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PROPOSA UN TREN ENTRE GRANOLLERS
I TERRASSA I IGNORA LA INTERPOLAR 4
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ENTRADA EN VIGOR DE L’ORDENANÇA

LES MULTES DE TRÀNSIT, MÉS
CARES A PARTIR DE DILLUNS 4

| EL PAS DE L’ALTA VELOCITAT FERROVIÀRIA / 3

■ III CURSA DE PARETS

| Amb 540 corredors / 22

Les obres del nus
de l’AVE de Mollet
s’inicien a l’estiu
Els treballs també han de permetre
l’arribada del rodalies Mollet-Papiol
● Les obres del complex nus ferro-

Foment assegura que l’afectació
al trànsit de la R-2 serà mínima

viari, que ha de permetre el pas de
l’AVE, de l’actual línia de Rodalies 2

i de la futura Mollet-el Papiol (R-6),
estan a punt de començar. El
Ministeri de Foment ha confirmat

que els treballs previs s’iniciaran el
29 de maig i les obres es faran evidents a partir del juny. ■

■ SALUT

■ ECONOMIA

■ CULTURA

Les obres del CAP
de Parets han de
començar al juny

L’índex d’atur bat
el rècord a l’alça
dels últims 8 anys

L’Abelló inaugura
una retrospectiva
del pintor Domingo

La consellera Marina
Geli es compromet a
emprendre l’ampliació / 6

●

Mollet ha sumat cent
nous aturats i situa la taxa
d’abril en un 10,8% / 13

L’equipament celebra
el Dia dels Museus amb
visites i portes obertes / 24

●

●

PARTICIPACIÓ. Els participants van recorre el nucli urbà del municipi >> S.P.

Mig miler d’atletes
malgrat la pluja
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MOLLET-SANT FOST

A PUNT DE CONSTITUIR-SE
EL CENTRE DE COORDINACIÓ

ELS TREBALLS S’ADJUDICAVEN
AL DESEMBRE PER 74,6 MILIONS

FOMENT VA DESTINAR
QUATRE MILIONS A L’ESTACIÓ

O En les properes setmanes es constituirà el

O Foment va adjudicar la primera fase del nus de

Centre de Coordinació d’Operacions Ferroviàries
(CECOF) segons indicava a CONTRAPUNT el regidor
Josep Garzón. L’objectiu és minimitzar les molèsties
que podrien ocasionar les obres del’AVE.

Mollet a finals de l’any passat a FCC Construcción
i Acciona Infraestructures, com a Unió Temporal
d’Empreses. El pressupost dels treballs, amb un
termini de 20 mesos, és de 74.656.585 euros.

O A principis d’any, el Ministeri de Foment
anunciava una inversió de quatre milions
d’euros a l’estació de Mollet-Sant Fost. Els
treballs els durà a terme l’ADIF, que està
elaborant el projecte d’execució.

■ L’ARRIBADA DE L’ALTA VELOCITAT | EL TAV DESENCALLA MOLLET-EL PAPIOL

Les obres del nus ferroviari de l’AVE
i Rodalies començaran el 9 de juny
Els treballs inclouen sis viaductes i la
confluència de tres línies: l’actual d’ample
ibèric, la d’ample internacional i una mixta
● MOLLET DEL VALLÈS
MONTSE ERAS

Les obres del complex nus ferroviari
de Mollet, que ha de permetre el pas
de l’AVE i de l’actual línia de
Rodalies de l’estació de França (R-2)
i de la futura Mollet-el Papiol (R-6),
estan a punt de començar. El
Ministeri de Foment ha confirmat a
CONTRAPUNT que els treballs
previs s’iniciaran el 29 de maig, quan
es tallarà el trànsit de vehicles al passeig de la Florida (Santa Perpètua de
Mogoda) i es començaran a desviar
canonades. No serà, però, fins al 9
de juny quan les obres es faran més
evidents per a la ciutadania, ja que es
preveu instal·lar grans maquinàries
que s’empraran en la construcció del
primer dels sis viaductes projectats.
Segons Foment, els treballs més
evidents per als molletans començaran a finals de juliol o principis
d’agost, quan s’iniciaran les actuacions en el propi nus de conne-

xions ferroviàries. Aquests seran els
treballs que poden comportar més
complicacions, ja que, en aquest
punt, es construiran tres viaductes,
un per a cada una de les vies que
han de passar-hi, una de les quals
és l’actual de la R-2. Malgrat això,
els responsables del ministeri asseguren que els treballs no afectaran
la normalitat de la circulació de
trens i que, en tot cas, els treballs
que poguessin produir talls de trànsit es faran en horari nocturn.
LA FUTURA CONNEXIÓ

CONFLUÈNCIA DE LÍNIES. El nus de Mollet permetrà el pas de l’AVE, de l’actual R-2 i la futura R-6 >> ARXIU

Aquestes obres de la primera fase
de l’anomenat Ramal Castellbisbal
/ Papiol / Mollet-Sant Fost. Adequació de la línia per a trànsit d’ample
internacional i ample ibèric. Nus de
Mollet permetran, d’una banda, la
millora del vial de l’actual línia de
Rodalies (d’ample ibèric), ja que es
completarà la doble via en alguns
trams de l’entrada de Mollet, que

només tenen un sol carril. A més, es
farà una via mixta d’ample internacional i ibèric (l’anomenat tercer
carril), que permetrà el transport de
mercaderies i passatgers en la futura
R-6 (Mollet-el Papiol), una de les
reivindicacions històriques de la comarca. Aquestes millores a rodalies
són conseqüència, però, de la prioritat del projecte: la construcció de

la via d’ample internacional, que ha
de permetre la connexió del tren
d’alta velocitat (AVE) entre Barcelona i França.
Així, el projecte del nus ferroviari
de Mollet es completarà amb una
segona fase a la Llagosta, on es farà
la connexió amb l’ample internacional. En aquest punt, les obres realitzades directament pel Ministeri

de Foment enllaçaran amb les que
ha de desenvolupar ADIF (Administrador d’Infraestructures Ferroviàries) dels trams del vial de l’AVE
que han de transcórrer paral·lels al
riu Besòs. De moment, el tram
Montcada-Mollet encara no està
iniciat i sí que s’han començat els
treballs previs del tram MolletMontornès. ■

■ COOPERACIÓ

| Acció de Compromesos amb el Món
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ENVIAMENT D’INCUBADORES
A L’HOSPITAL DE BAGDAD
● MOLLET. L’ONG Compromesos amb el Món, amb seu a Mollet,
ha tramès dues incubadores a l'Hospital St. Raphael de Bagdad
amb un valor d'uns 28.500 euros. En dos anys ha enviat al centre
material clínic i fàrmacs per valor de 200.000 euros.

*

SOCIETAT

MOLLET CONVOCA DIMARTS (19.30H, A LA MARINETA) LA COMISSIÓ D’EMERGÈNCIES PER A L’AJUDA A BIRMÀNIA

■ INFRAESTRUCTURES

■ COMUNICACIÓ

| PLANEJAMENT URBANÍSTIC DE FUTUR

El pla metropolità proposa un
tren alternatiu a la Interpolar

El pla estratègic
disposa de web
per dinamitzar
la participació
MOLLET DEL VALLÈS. L’Ajuntament ha posat en marxa el nou
web plaestrategic.molletvalles.cat
per dinamitzar el procés participatiu d’elaboració del segon pla estratègic de la ciutat, així com ser una
eina de treball pels òrgans de funcionament del planejament, que
apuntarà les bases del desenvolupament de Mollet fins al 2025. El
nou portal conté informació del
pla vigent (finalitzat el 1996) i del
futur, que s’elaborarà en tres fases.
El web també explica què és la
comissió permanent del pla i el
seu consell plenari.

●

El traçat del ferrocarril entre Granollers i
Terrassa es dibuixa paral·lel a la C-155
● ● MOLLET / PARETS
CONTRAPUNT / M.ERAS

L’avantprojecte del Pla Territorial
Metropolità del Govern català proposa la construcció d’una nova línia
de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya (FGC) que uniria Granollers i Terrassa, passant per Lliçà,
Parets, Palau, Polinyà i Sabadell. El
traçat, encara no estudiat a fons, però que es dibuixa en els mapes del
projecte, seria paral·lel a l’actual carretera C-155, que passa pel nord de
l’espai rural de Gallecs i la millora
de la qual es proposava com a alternativa a la Interpolar. De fet, aquesta via desapareix dels plànols en la
nova proposta de planejament estra-

tègic que fa uns dies presentava la
Generalitat, però que sí que manté
la Ronda del Vallès (nom que ara
pren el Quart Cinturó). Aquesta

“Les dues amenaces
actuals de l’espai rural
són la Interpolar i el
ferrocarril transversal”
connexió transversal de ferrocarril a
la plana del Vallès formaria part d’una xarxa de metro comarcal que es
completaria amb un tram perpendicular que uniria l’eix de la riera de
Caldes amb Ripollet i Barcelona.

L’avantprojecte elimina l’autovia prevista
a Gallecs, però mantè el Quart Cinturó
Tot i que el projecte encara és incipient i està en fase de debat, ja ha
suscitat preocupació. L’excap del
Departament de Territori i Medi
Ambient molletà, Xavier Ludevid,
assegura que les dues actuals amenaces que hi ha sobre Gallecs són
la Interpolar, encara en els planejaments aprovats, i aquest tren transversal que “si és soterrat seria una
bona connexió per a la comarca,
però, amb un traçat en superfície,
seria un disbarat”. Amb tot, Ludevid assegura que el pla atorga la
màxima protecció a Gallecs, la figura d’Espais de Protecció Especial, que permet només usos agrícoles, forestals, de lleure i d’esports
que no necessitin construccions. ■

·
·
·
·
·

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

Rambla Pompeu Fabra, 81 · Mollet del Vallès
Tel. 93 570 50 60 · Tel. Móvil 659 54 62 96
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LA PROTESTA
O L’Associació de Veïns de
Gallecs ha convocat aquest
diumenge una caminada popular
per Gallecs, per conèixer el traçat
previst per la Interpolar i prendre
consciència de l’impacte
ambiental que podria tenir la via
sobre l’espai rural. La caminada
popular, que començarà a les 11 h
des de l’església de Santa Maria
de Gallecs, se suma a d’altres
protestes que s’han desenvolupat
al Vallès i rebrà el suport d’altres
entitats de la comarca.

