actuarà
a La Marineta
● La cantant de jazz i bossa Luna
Cohen oferirà un concert aquest
divendres (21 h) al centre cultural
La Marineta, dins el cicle de música que organitza l’Escola
Municipal de Música conjuntament amb la Regidoria de Cultura.
Cohen ha actuat en la programació estable de la Nova Jazz Cava de
Terrassa amb el seu quintet.

■ GASTRONOMIA
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EL CENTRO EXTREMEÑO CUINA LA
CALDERETA AL SALVAT PAPASSEIT
● MOLLET DEL VALLÈS. El Centro Extremeño Virgen de Guadalupe

GARBUIX

diumenge celebrarà un dels actes més tradicionals del calendari de
l’entitat: l’elaboració de la caldereta extremenya, que es farà al CEIP
Salvat Papasseit (14 h). Al matí (10 h) es podran degustar les migas.

■ NATURA

| DIUMENGE ES PLANTAVEN 1.100 ARBRES A L’ENTORN DE LA TORRE D’EN MALLA

Arrela un nou bosc
mediterrani a Gallecs

■ ESTRENA

| OBRA DE CONSTANTE CALVO I MODEST VIEIRA

La Sala Fiveller acull
‘La leyenda de la sirenita’
MOLLET DEL VALLÈS. La Sala
Fiveller acollirà aquest dissabte
l’estrena de la pel·lícula La leyenda
de la sirenita, de l’escriptor santfostenc Constante Calvo i el realitzador molletà Modest Vieira i protagonitzat pels joves Cristina
Panadero, Cristian Morales i
Lorena Mercé. La pel·lícula, filmada a diversos espais de Mollet, és la
versió cinematogràfica de l’últim

●

■ DISSENY

llibre de Calvo, que, segons el
mateix autor, és “un tractat de
parapsicologia dins una novel·la”.
Dissabte es faran quatre passis de la
pel·lícula: a les 12 h, les 16 h, les
18 h i les 20 h. Divendres, però, a
la mateixa sala, es farà la presentació del llibre (20 h) i la inauguració
de l’exposició que acull alguns dels
quadres que van optar a il·lustrar la
portada de l’obra. ■

| TREBALLS FINS AL 30 DE MAIG

Sant Fost obre el concurs
de cartells de festa major
L’Ajuntament ha obert el termini
per presentar les propostes al 9è
concurs de cartells de festa major,
que enguany se celebrarà del 31 de
juliol al 3 d’agost. Les obres, que
hauran de ser inèdites, hauran de

medir 45 x 65 cm (en sentit vertical) i es podran lliurar a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament fins al 30 de maig. El concurs
consta d’un premi únic de 300
euros i el veredicte es farà públic el
proper 4 de juny. ■

Art i Unió porten les
caramelles a Parets

El Club Muntanyenc de
Mollet estrena nou web

● Aquest dissabte la Societat Coral

● El Club Muntanyenc ha renovat
el seu web amb l’objectiu de facilitar la comunicació entre els associats, fer una difusió més àmplia de
les activitats i facilitar la previsió
d’agenda. La nova adreça és
www.cmmollet.cat i té apartats fixos
com el Club, Activitats, Notícies,
Galeria, Fòrum i Contacte.

● SANT FOST DE CAMPSENTELLES.

AUTORITATS. La consellera de Justícia, Montserrat Tura, va participar en la plantada >>
● PARETS DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

L’entorn de Torre d’en Malla de
Gallecs compta des de diumenge
amb 1.100 nous arbres plantats dins
la campanya Plantem el futur, organitzada per Catalunya Ràdio i la
Fundació Territori i Paisatge de
Caixa de Catalunya. Unes 3.000
persones van participar en l’acte en
què es van plantar cinc espècies me-

diterrànies: l’alzina, el pi pinyoner,
el xiprer, el cedre i la ginesta.
L’activitat, que es feia simultàniament a 35 indrets de tot catalunya, va comptar amb l’assistència
del president de Caixa de Catalunya, Narcís Serra; el director de
Catalunya Ràdio, Oleguer Sarsanedas; la consellera de Justícia, Montserrat Tura; el secretari general de
Medi Ambient i Habitatge, Eduard
Pallejà; el comissari del 25è aniver-