L’encariment de les
multes de trànsit
entra en vigor dilluns
● MOLLET DEL VALLÈS. A partir de

dilluns la Policia Municipal aplicarà la modificació de l’Ordenança de circulació de vehicles i
vianants que es va aprovar al
febrer, de la qual destaca l’increment de l’import de les sancions,
que s’igualen a les que apliquen
els Mossos. Les infraccions més
habituals, les lleus, passen d’una
multa de 36 o 48 euros a una entre
60 i 90 euros.
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■ SUCCESSOS

| ELS FETS ES REMUNTEN AL SETEMBRE DE 1997

El fiscal demana 31 anys
per agressió sexual a dos
menors a Parets i la Llagosta
Alejandro M. O. havia de ser jutjat a l’Audiència de Barcelona aquest dijous
● PARETS DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

Aquest dijous al matí estava previst
a l’Audiència de Barcelona el judici
contra Alejandro M. O., de 42 anys,
acusat de ser l’autor de l’agressió
sexual de dos joves menors d’edat,
l’un a Parets i l’altre a la Llagosta.
La fiscalia ha demanat per a l’acusat una pena de 31 anys i mig de
presó ja que li imputa, a més dels
dos delictes d’agressió sexual, un
d’amenaces, una falta de lesions i
un delicte de robatori amb violència. Per tots aquests càrrecs el minis-

L’acusat està en presó
provisional i ja havia
estat condemnat per
quatre fets similars
teri fiscal també demana una
indemnització de 20.000 euros per
a les dues víctimes.
Els fets es remunten al setembre
de 1997, quan, segons les conclusions provisionals de la fiscalia,
l’home va establir una conversa

amb el menor de 14 anys a Parets,
al qual va convèncer perquè l’acompanyés a una zona industrial
propera, on presumptament en va
abusar sexualment. Hores més
tard, aquest cop a la Llagosta, va
procedir de la mateixa manera amb
el segon jove, al qual no va convèncer. Per aquest motiu li va robar la
cartera per aconseguir que el perseguís a una zona apartada.
Alejandro M. O. es troba en situació de presó provisional, ja que
ja havia estat jutjat i condemnat per
fets similars en quatre ocasions, entre el 1986 i el 1993. ■

Els Mossos detenen un veí de Via
Ronda per presumptes maltractaments
MOLLET DEL VALLÈS. Mossos
d’Esquadra i Policia Local detenien dilluns un veí de Via Ronda
per un presumpte delicte de violència domèstica. Els agents locals
van rebre un avís al voltant de tres
quarts d’11 del matí, en què un veí
alertava de crits i amenaces a un
habitatge veí. Diverses dotacions
de Mossos i Policia Local es van
personar al lloc dels fets i van
haver de requerir la presència dels
Bombers de la Generalitat perquè
tiressin a terra la porta del pis.
L’home va ser detingut i va passar
a disposició judicial.

●

| OPERATIU CONTRA ELS ‘COGOTEROS’

La policia desmantella
un grup que robava
clients en sortir del banc
● PARETS DEL VALLÈS. La Policia

Local ha desmantellat un operatiu
dels anomenats cogoteros, format
per quatre persones, que actuava al
Vallès Oriental. El seu modus operandi consisteix en la sostracció de
diners a clients que surten d’entitats bancàries. Dijous passat una
veïna alertava la Policia després
que els delinqüents haguessin punxat una roda del seu cotxe per distreure-la en la seva sortida d’una

entitat bancària al Camp de les
Peces. Divendres una patrulla dels
agents locals va fer un control al
voltant de l’entitat bancària i va
detectar els quatre sospitosos. A la 1
del migdia, es van identificar i va
ser detingut A.A.R.Y per presumptes delictes de danys i furts en grau
de temptativa. La Policia també va
escorcollar un Renault Laguna on
va trobar un punxó amb el qual
havien punxat la roda del vehicle. ■

Judici per fer-se
enviar droga del
Perú a Mollet

Els Mossos detenen
un home per robar a
dues naus industrials

● El fiscal demana sis anys de
presó i una multa de 40.000 euros
per una parella que havien de
rebre a Mollet un paquet de droga
enviat des del Perú. Els fets van
ocórrer el 2006, quan la policia
alemanya va detectar la droga a
l’aeroport i la va enviar de manera
controlada a la seva destinació,
que era l’Oficina de Correus de
Mollet. Els detinguts van ser la
destinatària del paquet i la persona
que el va anar a recollir.

●

■

EDUCACIÓ

Els Mossos d’Esquadra han
detingut Gazmend K., de 30 anys
i veí de Lloret, com a presumpte
autor del robatori a dues naus
industrials de Mollet. La detenció
es va fer la matinada del 2 de
maig, després que el treballador
d’una empresa d’Igualada alertés
els Mossos que intentaven robar.
Després d’una persecució per la
N-II, els agents van detenir el vehicle on van trobar material relacionata amb els robatoris a Mollet.

| ES CLAUSURA A 2O DELS 46 CENTRES

L’IES Vicenç Plantada mantindrà
el batxillerat en horari nocturn
● MOLLET. Els alumnes de l’IES Vicenç Plantada de Mollet podran seguir

DESPLEGAMENT. Mossos, agents locals i bombers al lloc dels fets >>

L.O.

cursant els estudis de batxillerat en horari nocturn. Així ho ha anunciat
Educació, que dels 46 centres que fins ara oferien aquest horari a
Catalunya en mantindrà 26. Amb tot, es mantenen les mobilitzacions en
solidaritat amb els 20 centres on es tanca i també com a expressió del
temor que sigui només un primer pas cap a una reducció més dràstica.

XII a CAMINADA PER MUNTANYA
VENIU A GAUDIR-LA! Diumenge 18 de maig de 2008
Recorregut d’aproximadament 21 km
on podreu gaudir de la natura i fer esport a la vegada

CLUB
MUNTANYENC
MOLLET

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

INSCRIPCIÓ: La podreu formalitzar els dies 8, 9, 15 i 16 de maig de 20 h a 22 h a la
secretaria del club i el dia 17 de maig a la plaça de Catalunya de Mollet. També mitjançant
l’ingrés al compte de Caixa Sabadell nº 2059-0310-76-0000257331, indicant el nom del
participant i aportant el resguard a l’hora de la sortida.
PREU: anticipades 7€ per als socis, 9€ per als no socis i 11€ el mateix dia.El preu inclou
el transport fins el punt de sortida, avituallaments, esmorzar, refrigeri a l’arribada,
i una samarreta commemorativa.

Per a més informació: Al Club, a www.cmmollet.com i al 93 579 12 85
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| L’AMPLIACIÓ PREVISTA PER AL 2011 PERMETRÀ ATENDRE 25.000 USUARIS

Les obres del CAP Parets
s’iniciaran al mes de juny
● MOLLET DEL VALLÈS
ANNA PALOMO

Les obres de remodelació del
Centre d’Assistència Primària de
Parets s’iniciaran al juny. Aquest ha
estat el compromís pres per la consellera de Sanitat, Marina Geli, que
dissabte es reunia amb l’alcalde,
Joan Seguer, i la regidora de
Sanitat, Amèlia Marquino, per ultimar els detalls de l’actuació, que
comportarà l’ampliació de la zona
d’admissions i la creació de quatre
noves sales de consulta mèdica.
A més, s’ha establert un calendari per a la futura ampliació del

CAP amb un edifici annex que es
construirà a la part posterior de les
actuals dependències. El plantejament inicial per a aquesta ampliació preveu un edifici de tres plantes
amb una superfície de 1.200 metres quadrats.
AMPLIACIÓ A MIG TERMINI
El projecte, però, es redactarà el
2009, i per al 2010 estan previstes
les obres, que s’executaran en un
any i mig amb un pressupost de dos
milions d’euros. El 2011 entraria
en funcionament el CAP del tot
ampliat, que permetria atendre una

DV,
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població de fins a 25.000 usuaris.
El Pla funcional per al CAP Parets preveu set noves consultes de
medicina general i set d’infermeria,
dins l’àrea de medicina general. Pel
que fa a l’àrea de pediatria, el centre disposarà de quatre consultes
més. Es dotarà una àrea polivalent
amb una consulta d’odontologia,
una sala de treball també d’odontologia, sis consultes polivalents i una
de serveis socials.
D’altra banda, el pla inclou una
àrea d’atenció continuada i altres
espais, com una aula d’educació sanitària, sala de reunions, biblioteca,
despatxos i serveis generals. ■

■ MEDI AMBIENT
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| EXCEPCIONALITAT PER LA SEQUERA

Es manté la prohibició
de regar i omplir piscines
malgrat les pluges
● BAIX VALLÈS. Malgrat les pluges

caigudes aquest cap de setmana, el
Govern català mantindrà les restriccions per la sequera en les poblacions de la conca del Ter-Llobregat,
entre aquestes les del Baix Vallès.
Així, tot i que els municipis passaran
de la fase d’excepcionalitat 2 a la 1,
una modificació de l’actual Decret
de Sequera farà que es mantingui la
prohibició d’usar l’aigua de boca
per al reg de jardins i omplir les piscines, entre altres.
CAP DE SETMANA PLUJÓS
Segons les dades del metereòleg
Felip Comas, el dia que més precipitacions es van registrar va ser dissabte amb 50 litres per metre quadrat. Els Bombers van haver de fer
quatre sortides a Mollet: a l’avingu-

da Rivoli per retirar l’aigua d’un
pàrquing que s’estava inundant; al
carrer Can Pantiquet on es va sanejar una canal embussada per la
pluja, i als carrers Gallecs i Bilbao,
per retirar sengles arbres caiguts. ■

Avaria a Sant Fost

Fuita d’aigua
Durant unes 16 hores de dimecres
uns 80 habitatges de la Zona Est
de Sant Fost (a l’entorn del carrer
Osona) es van quedar sense aigua,
per la rebentada d’una canonada
envellida de la xarxa. Aqualia va
procedir als treballs de substitució
d’un tram d’onze metres i la
col·locació de noves vàlvules.