AJ.PARETS

sari de Catalunya Ràdio, Carles Pérez; el director de l’Obra Social de
Caixa de Catalunya, Miquel Perdiguer, i el director de la Fundació
Territori i Paisatge, Jordi Sargatal.
En representació de l’Ajuntament
de Parets, hi va assistir el regidor de
Medi Ambient i Mobilitat, Josep
Maria Tarrés, i l’alcalde, Joan Seguer. L’alcalde de Mollet, Josep
Monràs, també va participar en la
plantada popular. ■

Art i Unió farà la tradicional cantada de caramelles a Parets del
Vallès. Durant tota la jornada els
cantaires visitaran algunes cases de
la població entonant els versos de
benvinguda a la primavera. A més,
la plaça de la Vila també acollirà
una cantada (21 h).
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MEDICINA I ESTÈTICA

NENS INTEL·LIGENTS = NENS
FELIÇOS? (I)

N Q U EM
N O TA
DIA
AL MIG

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

És evident que tenir una bona capacitat intel·lectual facilita
tasques tan quotidianes com comprendre allò que cal llegir
a l’escola, i d’altres, no sempre majoritàries, com acabar
una carrera universitària. Però... què passa durant
i després de la formació d’un estudiant? Gran
part d’alumnes i de pares d’alumnes estaran
d’acord amb mi en el fet que l’estudi provoca
moltes tensions personals i familiars, que no
sempre són ben conduïdes des de casa.

NATURHOUSE
Nutrición y Dietética

CONTROL Y MANTENIMIENTO
DE PESO

☎ 93 570 36 23 (Hores convingudes)
Personalment, crec que la formació i educació és quelcom molt important per a la
vida adulta de tot infant. Només amb
formació és possible triar de debò dins
el món del treball. Però, alhora, opino
que, a part d’estimular l’aprenentatge
dels coneixements necessaris per accedir a un lloc de treball digne i que proporcioni autorealització, cal ensenyar com
ser feliç i com ser intel·ligent emocionalment.
Des de la família i des dels centres educatius presents al llarg de l’escolaritat d’un
alumne, és necessari estimular el desenvolupament d’una vida emocional eficaç
envers un mateix i respecte als altres.

Per Gabinet Psicopedagògic
i Mèdic Naturista Molins
✆ 93 570 43 04

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

c/ Sol, 1 - local A · Mollet

LENIN
ESTILISTAS

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

Dra.

SICOLOGIA
AD P
CLÍNICA DE
G L’ADULT

MONTSERRAT TORNER

Homeopatia
i Acupuntura
Adults i Nens
HORES CONVINGUDES

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

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

TERÀPIES INDIVIDUALS

GRUP D’AUTOAJUDA

Ansietat · Fòbies · Depressió
Trastorns alimentaris · Altres

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

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

PSICO-3

Despatx de Logopèdia

Montserrat Icart, Mª Teresa Prades, Neus Rosa

Raquel Hernàndez Martín

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

TRASTORNS DE PARLA I LLENGUATGE
REEDUCACIÓ VOCAL
NENS I ADULTS

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

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

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

16 €

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

18 i 606 969 182

PER MENJAR

ESPECIALITATS

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



Pompeu Fabra, 55
· Mollet del Vallès ·

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

ENCÀRRECS

✆

93 593 87 51
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ESPECIALITATS

OB
Di ERT:
Diu ssabtes
m
i Fe enges
stius

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

Can Flaquer, 19
· Mollet del Vallès ·

ENCÀRRECS

✆ 93 570 57 94

- 600 g. de bacallà
de la part gruixuda
(morro)
- 4 grans d'all

BACALLÀ A LA
LLAUNA

- 1 vas de vi blanc
vermell
- farina
- 2 dl. dbli d'oliva
- julivert
- sal i pebre

$: Mitjà
e: 40 minuts
£££
£
 persones

Talleu el bacallà a trossos mit jans i deixeu-lo en remull 24 hores; durant
aquest temps, canvieu-lo 3 o 4 ve
gades d'aigua. Un cop dessalat, l'heu
d'escórrer i assecar amb un drap.
Poseu oli en una paella. Quan estigui
calenta, fregiu els trossos de bacallà,
enfarinats i espolsats de la farina que
sobri. Quan estiguin daurats, colloqueu-los en una “llauna” (safata de
llauna per posar al forn).
En el mateix oli que heu fregit el bacallà, fregiu ara els grans d'alls, pelats i
tallats fins. Quan comencin a prendre
color, retireu la paella del foc i afegiu-hi
el pebre vermell; removeu ràpidament.
Aboqueu-hi el vas de vi blanc i torneuho altra vegada al foc perquè s'evapori
una mica. Aboqueu la mescla per sobre
del bacallà.

BAR - RESTAURANT

- 15 g de pebre

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

Ensalgueu amb julivert picat i poseu-ho
una estona al forn escalfat d'abans.
Serviu-lo en la mateixa llauna, calent. ❑

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

MENÚ DIARI de dilluns a divendres
SERVEI A LA CARTA
ESPECIALISTES AMB:
Arrossos, Cua de bou, Cargols, Ternasco...
CUINA REGIONAL i CASOLANA
BATEJOS i COMUNIONS.
Pressupostos a mida
Toda historia humana atestigua que la felicidad del
hombre (pecador hambriento) desde que Eva comió la
manzana, depende considerablemente de la comida.
Lord Byron

Divendres vespre
i dissabtes migdia

MENÚ ESPECIAL
CAP DE SETMANA

16,90 € (inclou beguda i postre)
FIDEUÀ i PAELLA

Per emportar

Truca i encarrega-la
al 93 593 38 69

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

L’APARADOR

VINUS & BRINDIS i LA TROUPE CAFÈ
Vinus. Rambla Pompeu Fabra, 18 | T-93 570 74 01 | www.vinusbrindis.com | MOLLET DEL VALLÈS
La Troupe. Passeig Joan Miró, 1 | T-93 574 49 52 | www.latroupecafe.com | LA LLAGOSTA
Apte per a amants de la gastronomia
món de l’enologia. Tot plegat per
de qualitat i per als curiosos del vi.
només 50 euros. Els interessats
LA TROUPE CAFÈ i VINUS & BRIN- El 19 d’abril organitzen
poden inscriure’s al sopar adreDIS han organitzat per al dissabte 19 un sopar maridatge:
çant-se a qualsevol dels dos
d’abril el primer Sopar Maridatge en
organitzadors: Vinus i La Troupe.
el restaurant de la Llagosta. La temp- quatre plats d’alta cuina
A més, en les properes setmanes
tadora oferta: quatre plats d’alta amb el vi que s’hi escau
VINUS & BRINDIS segueix el seu
cuina acompanyats de quatre vins
progama de cursos i cates: hi
adequats a cada àpat. Una manera de gaudir de la haurà una cata de vins el 24 d’abril i un curs d’iniciació
bona taula i de conèixer una mica més l’apassionant per al 14 i 15 de maig. Amics del vi, apunteu-vos-hi. ❑

Gaudir d’un bon sopar i conèixer secrets del vi, ara és possible – ARXIU
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PROPOSTES