Enfrontament per
l’aigua de Coca-Cola

Parets repartirà 4.000
bosses reutilitzables

● Els ajuntaments de Martorelles i
Montornès s’enfronten pel cobrament dels tributs que paga Cobega,
planta embotelladora de CocaCola. L’alcalde de Martorelles
reclama que tant la taxa de l’aigua
com l’IBI i l’IAE es reparteixi en les
mateixes proporcions entre els dos
municipis, com es disposava en el
conveni signat el 2001.

● L’Ajuntament de Parets reparti-

rà properament més de 4.000 bosses reutilitzables en punts estratègics del municipi, en el marc
d’una campanya de minimització
de residus urbans que estan preparant conjuntament les regidories
de Medi Ambient, Participació
Ciutadana i Comerç i que té un
pressupost d’uns 5.000 euros.

acadèmia d’idiomes

DV,

16

MAIG

2008

PUBLICITAT

7

contrapunt

SOCIETAT

8

E

DV,

contrapunt



16

MAIG

2008

Xavier

Ludevid
EXCAP DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI DE MOLLET

“El model urbanístic local
s‘exemplifica a la Vinyota”
Xavier Ludevid i Massana va ser el màxim responsable tècnic de l’urbanisme a Mollet durant
més d’una dècada (del 10 de juliol de 1996 al 3
de març de 2008). El cap del Departament de

–S’ha acordat el soterrament de la
línia de Vic. Un dels darrers temes que volia deixar tancats?
–Sí, era una proposta que ja apareix
al POUM [Pla d’Ordenació Urbana
Municipal]. Quan es va proposar el
desdoblament vam pensar a anticipar-nos, perquè el traçat proper als
habitatges ens preocupava. Així que
fa uns dos anys, vam encarregar dos
estudis paral·lels: el del soterrament
del tren, que va fer una de les millors enginyeries (Intraesa), i el del
projecte de la superfície, que inclou
un parc de 18 hectàrees líneals.
–Quina ha estat la clau de l’èxit de
les negociacions?
- Vam preveure un soterrament més
llarg, tot i saber que es reduiria. Però
també que era impossible escurçarlo molt perquè ha de passar per sota
la riera i això tècnicament comporta
uns mínims. A més, ens preocupava
no dominar el llenguatge tècnic específic, però ens vam assessorar i
quan vam iniciar negociacions, vam
presentar un projecte ben argumentat, un fet que va facilitar l’acord.
De seguida ens vam entendre.
–Un acord que clou el procés de
canvi urbanístic de Mollet.
–Era un punt important del nou

pla general i un canvi històric.
–I fa 11 anys, què es va trobar?
–Als inicis a l’Ajuntament no es feia
Urbanisme, no hi havia iniciativa
pública, excepte en el cas del pla especial de l’Illa de Can Mulà. Vam
començar a fer petites operacions,
però el gran projecte que es plantejava era la revisió del pla general.
Llavors encara no estàvem preparats
per fer-ho. Quan vaig arribar, s’acabava d’inaugurar la zona residencial
de Riera Seca, amb un model de

baixa densitat que s’ha demostrat
del tot erroni, però que estava de
moda en aquella època.
–Quin és ara el model, doncs?
–El de densitat moderada i barreja
d’usos. Llavors teníem com a
exemple el barri de Can Borrell,
però calia aprofundir en el model.
Vam encarregar 11 estudis previs a
l’inici de la redacció del POUM.
–Què és el millor del POUM?
–Haver protegit Gallecs, gràcies
precisament a aquest model de den-

DE L’AGRAÏMENT AL CANVI
De l’etapa a l’Ajuntament de
Mollet, Ludevid se’n sent
profundament agraït. “M’ha
donat l’oportunitat de ser
creatiu, he gaudit molt i hi he
madurat professionalment”, diu.
Quan va arribar a Mollet,
provinent de Mataró, es va trobar
amb un departament gairebé
inexistent. Els primers dos anys
els va dedicar “a crear l’equip”,
que més tard s’encarregaria de
revisar el Pla General. Assegura

que, durant el govern encapçalat
per Montserrat Tura, els tècnics
van ser molt lliures a l’hora de
posar les bases de l’urbanisme a
la ciutat. Ja aprovat el POUM,
“tenia ganes de canviar”. Amb
tot, considera que la mobilitat
laboral no és bona per a
l’Ajuntament i l’atribueix que “en
altres moments el treball tècnic
ha estat més apreciat”. I, a més,
“ara hi ha menys interès per
l’urbanisme”.

Territori i Medi Ambient de l’Ajuntament s’acomiadava a inicis d’any per iniciar una nova etapa a Figueres. Ara ha fet balanç a CONTRAPUNT
de la tasca feta a Mollet. per Montse Eras

sitat moderada, que ha de garantir
que no calgui saltar l’autopista per
construir. La nostra aposta està
exemplificada a Can Fàbregas i la
Vinyota. Els 40 espais de transformació que preveu el POUM seran
semblants a aquests.
–Fa uns anys, però, va proposar saltar l’AP-7 i fer el cementiri a Gallecs.
–Quan elabores un pla general estàs
obligat a preveure certs equipaments. Vam veure que a llarg termini caldria un nou cementiri i que a
molts municipis està als afores, envoltat de camps. Però suposo que
era normal que qualsevol proposta a
Gallecs creés desconfiança, perquè
era un espai amenaçat i no se sabia
fins a quin punt es treballava per
protegir-lo. I nosaltres no podíem
explicar tota la negociació que
duiem a terme per a la salvaguarda.
–Però, finalment, es va decidir
ampliar l’actual…
–Ja estava previst, però tard o d’hora no n’hi haurà prou i no volíem
sacrificar part del parc de Plana
Lledó.
–Així, aviat s’esgotaran els espais…
–En relació amb les previsions que
havíem calculat, les defuncions

han baixat i hi ha més renovació
d’espais, així que n’hi haurà prou
per als propers 10 o 15 anys, però
després caldrà tornar a obrir el debat.
–I tornant al POUM... Sigui crític.
–Segurament hi haurà errors, però
em costa trobar-hi aspectes negatius.
–Però fruit del pacte del govern
del 2003, s’hi van fer canvis.
– Sí, però tots van ser menors. Per
exemple, va portar molta cua el
PAU [Polígon d’Actuació Urbana]
de la pista Trévol i el Tabaran. Els
canvis van ser formals, es van mantenir els usos mixtos i les negociacions polítiques van comportar alguns metres quadrats més per a
equipament [teatre].
–Es desenvoluparan tots els PAU?
–Sí, però amb diferents ritmes.
–Per accelerar el pla d’actuació
de Can Prat l’Ajuntament va
comprar Lefa.
–És un encert. A més, l’edifici està
catalogat, s’ha comprat patrimoni.
–Queda pendent el Calderí.
–Sí, les distàncies de seguretat amb
la Kao i el tren fan que l’ordenació
quedi difícil. La Comissió d’Urbanisme ja s’hauria d’haver posicionat.
No és habitual que trigui tant. ■
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Institut d’Educació Secundària
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PREINSCRIPCIÓ

IES GALLECS
Cicles Formatius
de Grau Mitjà:

Curs 2008-2009

OFERTA EDUCATIVA
POSTOBLIGATÒRIA

✓Comerç
✓Cures Auxiliars d’Infermeria

Batxillerat:

✓Conducció d’Activitats

✓Tecnologia

PREINSCRIPCIÓ:
del 13 al 23 de maig

✓Administració i Finances
✓Gestió Comercial i Màrqueting

✓Gestió Administrativa

Físicoesportives en el Medi
Natural

Cicles Formatius de
Grau Superior:

✓Ciències de la naturalesa i la salut

✓Educació Infantil
✓Integració Social
✓Animació d’Activitats
Físiques i Esportives

✓Humanitats i Ciències Socials

✓Documentació Sanitària

PREINSCRIPCIÓ:
del 13 al 23 de maig

PREINSCRIPCIÓ:
del 26 de maig al 6 de juny

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

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

SOCIETAT
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■ GENT GRAN
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| LA RESIDÈNCIA DE SANTA ROSA OFEREIX SERVEIS MÍNIMS

Cuidadors en vaga

AL CARRER. Concentració d’empleats dilluns davant la Residència Santa Rosa >> L.O.
● MOLLET DEL VALLÈS
LAURA ORTIZ

Els treballadors de la Residència Santa Rosa
han sortit al carrer per demanar una millora
del conveni col·lectiu, que, segons els afectats, no s’ajusta a la feina que duen a terme.
Una de les principals demandes és l’increment del salari, que actualment està fixat en
850 euros bruts al mes. “No compensa la
feina que fem, que és molt dura tant físicament com psicològicament”, apunta Piedad Doncel, treballadora del centre.
Una altra de les reivindicacions és que es
demani una titulació mínima per poder fer la
feina de cuidador de gent gran. “Ara qualse-

vol pot fer aquesta feina i és un treball que
necessita una preparació”, indica Doncel.
La residència, que pertany a la Generalitat
i està gestionada per una empresa privada,
compta actualment amb una plantilla d’uns
50 treballadors que des de principis d’abril
secunden una vaga indefinida, per a la qual
hi ha l’obligació de complir uns serveis mínims que s’estableixen en el 90% del servei.
“Treballem amb persones i aquests serveis
són els mínims que necessiten els avis per
estar ben atesos”, apunta Doncel. Els empleats continuaran amb les mobilitzacions
per reivindicar un conveni en àmbit autonòmic i no estatal com l’actual, que va ser aprovat per la patronal i el sindicat CCOO. ■

■ DIVULGACIÓ
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EL PREMI JORDI SOLÉ TURA REP VUIT
TESIS DOCTORALS SOBRE DEMOCRÀCIA
● En concret, el Centre d’Estudis per la Democràcia ha rebut tres treballs de
la Universitat Autònoma de Barcelona; un de la Universitat de Barcelona;
dos de la Complutense de Madrid; un de la Universityof London; i un de la
University of Nottingham. El premi té una dotació econòmica de 7.000 euros.