AGENDA

Divendres, 4
· DONES. 20 h. Presentació
del CIRD (Centre d’Informació i Recursos per a Dones) i
projecció de l’audiovisual
Les dones de Mollet. Centre
Cívic Joana Barcala.
· BOSSA. 21 h. Concert de
Luna Cohen. La Marineta.
· URBAN TEMPO. 21.30 h. Cicle de dj’s de música electrònica amb Maeseaudio. La
Bombeta.
· INAUGURACIÓ. 21 h. Exposició Fluids, del cicle
Nou@art. Espai Jove La Nau.
Dissabte, 5
· CONCERT. 19.30 h. Actuació en directe de la formació
musical The Black Beltones.
La Bombeta.
- TEATRE SOCIAL. 22 h. La
paret. Centre Cívic L’Era.
· MÚSICA 11 h. Audicions a
la Biblioteca: Live 1975-85.
Bruce Springsteen. Biblioteca Can Mulà.
· SOLIDARITAT. 12 h. Sopar
solidari amb el grup Kora
Abetea. Centre Cívic Can
Pantiquet.
· ESTRENA. 12 h, 16 h, 18 h i
20 h. La leyenda de la sire-

nita, pel·lícula de Modest
Vieira i Constante Calvo. Sa-

contrapunt

Cinemes MOLLET

LA SEGONA MOSTRA DE TITELLES

la Fiveller.
Diumenge, 30
- AUDIOVISUAL. 20 h. Projecció Pels segles dels segles, de Joan Riba. La Bombeta.
· COMUNITAT. 10 h. Degustació de la caldereta extremenya i migas. Organitza el
Centro Cultural Extremeño
Virgen de Guadalupe. CEIP
Joan Salvat Papasseit.
Dimarts, 8
· CONFERÈNCIA. 19.30 h. Xerrada Aprendre català: obrir el
balcó al món, a càrrec de Jordi Esteban. Ateneu Gran.
Dijous, 10
· SALUT. 19 h. Xerrada Parlem de salut: Parlem de
l’Alzheimer. Centre Cultural
La Marineta.

PARETS
Divendres, 4
· ASTRONOMIA.

Cartellera del 4 al 10 d’abril

ARRIBA AQUEST CAP DE SETMANA AMB
UNA DESENA D’ACTIVITATS I SET
COMPANYIES D’ARREU DE L’ESTAT Pag 24

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

MOLLET
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20

h.

Projecció de l’audiovisual
Saturn des de la sonda
Cassini i observació des de
les constal·lacions visibles,
Saturn, Mart i M44. Escola
de la Natura.
Dissabte, 5
· APRENEM. 12 h. Presentació del projecte Aprenem

NOVETATS
Llamada perdida Terror Durada: 87 min.
Feiners: 18.00-20.15-22.15. Festius: 16.0018.00-20.30-22.45. De: Eric Valette Amb:
Shannyn Sossamon, Edward Burns

EXPOSICIONS
una llengua i inscripcions
als tallers. Biblioteca de Can
Rajoler.
· CARAMELLES. 21 h. La Societat Coral Art i Unió organitza una cantada de Caramelles. Plaça de la Vila.
Diumenge, 6
· ANIVERSARI. 14 h. Dinar de
germanor de la penya Blanc i
Blava Parets- Lliça amb motiu de l’aniversari de l’entitat. Restaurant La Salut.
Dimarts, 8
· INFANTIL. 18.30 h. L’hora
del conte: Puja al núvol,
amb Mon Mas.
Dijous, 10
· ANIVERSARI. 18 h. Festa
del 25è aniversari de la Biblioteca Can Butjosa: tastet
de contes i lliurament dels
premis del concurs de redacció Tens una vareta màgica.
En què vols que es converteixi la biblioteca o que vols
que aparegui o desaparegui?. També hi haurà pastís.

MARTORELLES
Dissabte, 5
- GENT GRAN. 18 h. Tarda de
ball. Organitza el Casal
d’Avis Can Sunyer. Envelat.