■ NOU GOVERN

POLÍTICA
■ CONCURS PÚBLIC

| PLE DE PRESA DE POSSESSIÓ DE L’ALCALDIA

Sanmartí promet política
de “mà estesa” a Sant Fost

| GESTIÓ DEL SÒL MUNICIPAL

ICV-EUiA demana més
“transparència” en les
adjudicacions públiques

● SANT FOST DE CAMPSENTELLES
● MOLLET. ICV-EUiA ha reclamat

LAURA ORTIZ

“Em coneixereu pels fets”. Amb
aquestes paraules Montserrat
Sanmartí tancava el seu discurs després de prometre el càrrec d’alcaldessa de Sant Fost en un ple multitudinari dimecres. Sanmartí es converteix així en la primera dona que
accedeix al càrrec, en virtud del
pacte entre el seu partit IUSF, i
CiU i ERC. En el procés d’elecció,
Josefina Caro (PSC) va ser la segona candidata a l’Alcaldia com a
“alternativa de govern avalada per
una trajectòria política coherent i
la incapacitat d’IUSF per governar”. Caro va sumar els quatre vots
socialistes. Les dues regidores de
GSF van votar en blanc.
En la seva intervenció, l’alcaldessa indicava que s’obre “un nou període d’estabilitat amb un pacte
reflex del pluralisme i la voluntat
popular, que vol reactivar les polítiques socials i la participació”,
deia Sanmartí, que afegia que pretén practicar una “política de mà
estesa” amb l’oposició.

A LA PRESIDÈNCIA. Sanmartí a la cadira d’alcaldessa >>
La portaveu socialista va felicitar
el nou equip, en especial el regidor
d’ERC, Antoni Piñero perquè “ha
aconseguit que el govern accepti
un programa d’esquerres que nosaltres també subscrivim i que exigirem que s’acompleixi”, deia Caro, que va demanar “paciència” als
regidors d’ERC i CiU.
Per la seva part, la portaveu de
GSF, Montserrat Armengol, va demanar al nou govern santfostenc
“treball i solucions” i “escollir els

E.GIL

camins encertadament perquè
Sant Fost no perdi la identitat de
poble”, concloïa. ■

CENTRE D’ESTUDIS

MATRÍCULA OBERTA
Cursos per a totes les edats.
Av. Calderó, 1, 1r 1a · Mollet
(Sobre Farmàcia Rovirosa)

✆ 93 593 47 93

al govern una “major transparència i informació” en el procés d’adjudicació del terreny comercial de
la Vinyota que ocuparà l’empresa
Decathlon. La coalició ha mostrat
la seva preocupació per la gran diferència (uns 2 milions d’euros) de
les ofertes econòmiques presentades per les dues empreses que es
van optar-hi en el concurs públic:
Decathlon i Eurocarat, i el fet que
s’hagi escollit la més baixa. “Estem
preocupats perquè s’hagi malvenut sòl municipal i haguem perdut recursos necessaris per fer
front a les múltiples necessitats de
la ciutat”, diu Noemí Fernández,
portaveu del grup municipal, que

ha demanat informacions complementàries per “fiscalitzar i controlar la gestió del govern, tot i les
dificultats que es posen”, afegeix.
Aquest dissabte la coalició celebrarà una assemblea per fer balanç del
primer any de mandat.
SOTERRAMENT DEL TREN
D’altra banda, EUiA troba “inacceptable” que l’Ajuntament hagi
de cofinançar el soterrament de la
línia ferroviària Barcelona-Puigcerdà, al seu pas per Mollet. EUiA
creu que Foment (que finançarà el
40% de l’obra) hauria d’assumir el
total del cost, ja que “la via és competència exclusiva de l’estat”. ■
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DEMANDES
· ¡UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA TI!
EMPRESA COLABORADORA DE GAS NATURAL PRECISA TELEOPERADORES/AS
para media jornada de lunes a jueves
(por las mañanas). Tel. 647 92 62 22. Preguntar por Berta.
· INMOBILIARIA-CONSTRUCTORA necesita URGENTE SECRETARIA COMERCIAL con

contrapunt

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

MAIG

2008

ESQUEMA D’UN MÒDUL (48

Preu anuncis per paraules:

Anuncis per correu electrònic

4,33 euros/setmana

08100 Mollet del Vallès

contrapunt@contrapunt.cat

15,15 euros/mes

Anuncis per fax 93 579 33 88

Preu mòdul: 11,45 euros/setmana

· SE BUSCA SEÑORA RESPONSABLE PARA
LIMPIEZA. Restaurante en Sant Fost. Contrato para jornada completa. Interesadas
llamar al tel. 677 68 15 26.

IMMOBILIÀRIA



EN VENDA
· MONTMELÓ. OCASIÓN PISO CON PARKING INCLUIDO EN EL PRECIO. Ref. 33545.
Completamente ref. Sup. 82 m2, salón 25
m2, 3 hab., baño, aseo, coc. tipo office impecable, lavad., a. acond., calefac., vent. y
persianas de alum. Asc. Precio: 237.390
euros (39.5 Ml). Tel. 93 572 30 73.

75 m2, salón 20 m2, 3 hab., baño, coc. office ref., lavad., amueblado, a. a., calefac.
Suelos tzo. + gres, vent. alum., puertas sapelly, soleado. Balc. Asc. Semi ref. Precio:
225.380 euros (37.5 Ml). Tel. 93 579 33 33.
· URGE VENDER DÚPLEX EN SANT ANTONI DE VILAMAJOR. 5 años. 111 m2, 3 hab. +
estudio, piscina comun., plaza de parking
incluido. En el centro del pueblo. Precio:
246.415 euros (41 Ml). Negociables. Tel.
663 728 815.
· STA. PERPÈTUA DE MOGODA. PISO REF.
Ref. 01879. 65 m2, salón 14 m2, 3 hab., baño, coc. office eléctr. ref., lavadero, amueblado, aire acondicionado, calefac. Suelos
tzo.+gres +parquet, vent. alum., prtas. sapelly, ext. y soleado, balc. Tel. 93 579 33 33.
· CASA EN MONTORNÉS. ZONA CAN COLL.
Ref. 368. Zona muy tranquila. Superfície
de 200 m2, tza. de 10 m2, salón 30 m2,
jardín 845 m2, 3 hab., baño, coc. office origen, lavad., trast., amueblado, chim. Plaza
park. Armarios emp. Soleado. Precio:
410.000 euros (68.2 Ml). Tel. 93 568 35 45.

EN LLOGUER

· MOLLET. SANTA ROSA. Ref. 01982. Sup.
· SE ALQUILA PLAZA GRANDE DE PÁRQUING. SITUADA EN CALLE CAN PANTIQUET, por tan sólo 60 euros al mes. Tel.
670 356 221 (Sr. Vicenç).

CAMARERO/A
con experiencia
y nacionalidad española.

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

Se requiere experiencia.
Para jornada completa.

Interesados/as llamar
al tel. 663 534 177.

· SE ALQUILA CASA EN PARETS (Ensanche), junto al barrio de Lourdes, estupen-

SE ALQUILA LOCAL
COMERCIAL EN
MOLLET,

Empresa líder en distribución
nacional de recambios para
vehículos 4x4 situado en
Montmeló necesita:

c. Roger de Flor, 43-45.

De 150 m2.
Precio: 600 euros/mes.

RECAMBISTA

Interesados llamar al

para su departamento
de ventas

39 mm) 


Anuncis per teléfon 93 570 52 59

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

Se busca

X

Rambla Pompeu Fabra, 32, baixos
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Se precisa
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experiencia y dominio en informática.
Tel. 692 629 014.

I
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93 674 87 09

das vistas. 150 m2, 3 hab., 2 cuartos de baño, jardín, park. con puerta automática.
1.200 euros/mes. Tel. 610 40 00 26.
· Ref. 04049. MOLLET. PLANA LLEDÓ. Piso
70 m2, salón 14 m2, 3 hab., baño, lavadero, calefac., asc. Precio: 700 euros/mes.
Tel. 93 579 33 33.
· DESPACHO EN EL CENTRO DE MOLLET.
Primer piso. 60 m2, todo exterior. Para
consulta, terapeutas, masajistas... Precio:
300 euros/mes. Tel. 663 728 815.
· Ref. 04045. PISO EN MOLLET. ZONA CENTRO. 70 m2, salón 20 m2, 3 hab., baño,
aseo, cocina office, amueblado, calefacción. Ascensor. Precio: 850 euros/mes. Tel.
93 579 33 33.
· Ref. 04007. MOLLET. CERCA RAMBLA
NOVA. Apartamento amueblado. Sup. 45
m2, salón 15 m2, 2 hab., baño, coc. abierta
americ., calefac., asc., suelos parket y tzo.,
p/sapelly, vent. alum., lavad. tipo balcón.
Precio: 650 euros/mes. Tel. 93 579 33 33.
· ALQUILER DE LOCAL DE 70 M2 EN MOLLET. Diáfano. Con vado. Ideal taller, almacén... Pequeño patio. Precio: 300 euros/mes. Tel. 663 728 815.
· LOCAL DE 110 M2 EN PARETS. Buena situació. Esquinero. Equipado para oficina.
Precio interesante. Tel. 609 48 21 20.
· DÚPLEX EN EL CENTRO DE VALLROMANES. Ref. 140. Para entrar a vivir. 148 m2,
salón 40 m2, 4 hab., 2 baños, aseo, coc. office, lavad., amueblado, chim., park., asc.
Puerta blindada, portero autom., vent.
alum., puertas sapelly, ext., soleado. Precio: 1.000 euros/mes. Tel. 93 568 35 45.

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

ES TRASPASSA
AGÈNCIA DE VIATGES

A MOLLET
en ple funcionament
i molt ben situada.
Interessats/des truqueu
al tel. 93 570 32 05

Se traspasa
CAFETERÍA HELADERÍA

en Mollet.
Buena zona
en pleno crecimiento.
Interesados llamar a
partir de las 20.30 h al tel.

690 91 55 92

M

MOTOR
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TRASPÀS
· TRASPASO PANADERIA-CAFETERIA EN
MOLLET. Local de 150 m2, en pleno funcionamiento. Alquiler: 800 euros/mes.
Traspaso: 72.121,45 euros (12 Ml). Interesados llamar al tel. 666 43 68 35.
· TRASPASO LOCAL CON NEGOCIO DE

· SE VENDE FORD FIESTA 1.4 TDCI 68 CV. 5
puertas, año 2002, aire acondicionado,
cierre centralizado, dirección asistida, CD,
a/g, color plateado. Precio: 6.900 euros.
Tel. 93 573 94 91.
· SEAT CÓRDOBA STELLA 1.9 SDI 65 CV. 5
puertas, año 2003, a. a., CD, alarma, color
plata. Precio: 8.900 eur. Tel. 93 573 94 91.

Imprescindible:
Conocimientos de mecánica
Interesados ponerse en
contacto al 93 579 81 83,
preguntar por Sandra
o enviar CV a:
sandra.garcia@grupo-norte.es

Busquem:
SOCORRISTES-TÈCNICS ACTIVITATS
AQUÀTIQUES
(Ref. CAN-LS1) Per començar el més aviat possible. Enviar les
sol·licituds abans del 26 de maig.
Funcions: Garantir la seguretat de tots els usuaris de la piscina i impartir
classes de natació, al mateix temps que es proporcionen els més alts
nivells d' atenció al client.
Es requereix: titulació en Salvament i Socorrisme Aquàtic, i Primers
Auxilis.

ENTRENADORS PERSONALS (Ref. CAN-PT1)
Per començar el més aviat possible. Enviar les sol·licituds abans
del 26 de maig.
Funcions: Proporcionar els més alts nivells d'atenció al soci en la
interacció a la sala de Fitness, amb la possibilitat de treballar com a
entrenador personal un cop superada la formació interna.
Es requereix: titulació en fisioteràpia, INEF, CAFE o AAFFEE.

ENTRENADORS PERSONALS (PILATES)

Convocatòria de borsa de candidats per cobrir vacants d’

OPERARI/A DE NETEJA
(REF.02SIP.BCPIVEM08)
Funcions:
· Neteges en general (de manteniment, de final d’obra, d’impacte, viària i de residus orgànics).
· Totes les tasques es fan en
equip seguint una ruta preestablerta i funcions definides per
la cap de colla.
Requisits:
· Ser perceptor/a de RMI o
beneficiari o estar en situació

de risc d’exclusió social.
Es valorarà:
· Tenir experiència en tasques
de neteja i/o altres experiències professionals.
· Tenir carnet de conduir, permís B.
Condicions laborals:
· Contracte d’obra i servei.
· Horari en funció dels serveis
a realitzar per cada treballador.

(Ref. CAN-PT2) Per començar el més aviat possible. Enviar les
sol·licituds abans del 26 de maig.
Funcions: Proporcionar els més alts nivells d' atenció al soci en la
interacció a la sala de Fitness, amb la possibilitat de treballar com a
entrenador personal un cop superada la formació interna.
Es requereix: titulació en Pilates.

Enviar CV a l' adreça inf.canarimon@europolis.es
indicant la referència.

Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud
d’admissió degudament emplenada, el currículum signat amb
fotografia indicant la referència 02SIP.BCPIVEM08 i documentació
acreditativa a l’EMFO, c/ Riera, 7, 1a planta de Mollet del Vallès.
La sol·licitud d’admissió es podrà obtenir físicament a l’EMFO,
horari de 9:00 a 20:00 hores o a/e resp.sace@emfo.com

■ PROMOCIÓ

| Desenvolupament socioeconòmic del territori
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LA DIPUTACIÓ PROMOU LA GASTRONOMIA
I LA VITICULTURA DE LA SERRALADA LITORAL
● ● MARTORELLES / SANTA MARIA. Productors i restauradors d’aquestes dues

ECONOMIA

poblacions participaran en el programa de desenvolupament El parc a la taula
2008-2009 de la Serralada Litoral, que promou la Diputació per donar a conèixer
la gastronomia i els productes alimentaris artesans d’aquest territori.

■ OCUPACIÓ

■ FORMACIÓ

| CRISI DEL MERCAT LABORAL

L’atur es dispara a Mollet

L’SLOP de Parets
organitza un curs
sobre ofimàtica
● Dilluns s’inicia a Parets un curs

La ciutat registra un dels pitjors índexs de desocupació dels darrers vuit anys, amb 2.742 aturats a l’abril
● BAIX VALLÈS
LAURA ORTIZ

L’atur a l’abril ha arribat a xifres rècord. El mes passat Mollet va registrar un índex del 10,81%, la pitjor
taxa de desocupació dels darrers
vuit anys, només superada pel
10,89% de l’agost de 2004, un mes
en què històricament es registra la
punta d’atur anual. Amb tot, la diferència és que el 2004 aquesta taxa
representava un total de 2.226 aturats, quan la del mes passat va arribar als 2.742, un nombre absolut
“molt preocupant”, segons el regidor de Treball, Rafael Cabanilla.
CENT ATURATS MÉS
En concret, a l’abril es van apuntar
100 persones més a les llistes de
l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG), respecte al mes anterior. “És una dada negativa, tot i
que sabem que és conjuntural ja
que està afectant molt la crisi del

*
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ABRIL AL BAIX VALLÈS
aturats / difer. / taxa

La Llagosta
Martorelles
Mollet
Montmeló
Montornès
Parets
Sant Fost
S. Maria M.

736
207
2.742
400
730
669
279
39

+57
+15
+100
+17
+35
+5
+3
+4

11,78%
8,54%
10,81%
8,95%
10,53%
8,32%
8,15%
11,21%

sector de la construcció”, apunta
Cabanilla, que afegeix que “la dada empitjora tenint en compte la
baixa contractació en el sector serveis”. Cabanilla indica que un dels
punts més preocupants és que dels
2.742 aturats de l’abril “uns 500
corresponen a persones que no
havien estat en situació d’atur”.
La previsió del regidor és que en
els propers set o vuit mesos l’augment es vagi alentint i que a partir

del 2009 les dades tornin a “normalitzar-se”.
Al mercat laboral del Baix Vallès,
la mitjana d’atur a l’abril va ser del
10,13%, amb un nombre total
d’inscrits a l’OTG de 5.802, 236
més que els registrats al març, se-

gons les dades de l’Observatori de
l’activitat econòmica i el mercat de
treball del Vallès Oriental. A la comarca, el mercat de treball que va
registrar un pitjor índex va ser el
format pels municipis del Baix
Montseny, amb un 10,94%. ■

subvencionat d’iniciació a l’ofimàtica, organitzat pel Servei Local
d’Ocupació (SLOP), i adreçat a
ciutadans en situació d’atur. El
curs s’impartirà de dilluns a divendres, de 9.30 a 12.30 h, al Casal
Can Butjosa fins al 6 de juny. El
temari inclou tractament de textos
(word), full de càlcul (Excel) i
navegació per Internet. ■

OPINIÓ

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

APORTACIONS

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

Treball i vida dignes

DIGNIFICAR EL SECTOR DELS CUIDADORS DE GENT GRAN
GARANTIRÀ UNA MILLOR QUALITAT DE VIDA DELS AVIS

W

Voteu a www.contrapunt.cat

Els plens s’haurien
d’emetre per la ràdio
i la TV municipals?
Resultats provisionals

LA PREGUNTA:

Sí

No

Indiferent

51,5%

24,2%

24,2%

L’encariment de multes ajuda a reduir infraccions?

ra fa 60 anys de la creació d’Israel, un estat
modern, amb alts nivells de desenvolupament material, que han convertit
el seu territori en una esplèndida
xarxa de carreteres, aeroports, centre de negocis mundial, punts d’oci planetari i referent del moviment gai. Però jo no ho celebraré.
Una paraula m’ho impedeix: Gaza. Un lloc molt proper a l’infern.
Ens ho explica Sergio, que fa anys
viu a Jerusalem.
Va anar a la Franja fa pocs dies,
com feia de tant en tant. Milers
d’escombraries s’amunteguen als
carrers perquè no poden ser recollides pels camions dels ajuntaments, que no tenen benzina. Els
rucs s’han convertit en el transport
més valuós. UNICEF està comprant bicicletes per als seus treballadors perquè no poden desplaçar-se al lloc de treball. La gent fa
servir oli vegetal barrejat amb alcohol pur per fer funcionar els

A

L’EXCLAMACIÓ

Aniversari
GLÒRIA

ARIMON
Filòloga i periodista

Jo no celebraré els
60 anys de la creació
d’Israel. Una paraula
m’ho impedeix: Gaza

contrapunt
www.contrapunt.cat
Premi de Comunicació de la Diputació de Barcelona
Tassis-Torrent de Premsa Local i Comarcal (2006)
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NOEMÍ F E R N Á N D E Z
Portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA de Mollet

El pla estratègic: diàleg i participació

Fa setmanes que els treballadors de les residències per a la gent
gran mantenen una vaga indefinida amb què volen pressionar
per millorar les seves condicions laborals i professionalitzar el
sector. Amb torns de 12 hores i fent-se càrrec d’una vintena
d’avis per cuidador (35 a la nit), cobren uns 850 euros bruts
mensuals, que han de compensar una feina feixuga no només
físicament sinó també psicològica. Però l’abast d’aquesta
protesta no es limita a les reivindicacions purament laborals. Les
actuals condicions no permeten donar un bon servei als usuaris,
és a dir a la gent gran, un col·lectiu cada cop més nombrós al
país i que pateix l’arraconament d’una societat que els menysté.
L’Administració no hauria de limitar-se a legislar i elaborar lleis
benintencionades com la de Dependència. Facilitar els recursos
per dignificar el sector dels cuidadors seria un primer pas per
garantir una millor qualitat de vida, real, dels avis. ■