Vaya par de ProtuctoreX Comèdia.
Durada: 85 min. Feiners: 18.00-20.1522.15. Festius: 16.00-18.00-20.30-22.45.
De: Stephen Surjik Amb: Carmen Electra

MOLLET
· EXPOSICIÓ. Interseccions en
art, tecnologia i finances, del
col·lectiu Derivart. Museu
Abelló. Fins al 4 de maig.
- FOTOGRAFIA. L’orgull de
l’absència, de Judith Vizcarra.
Mostra la transformació del
cos de la dona pel càncer.
Museu Abelló. Fins l’11 de
maig.
· EXPOSICIÓ. Vinc d’una zona
humida, de Mari Chordá. La
Marineta. Fins al 26 de maig.
· EXPOSICIÓ. Cannabis... Com
ho vius?, dins el programa
MO. VIDA. Casal La República.
Fins l’11 d’abril.
· FOTOGRAFIA. Exposició Walata, la ciutat vermella del desert maurità, d’Alfons Rodríguez. Espai Cívic de Can
Borrell.
· EXPOSICIÓ. Punts de llibre,
de l’Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca. Biblioteca Can Mulà. Durant el
mes d’abril.

SANTA MARIA

Mi monstruo y yo Fantasia. Durada: 111
min. Feiners: 18.00-20.15-22.15. Festius:
16.00-18.00-20.30-22.45. De: Jay Russell
Amb: Emily Watson, Alex Etel, Brian Cox
LA RESTA DE LA CARTELLERA
Las crónicas de Spiderwick Fantasia.
Durada: 97 min. Feiners: 18.00. Festius:
16.00-18.15. De: Mark Waters Amb: Freddie
Highmore, Mary-Louise Parker, Nick Nolte
Cometas en el cielo Drama. Durada:
122 min. Feiners: 20.30. Festius: 20.3022.45. De: Marc Foster Amb: Shaun Toub,
Khalid Abdalla, Atossa Leoni
Casi 300 Comèdia Durada: 84 min.
Feiners: 18.00-20.15-22.15. Festius: 16.0018.00-20.30-22.45 De: Jason Friedberg
Amb: Sean Maguire, Carmen Electra
El ojo descarnado Feiners: 20.15-22.15. Festius: 20.3022.45.

Horton Feiners: 18.00. Festius: 16.00-18.15.

REGALEM dues entrades

· EXPOSICIÓ. Termalisme a
prop de Barcelona, una experiència relaxant. Ajuntament.
Fins al 13 d’abril.

per als Cinemes Mollet
Qui és el director de Horton?
Envia la teva resposta a contrapunt@contrapunt.cat o bé portar-la
a la Rambla Pompeu Fabra, 32, baixos · Mollet del Vallès
El nom del guanyador/a és publicarà en l’edició 341.
Podeu recollir els tiquets, mostrant el DNI a la nostra redacció

EL TEMPS
per Felip Comas

Previsió per al cap de setmana
DIVENDRES

4

DISSABTE

DIUMENGE

=

➡
Cel serè, potser amb algun
nùvol despistat cap al tard.
Vent del nord que farà que
la temperatura baixi molt
lleugerament.

5

Continuarà el cel clar o
gairebé, sense canvis importants en la temperatura
o amb mínimes lleugerament més baixes.

6

=
No es preveuen altres canvis
que la aparició transitòria de
algun núvol baix a prop de la
costa o prelitoral, amb el sol,
però, com a protagonista.

Leire Soto Traveria (Terrassa)
Pol Escribano Gómez (Mollet)
Arnau Guardiola Aguasca (Sant Fost)
Alexandra Moreno Puentes (La Llagosta)

23/03/08
24/03/08
27/03/08
29/03/08

Dades facilitades per l’Hospital de Mollet

DEFUNCIONS
Juan Pajares Molina (Mollet)

Registres de la setmana

84 anys

26/03/08

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

Màx.

Mín.

* Temp.