CIBERENQUESTA

DV,

contrapunt
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▲
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a pocs dies que es va fer
la primera reunió del
Consell Plenari (Permanent) del Pla Estratègic
de Mollet del Vallès. El mes de febrer d’enguany, s’anunciava la posada en marxa d’un nou pla estratègic que situï Mollet en les noves
necessitats de la ciutat fins a 2025.
Aquest Pla estratègic, es deia en
el comunicat de premsa “ha de ser
un pla per a una ciutat dinàmica
del segle XXI, i ha de tenir un alt
factor de concurrència i de relació
amb les planificacions sectorials
ambientals, urbanístiques i socioeconòmiques”.
S’estan plantejant actuacions
molt més enllà de l’activitat quotidiana que representa la gestió de
l’administració local. Estem parlant d’una activitat proactiva, d’iniciativa, com demanen la inestabilitat dels escenaris i els impactes que
constantment arriben de l’exterior.
La posada en marxa de l’elaboració
d’un nou pla estratègic, pot ser una
eina útil per governar, per la ciutat
des d’una perspectiva i posició de
proactivitat.
Entenem que perquè això sigui
possible, caldrà un determinat posicionament. Un entendre que no és

cotxes, amb un gran augment de
la contaminació. Als hospitals hi
va un 30% menys de pacients perquè la gent no pot desplaçar-s’hi.
Una escola amb nens amb síndrome de Down finançada per Espanya fa tres setmanes que està
buida perquè el bus per dur-los no
té benzina; el Sergio ens explica
que la directora plorava i li preguntava què ha de passar perquè
el món reaccioni. Talls continus
d’aigua. Una nena de 6 anys, malalta, anava a rebre tractament,
transportada per un familiar sobre
un tros de fusta, a ple sol, passant
pels interrogatoris i control. Mentrestant, una família esmorzava i
va saltar pels aires...
Acaba la carta del Sergio: “Em
fa vergonya que caps d’estat de
mig món celebrin aquests 60 anys,
diuen, de l’únic estat democràtic
d’Orient Mitjà. No hi participaré:
no hi ha res a celebrar”. ■



http://cat.bloctum.com/mesogio

una acció més de la gestió de l’administració municipal. Que cal
que tots tinguin cabuda en igualtat de condicions, que estiguin involucrats en aquest repte de govern. I això ha de voler dir, que cal
canviar els comportaments obstruccionistes i desconsiderats que
s’estan practicant des de l’equip de
govern en relació a l’oposició.
ICV-EUiA reclama els instruments, la informació i les facilitats
que el govern li ha de donar perquè pugui fer i exercir el seu paper d’oposició. ICV- EUiA, forma
part, en igualtat de condicions, del
consistori de Mollet del Vallès perquè els seus regidors i regidores
han estat elegits de forma demo-

Cal que el pla es
plantegi com un pacte
de ciutat, des de la
participació ciutadana

cràtica pels ciutadans igual que la
resta de grups municipals.
El pla estratègic, no és un decret
o una llei. El pla estratègic és un
pacte. L’aprovació del pla és la signatura d’un pacte de ciutat. I, en
aquest sentit de manera encertada,
moltes ciutats no parlen de pla estratègic, sinó directament de projecte de ciutat, agenda de ciutat o
pacte de ciutat. En definitiva el pla
no és allò important, sinó una eina. Allò important és el pacte.
Des de la nostra posició, doncs,
cal que sigui concebut des d’una
perspectiva de participació ciutadana. Participació real i no fictícia. Cal que sigui i no fer veure
que és.
El mètode participatiu, aporta
enormes valors al treball i als seus
resultats: atorga legitimitat a les
propostes, dóna una visió global
de la ciutat als seus actors, prepara
i compromet per a l’acció, genera
cultura i col·laboració en xarxa i
és escola de ciutadania.
En definitiva creiem que el pla
estratègic engegat, cal que es
plantegi com un pacte de ciutat,
des de la participació ciutadana i
en igualtat de condicions. Nosaltres hi estem disposats. ■

LLUÍS A N S Ó
Gallecs. Mollet del Vallès

A un pobre moribund
MENTRE HI HAGI CLASSIFICADORS,
HI HAURÀ CLASSES,

acostumava a
dir un company de feina. Vol dir
que, mentre hi hagi persones, hi
haurà diferències, hi haurà prioritats, hi haurà afavorits i desafavorits.
A Gallecs, fa molts anys que es reclama que uns desafavorits tinguin
les mateixes atencions que altres
nouvinguts que han estat atesos i
tractats amb més gelosia. Hi ha un
patrimoni històric d’un poble rural
que es troba amb una salut precària.
Pobres molins de vent! Tanta aigua que havien donat a les terres i
als habitants de Gallecs! Ara ningú
se’n recorda. Un dia, la nouvinguda electricitat els va desplaçar i els
usuaris els van arraconar. La mort,
a uns ja els ha arribat i a altres ago-
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nitzen i veuen com en vénen de
nous, presumptuosos (pura imatge), incapaços de substituir-los en
les prestacions indispensables que
havien donat durant tants anys.
Cada dia parlo amb un pobre
moribund i li dic: ja sé que si fos per
tu, treballaries i de bon gust per Gallecs, però, hi ha uns manaires que
no et volen per al seu Gallecs imaginari. S’estimen més altres reclams
banals per atreure turistes. Per desgràcia no estàs sol, li dic. Hi ha
molts com tu que han treballat deixant-se la pell i han mort en l’oblit.
A l’enterrament no vindrien els manaires, però sí els que us estimem i
reclamem des de fa anys la vostra salut. Estàs vivint una llarga agonia,
però estarem al teu costat. ■

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.

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

En relació amb la carta sobre la
candidatura de Simeó Rabasa

Q

ui pretengui treballar en pro de la
memòria històrica ho ha de fer des del
rigor, la responsabilitat i la transparència.
Fer-ho des de la mala fe, les sospites
infundades i l’obscurantisme, no només no
assoleix el seu (suposat) propòsit, el de fer justícia,
sinó que entorpeix greument aquest procés.
A l’edició del 28 de març d’enguany, en aquesta
mateixa secció, una carta signada per algú que es
feia anomenar Juan López Pérez reaccionava
davant la proposta que Simeó Rabasa fos
considerat Savi Català amb l’enumeració d’una
sèrie d’acusacions respecte a la seva trajectòria.
Tota vegada que amb posterioritat s’ha pogut
comprovar que les dades facilitades pel signant de
la carta eren falses, l’escrit, més que no pas una
denúncia, no passa de ser una lamentable difamació.
Des d’aquesta redacció lamentem l’acte covard i
irresponsable perpetrat per aquell o aquells que

Joventut i política
joan marc flores i riera. >>
Secretari de Política Municipal
d’ERC de Martorelles

Aquest escrit és la resposta a L’independent d’UxM. Per al·lusions i
donat que els companys del Comitè UxM ens jutgen literalment
de gent jove amb una gran manca d’experiència, la gent d’ERC
de Martorelles creiem convenient
donar el nostre punt de vista i mirar de defensar-nos, sense entrar
al detall dels nostres currículums
polítics, de les acusacions llançades pels companys independents.
Des d’ERC entenem que pamflets incendiaris i destructius multicolors com els repartits pels
companys d’UxM no són la millor eina per engrescar els joves a
participar dels òrgans de govern i
de la política del poble. Potser no
n’hi ha prou amb concerts de
hip-hop i pica-pica de patates
xips i olives per animar els joves a
prendre part activa en el dia a dia
de la política de Martorelles.
En relació amb joventut i experiència. Primer volem agrair als
companys dels comitè UxM la
bona acceptació del nou equip
d’ERC, que combina el coneixement de les persones que ens han
deixat pas amb la nostre joventut
i empenta. Ens afalaga aquest
“està bé” amb què comencen el
seu article “un apunt per ERC”.
Sobre l’experiència, unes puntualitzacions. Està clar que la
gent d’ERC no tenim l’experiència en política local que tenen els
nostres companys d’UxM, com-

s’han parapetat en un àlies per llençar la pedra i
amagar la mà, i, en la mateixa mesura, a l’altre
costat de la balança, agraïm la comprensió i
disposició que ens ha fet avinent la familia Rabasa,
agreujada pel contingut d’aquella missiva.
Les nostres més sinceres disculpes (ens consta
que ja acceptades) cap a la família Rabasa per
les molèsties que hagi pogut originar aquest
afer i el nostre més enèrgic enuig cap a la
instrumentalització que s’ha fet de Contrapunt
amb una finalitat encara per esbrinar, més enllà
de la de fer mal. Bé faria l’autor/a o autors de la
carta, en una propera ocasió, de defensar aquestes
acusacions als tribunals, si tan segur n’està , i no
escudar-se en un mitjà per atacar ningú impunement.
Ramon Torrents, director del Diari Contrapunt. >>
Mollet del Vallès

panys que fa molts anys que són a
l’Ajuntament. El seu passat convergent els ha donat bagatge i experiència. Molta experiència, segurament la que a criteri seu ens
manca a nosaltres. Tanmateix doblar i triplicar les nostres edats ja
els dóna molt avantatge en aquest
punt. En això ens guanyen per
golejada, però amb ganes de fer
coses, d’aportar idees noves i
d’explicar les nostres inquietuds,
en aquests punts no ens guanya
cap dels membres d’aquest comitè que s’omple la boca donant
consells, desacreditant amb noms
i cognoms els adversaris polítics i
monopolitzant fins a la sacietat
amb missatges del tipus “nosaltres
sí estimem Martorelles” o “nosotros somos Martorelles y Martorelles es nuestro pueblo”.
Nosaltres no podem celebrar el
40è aniversari del maig del 68
perquè nosaltres no hi érem. Però
somiem en un maig, el del 2009,
2010 o 2011, en què alguna cosa
canvïi a Martorelles. I aquests
que ara es posen la medalla de
l’experiència, aquests que fa anys
amb màscares diferents han convertit els plens en la màxima expressió de l’antiparticipació ciutadana, sabran fer-se a un costat,
com han fet Acebes i Zaplana, i
deixar pas a noves maneres de
pensar i fer, segurament més sanes. Arribarà un dia en què el poble podrà participar del govern
del poble, un dia en què les revistes dels partits serviran per explicar el que es fa des del partits, i
deixaran de ser un vehicle d’insults i calúmnies. Ens falta molta
experiència i ens cal aprendre

moltes coses. Segur. Procurarem,
però, no aprendre cap del pamflet
L’independent, i sobretot vetllarem
perquè en futurs exemplars en millorin l’ortografia. Només s’han de
tenir ganes de fer les coses… i els
diners per fer-les. ■

Sant Ponç
manuel ceacero. >> Mollet

Per Sant Ponç, els nostres fills
alumnes de Can Vila van estar a
la rambla Balmes venent els productes que havien elaborat.
M’hagués agradat que, com per
Sant Jordi, nens d’altres escoles

haguessin vist la capacitat que els
nostres fills tenen per fer coses
maques i poguessin valorar que
tenen sentiments. A la senyora regidora li diria que tingui en
compte aquesta proposta per a un
altre any. Voldria agrair la bona
tasca de tots els professionals de
Can Vila i el taller Alb-Bosc. ■

Vostè està
notant la crisi
econòmica de
què es parla ?
Carmen

Córdoba
Jubilada (76)
PARETS DEL VALLÈS

Retratats
adrià viñas. >> IxM. Mollet

Les baralles intestinals als partits
polítics perdedors, a poc més de 60
dies de la foto tots junts i units fent
força per esgarrapar els vots del
poble, deixen un cop més la classe
política del país totalment retratada. Això sí, és molt fàcil esbatussarse havent assegurat per quatre anys
més el sou, que paguem entre tots
i que hauria de servir perquè els
representants polítics “guanyadors” treballessin pel bé del ciutadà (i no pensessin només en la promoció interna) i els “perdedors”
vetllessin perquè aquests fessin la
seva feina. Començo a entendre
perquè la mateixa nit de les eleccions tothom guanya, jo pensava
que era només la interpretació
subjectiva d’unes estadístiques que
només entén qui les explica i no,
és que internament no poden deixar de pensar que les eleccions ja
han passat, que tenen el vot al sac
i que ara toca passar uns anys anar
fent, i esperar nous comicis, ja que
en el moment que calgui tornaran
a ser amics i a convidar-nos, si cal,
a sortir a la foto, però segur que la
pagarem nosaltres. ■

Jo vaig fent, la crisi depèn de
com te l’agafes: si es gasta més
del que es guanya, no s’arriba a
final de mes.

Maria José

Ibáñez
Aturada (43)
MOLLET DEL VALLÈS

Sí que es nota en el cistell de
la compra i en el preu dels pisos. També afecta el treball, hi
ha més aturats.

Eva

Novato
Esteticista (34)
MOLLET DEL VALLÈS

Molt. Jo tinc un negoci i ho
noto. Sóc esteticista i he vist
reduït el nombre de clientes
que vénen a depilar-se.

Mònica

Sánchez
Aturada (33)
MOLLET DEL VALLÈS

Sí que es nota la crisi, per
exemple en el treball: costa
més trobar feina. També he
notat l’augment dels preus.

Javier

Puig
Tècnic (23)
MOLLET DEL VALLÈS

En el meu cas no la noto:
segueixo tenint feina, casa,
cotxe i diners. No estic en una
situació diferent que abans.

Ramon

Carreras

U

En temps de sequera
Aquest és l’aspecte de la riera Sunyer el cap de setmana al
seu pas per sota del nou pont d’unió entre Martorelles i
Sant Fost. A la fi pluges beneficioses en temps de sequera.
antoni sánchez >> Martorelles

Fuster (40)
MOLLET DEL VALLÈS

Sí, sobretot en el dia a dia. Per
exemple, al supermercat tot
s’ha encarit i la gasolina costa
més diners.
Text i fotos: ANNA PALOMO
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CF PARETS B PERD 0-2 EN LA VIGÍLIA
DEL DERBI DE DISSABTE A CAN VILA
● PARETS DEL VALLÈS. El filial del CF Parets té cada cop més complicada

ESPorts

la permanència després de perdre el darrer partit contra el Sant Joan de
Montcada, que ocupa plaça de promoció. Els paretans són ara tercers per
la cua amb 26 punts i han d’anar dissabte al camp del Lourdes (16.30 h).

EL CB PARETS CONSUMA EL DESCENS
I BAIXA A TERCERA CATALANA 18
■

FUTBOL SALA

EL MOLLET HC VENÇ A CASA
I S’ALLUNYA DEL PERILL 20

EL CB MOLLET ES PROCLAMA
CAMPIÓ DE COPA CATALUNYA 22

| Preferent ELS SANTFOSTENCS ENCARA NO HAVIEN ACONSEGUIT GUANYAR ELS MOLLETANS EN PARTIT OFICIAL

La UFS Mollet domina però el
Can Calet s’emporta el derbi

■

FUTBOL | Preferent

El CF Parets rep
una golejada al
camp del cuer i
frega el descens
BERGA

5

CF PARETS

3

FS BARRI CAN CALET

UFS MOLLET

1 Maui, 2 Milan, 3 Àlex Garcia, 4 César
Maqueda, 5 José Martínez, 7 Juan
Carlos Martínez, 8 Sanz, 9 Marc
Lázaro, 11 Ivan Juste, 13 Jordi Heredia i
15 Roberto Pradena

1 Ivan, 2 Marc Ollé, 3 José Izquierdo, 4
Dani Ramírez, 7 David López, 8 Ole
Rodríguez, 9 Xavi Gual, 11 Dani Vera, 15
Josué López, David, Luís i Héctor.

● PARETS DEL VALLÈS. El CF Parets
torna a complicar-se la permanència amb una dolorosa derrota al
camp del cuer, el Berga. L’equip
dirigit pel tècnic Cuni va sortir al
terreny de joc desconcentrat i va
cometre molts errors defensius. A la
primera hora, els paretans ja havien
encaixat tres gols. Pol va retallar
diferències al minut 53 però el
Berga es va aprofitar de la superioritat numèrica per l’expulsió de
Pericas, Puchi i Jimènez. El Parets
ocupa plaça de descens i espera la
visita del Bellavista Milan. ■

CAMP: Pavelló 1 de Sant Fost de Campsentelles.
GOLS: 1-0, Ivan, min 5; 2-0, José Sanz, min 14; 2-1, Ole, min 14 - descans 3-1, Ivan, min 22; 3-2, David López, min 22; 4-2, Roberto, min 39; 4-3, Xavi
Gual, min 39; 5-3, Roberto, min 39.
ÀRBITRE: José Ledo.
TARGETES: Van veure la groga Olegario de la UFS i els santfostencs
Maui i Roberto.

● ● MOLLET / SANT FOST
PEDRO NAVARRO

La UFS Mollet va posar la possessió
de l’esfèrica i l’FS Barri Can Calet
l’efectivitat golejadora. Aquest seria
el resum del derbi disputat diumenge al matí al Pavelló 1 de Sant
Fost. En aquesta ocasió, el clàssic
ha arribat quan tots dos equips baixvallesans tenen la temporada resolta però, si més no, la rivalitat del

derbi es va mantenir intacte. El
Barri va estrenar el marcador amb
un gol d’Ivan. Al minut 14, el capità José Sanz instauraria el 2-0 amb
un llançament de falta que va rebotar en un jugador. Al mateix minut,
Olegario retallaria les diferències
per marxar al descans amb un ajustat 2-1. A la segona part, els gols d’Ivan per part del Can Calet i de David López de la UFS posarien el
marcador 3-2. Amb aquest resultat

5
1

LÍNIA DE PASSADA. El capità santfostenc busca l’ajuda d’un company >> S.P.

■ RUGBI

es va arribar fins al minut 39 de
partit, moment en el qual el tècnic
molletà Juan Carlos Elías va decidir treure el porter per jugar de
cinc. Això va trencar el partit i,
quan faltava un minut pel xiulet final, es van marcar el 4-2 (Robert),
el 4-3 (Gual) i el 5-3 definitiu amb
un providencial Roberto que es va
convertir en el jugador més desequilibrant del derbi. Un resultat
històric per al Can Calet perquè és

El Rugbi Parets juga
la final de la Copa
Catalunya a Cornellà

la primera vegada que suma els tres
punts davant la Unió en partit oficial. Els de Juan Carlos Elías van
cometre moltes errades defensives i
es van mostrar més mancats de motivació que el Barri. Els de Xavier
Cuní estan en el moment més dolç
de la temporada i acumulen quatre
victòries seguides. Aquesta jornada,
els santfostencs van a la pista del
Touring i la Unió rep dissabte l’FS
Brafa (17 h, Ca n’Arimon). ■

● PARETS DEL VALLÈS. El primer
equip del Club Rugbi Parets disputa aquest dissabte la final de la
Copa Catalunya a Cornellà. En
cas de victòria, l’equip paretà
rubricaria una bona temporada
després de ser quarts a la Lliga.

DV,

16

MAIG

2008

PUBLICITAT

17

contrapunt

ESPORTS

■

18

BÀSQUET | Segona Catalana DERROTA AMB ACTUACIÓ POLÈMICA DE LA PARELLA ARBITRAL

El Parets baixa a Tercera

■

POLIESPORTIU

■

Ca n’Arimon acull
dissabte la cloenda
dels Jocs Escolars
● El complex esportiu de Ca
n’Arimon serà dissabte l’escenari
de la festa de cloenda de la temporada dels Jocs Escolars que organitza l’Ajuntament de Mollet i
que compta amb la participació de
13 escoles de primària. L’acte
començarà a les 12 del migdia i
acull els 40 equips participants.

65
FUSTER STA COLOMA 76
CB PARETS

● ● PARETS / MOLLET
PEDRO NAVARRO

Derrota del CB Parets Barnasfalt a
casa contra el Fuster de Santa
Coloma a l’última jornada de Lliga.
El conjunt de Toni Martín, que ha
dirigit l’equip les darreres quatre jornades, va sortir molt concentrat i va
dominar tot el partit. A les acaballes
del matx, la parella arbitral va xiular
dues faltes antiesportives i tres tècniques molt qüestionables en contra
el CB Parets. L’actuació dels collegiats va treure de polleguera els
jugadors del CB Parets i el Fuster va
aprofitar la conjuntura.
Amb una temporada amb trajectòria molt irregular (dues victòries
les primeres 15 jornades) el CB Parets consuma el descens i el proper

■

PATINATGE ARTÍSTIC
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BÀSQUET

S’obre la inscripció
al torneig 48 Hores
del Bàsquet Mollet
● El CB Mollet Recanvis Gaudí
ha encetat el termini d’inscripció
dels equips que vulguin participar
al torneig 48 Hores de Bàsquet que
acollirà el Pavelló Municipal de
Plana Lledó els dies 27, 28 i 29 de
juny. Els punts de contacte són el
correu 48hores@cbmollet.com i el
telèfon 93 570 13 30.

| MASDEVALL ANIRÀ A L’ESTATAL

El setè Ciutat de Mollet
rebrà uns 160 participants
● MOLLET DEL VALLÈS. El pavelló
de Riera Seca serà l’escenari aquest
dissabte de la setena edició del torneig Ciutat de Mollet que organitza el Club Patinatge Mollet. Per a
aquesta edició es preveu la participació de 160 nens i nenes d’entre 6
i 12 anys procedents de 14 clubs de
la província de Barcelona. Així, les
quatre categories de la competició

*

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

AMB EL CURS APROVAT
O Derrota del primer equip del
Sant Gervasi a casa contra el
Ronda (62-66). En cas de victòria,
l’equip de Toni Delgado hauria
acabat tercer classificat. Malgrat
tancar la temporada amb una
derrota, el Sant Gervasi ha
acabat el seu debut a Segona
Catalana amb una meritòria
cinquena plaça.

DV,

contrapunt

ANOTAR. Un jugador paretà intenta superar la defensa rival >>
curs jugarà a Tercera Catalana.
Semblava que els paretans estaven
predestinats a baixar perquè el Llí-

són d’iniciació. La jornada començarà a les 8 del matí.
D’altra banda, el CPA Mollet no
deixa d’acumular èxits esportius. La
patinadora Carolina Masdevall s’ha
classificat per al Campionat d’Espanya en figures obligatòries després de la bona actuació al Campionat de Catalunya Juvenil del
passat cap de setmana a Reus. ■

SILVIA DE LA PAZ

via va derrotar el Sant Josep i això
anul·lava qualsevol opció de salvació dels paretans. ■

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

DV,

16

MAIG

2008

PUBLICITAT

19

contrapunt

CURS INTENSIU D’ESTIU
Natació
per a bebès i infants
Del 2 al 27 de juny
i del 30 de juny al 27 de juliol
Can Flaquer, 6-8 · Mollet
Tel. 93 593 77 50
Fax. 93 579 06 57

Fes esport i gaudeix
d’un ambient tranquil i familiar

ALTRES ACTIVITATS i SERVEIS
· Cursets
infantils
· Gimnàstica
· Musculació
· Aqua-Gym

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

· Ioga
· Sol UVA
· Solarium
· Tennis
· Cafeteria

Telèfon d’informació:

93tranquil
593 77
50
Fes esport i gaudeix
udeix d’un ambient
i familia

ESPORTS

■

20

FUTBOL | Primera Territorial EL PARTIT ES VA SUSPENDRE A FALTA DE 20 MINUTS PEL FINAL

■

El CF Mollet torna a guanyar
i es posa segon classificat
1
3

CF VILANOVA
CF MOLLET UE
● MOLLET DEL VALLÈS
PEDRO NAVARRO

El CF Mollet UE està protagonitzant un final de temporada impressionant. Des de l’arribada de Sito
Fradera a la banqueta, l’equip ha
encadenat sis victòries consecutives
que han catapultat l’equip a la segona posició del Grup 4 de Primera
Territorial. El darrer triomf va ser al

camp del Vilanova amb un primer
gol del juvenil Valverde que obria la
llauna al minut 8. El CF Mollet es
va retrobar amb el bon joc quan
Pitu va ocupar el mig camp i Pau va
endarrerir la seva posició. Odín i
novament Valverde remataven la
feina. El Vilanova va perdre els
papers i va començar a repartir pals.
Amb aquest panorama l’àrbitre va
expulsar fins a quatre jugadors
locals i al minut 69 quedava suspès
el partit. L’equip de Sito Fradera rep
aquest diumenge la visita de
l’Andalucia UD, un dels cuers. ■

DV,
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HOQUEI | 1a Nacional Cat. LLUITA PER LA PERMANÈNCIA

El Mollet HC guanya i
salva el primer obstacle

*

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

IMPARABLES
O La UE Molletense també està
fent un tram final de temporada
envejable. En el darrer partit de
lliga, els de Kiko Montoya van
apallissar 4-0 les Franqueses
amb gols de Rubén Palma, Isaac i
la doble diana del golejador
Manolito Cendón. Els molletans,
amb 47 punts, estan establerts a
l’onzena plaça i diumenge visiten
el camp del Júnior, que en té 51.

AMB ARRIBADA. Un molletà busca el gol vorejant la porteria rival >> S.P.

MOLLET HC
ANDORRA LOCUBSA

5
4

● MOLLET DEL VALLÈS
PEDRO NAVARRO

Important triomf del Mollet HC
contra l’Andorra Locubsa (5-4) en la
lluita del conjunt de Jordi Morote
per conservar la categoria. L’equip
va començar molt fort i al minut 4 ja
guanyava 2-0 amb gols d’Ardavé i
Calvo. L’Andorra va aconseguir
remuntar el resultat però Pomé tornava a forçar l’empat (3-3) poc

■

TENNIS

abans del descans. A la segona meitat, les dianes d’Ardid i novament
Pomé lligaven la victòria local.
La part baixa de la classificació
treu fum. El Noia i el Sant Cugat
ja han baixat. Així, ara queden dues
posicions més de descens de les
quals una està ocupada per
l’Andorra. Per tant, el Mollet, amb
37 punts, manté un frec a frec amb
el Piera i el Calafell per eludir la
quarta plaça de descens. El calendari sembla complicat per a l’equip
de Jordi Morote perquè el Capellades s’enfronta al Piera i el Mollet
HC visita la pista del Ripoll. ■

| COMENCEN DIVENDRES I ACABEN EL 25 DE MAIG

El Calderí acull els Campionats de
Catalunya Individuals i Dobles
● MOLLET. Per primera vegada, el Club Tennis Mollet serà l’amfitrió dels

Acadèmia Logos

Campionats de Catalunya Individuals i Dobles Sèniors que començaran
aquest divendres i acabaran el proper 25 de maig a les instal·lacions d’El
Calderí. Aquest torneig, també conegut per Campionat de Catalunya +5,
recull totes les categories acabades en ‘5’ (+25,+35,+45,+55 i +65 anys).

15 anys

Escola de Ioga
Jaume Grau

ensenyant anglès

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

MATRÍCULA OBERTA

Curs: LA RESPIRACIÓ. PRÂNÂYÂMA

Curs 2008-09

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

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

Horari:

Dissabte 24,

Diumenge 25,

de 9 a 18h

de 9 a 13h
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REFLEXOLOGIA
FISIOTERÀPIA
QUIROMASSATGE
NATUROPATIA
HOMEOPATIA
NOU HORARI: OBRIM DISSABTE TARDA*
De dilluns a dissabte
de 9 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h
* Botiga del carrer Jaume I, 110

Gaietà Vínzia, 8 · Tel. 93 570 47 99 /

Jaume I, 110 · Tel. 93 579 45 58
È

OGS
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ATLETISME | ABDOSCAM VA GUANYAR LA CURSA DE 10.000 METRES CELEBRADA DIUMENGE

■
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BÀSQUET | TOCA EL CB VILATEL-VILASECA A LES SEMIFINALS

La III Cursa de Parets eixuga CB Mollet, as de Copa
l’asfalt amb 540 corredors
● MOLLET DEL VALLÈS
P. NAVARRO

● PARETS DEL VALLÈS
PEDRO NAVARRO

La pluja no va condicionar els 540
corredors que diumenge van batre
el rècord de participació de La Cursa de Parets que, després de dues
edicions a càrrec del Servei d’Esports, aquest any l’organitzava per
primera vegada el CA Parets. A
més, és la primera vegada que la
cursa paretana s’inclou al calendari
de curses de fons de la Federació.
La participació va ser tan extraordinària que una trentena de corredors
es van apuntar a última hora i van
accedir a córrer sense xip i, per tant,
a no figurar a cap classificació.
La Cursa la va guanyar Abdoscam
El Wahabi, que va ser primer a la
general. Eulogio García, de l’Aire
Sports, va ser plata a la categoria
M3. El club A4ELKM va dominar
la categoria M4 i Toni Flores i Jaume Aragonés van quedar primer i
segon. El millor temps de la M5 va
ser Enric Hernández (Bikila Barcelona) i la M6 va caure en mans de

RITME. La fila de participants en un dels trams de La Cursa >>
Josep Giménez. El podi femení va
ser per a Montserrat Cinca (primera), seguida de Sònia Giménez i Jéssica Rodríguez. Alberto Castañeda
va acabar en la posició 92 i va ser el
més ràpid del CA Parets.
A la mitja cursa dels petits (5 km)
es van imposar Sergi Aparicio pri-

SILVIA DE LA PAZ

mer, Manuel Guillem, que va ser
segon i Francisco Padilla va completar la terna del podi en tercera
posició. En aquesta categoria van
destacar Fèlix Jiménez, Rocio Guerrero, Alba Quirós, Íngrid Andrés,
Laura Menes i Andrea Avilés per
ser els més ràpids del CA Parets. ■

Això no podia acabar de cap altra
manera: el primer equip del CB
Mollet Recanvis Gaudí s’ha proclamat campió de Lliga 2007-2008 del
Grup 1 de Copa Catalunya. El
conjunt dirigit per Àlex Coma s’adjudica el títol després de vèncer 7588 a la pista del Vilassar a l’última
jornada. Amb una temporada
memorable, el sènior del Mollet ha
guanyat 23 de les 30 jornades de la
lliga regular i ha estat, de llarg, l’equip que menys punts ha encaixat.
El temps per festejar-ho ha estat
mínim, per no dir inexistent, perquè l’equip disputa aquest dissabte
les semifinals del play-off d’ascens
a EBA, una categoria que va perdre fa 10 anys. La Final a Quatre
es juga a la Seu d’Urgell i el Mollet ha estat emparellat amb el CB
Vilatel-Vilaseca, un dels equips
amb més pressupost dels dos grups

■

BILLAR | 4 Modalitats

El Billar Mollet
queda primer i
jugarà les semis
del 4 Modalitats

de Copa Catalunya.
Els jugadors més desequilibrants
i temibles del Vilaseca són Reverte
(dorsal 10), Alan Crabtre (7) i Xavi
Paricio (12), un vell conegut de l’afició perquè va defensar la samarreta molletana fa aproximadament
14 anys. L’altre encreuament és el
protagonitzat pel Sant Josep de Badalona i el Sedis Seu d’Urgell que
actuarà d’amfitrió. A part de la
il·lusió per guanyar un títol, una de
les motivacions dels molletans per
acabar líders era estalviar-se el partit contra La Seu a semifinals.
La dinàmica d’aquest play-off es
basa en el model de la Final Four,
és a dir, un partit a cara o creu. “És
injust perquè ets el millor durant
nou mesos i després t’ho jugues
tot a un únic partit”, raona el tècnic molletà Àlex Coma.
El partit està programat a les 6
de la tarda. Diumenge a la Seu està prevista la gran final i la disputa
pel tercer i quart lloc. ■

■

FUTBOL | 2a Territorial

El CF