* Pressió

Pluja

DIJOUS, 27

15ºC

5ºC

14ºC

1.004 hPa

–

39 km/h WSW

DIVENDRES, 28

14ºC

6ºC

13ºC

1.019 hPa

–

23 km/h SW

DISSABTE, 29

16ºC

9ºC

14ºC

1.020 hPa

–

31 km/h SSW

DIUMENGE, 30

18ºC

8ºC

16ºC

1.013 hPa

–

31 km/h SE

DILLUNS, 31

17ºC

8ºC

14ºC

1.017 hPa

9

31 km/h ESE

DIMARTS, 1

20ºC

4ºC

19ºC

1.022 hPa

–

31 km/h SE

21ºC

6ºC

20ºC

1.021 hPa

–

18 km/h SSW

DIMARTS, 2

NAIXEMENTS



Cop màx. vent

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

Dades facilitades per la Funerària Monserdà

FARMÀCIES DE TORN
MOLLET

PARETS DEL VALLÈS

04. VILASECA. Jaume I, 87
05. AMADÓ. Prat de la Riba, 17
06. BARBERO. Gaietá Vínzia, 66
07. CLIMENT. Pompeu Fabra, 81
08. CONCEPCIÓN. Gallecs, 73
09. GARNÉS. Cervantes, 29
10. LAFARGUE. Can Flaquer, 19

03-09. ISERN. Av. Catalunya, 82

SANT FOST
05. N. IGLESIAS. Barcelona, 84

MARTORELLES
06. CONSOL HOLGUERA. Nou, 4
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EN ESSÈNCIA

www.contrapunt.cat

ARA FA CINC ANYS...

A-fer-s Exteriors

per Fer

OLA DADA

240
● Aquest és el nombre de pel·lícules
en DVD amb contingut pornogràfic
que la Policia Municipal va incautar
en 11 establiments de Mollet per
incompliment de la llei de protecció
d’infants i adolescents. 5

OLA FRASE

L’estructura laboral que
ha aprovat el govern està
abocada al fracàs ja que
“ no
respon a l’organització

4 d’abril de 2003 (núm. 96).
L’Assemblea en defensa de Gallecs, amb una cinquantena d’entitats adherides, convocava una
manifestació contra la proposta
de cementiri a l’espai rural.

Es pot fer
art casolà
sense diners
–Què explica la pel·lícula?
–És una història fantàstica, els americans
les fan i tothom se les creu. Nosaltres l’hem fet sense diners, amb 150 euros, amb
500 persones de Mollet que participen
sense cobrar. Es pot fer art casolà sense diners. Fem una crítica molt forta a la joventut.
–Per què?
–Estan adormits amb el botellon, s’han
d’espavilar, despertar. A la protagonista
la hipnotitza un parapsicòleg i la viola.

● ENRIC ALONSO, representant de la
secció sindical de CCOO a l’Ajuntament
en les protestes dels treballadors que es
van fer dilluns en el ple ordinari on
s’havia de decidir l’estructura
organitzativa de l’Ajuntament. 14

OLA PARAULA
Al final, ella es transforma en una sirena.
–La joventut ha anat a pitjor?
–Quan a França es manifestaven contra
la llei laboral, aquí els joves convocaven
macrobotellons per tot l’Estat. Els obliguen a estudiar i no volen, els busquen
la primera feina i tampoc espavilen.
–De ganes de treballar no te’n falten?
–Tinc 62 anys però em sento com si en
tingués 30.
–Com has escrit tants llibres?
–He fet 23 manuscrits, cada sis meses
podria fer un llibre. Els penjaré tots a Internet; en un dia puc escriure 30 pàgines.
–Escrius a la consergeria?
-El primer llibre sí, però ara necessito més
tranquil·litat, ho faig a casa o de vacances.
Cada dia escric, m’ho passo bé escrivint.
>> PER: ESTEVE

GIRALT

Mokoboli
● Aquest mot fa referència al nom del
projecte impulsat per la Fundació
Companyia de Maria, vinculada a l’escola Lestonnac de Mollet. A més, el
mot significa mare que ajuda a créixer en lingala, la llengua de Kinshasa
(República del Congo). 6

OEL WEB

joventut.molletvalles.cat
● Amb les tres w al davant, és el nou

Conserge de l’IES Mollet, ha publicat set llibres i n’ha
adaptat un per al film La Leyenda de la Sirenita.

Constante Calvo

web adreçat als joves de Mollet per
tal que puguin obtenir informació de
diferents àmbits com cultura, ensenyament, salut, etc. A més, hi haurà
informació de l’activitat de les entitats vinculades a la joventut. 8

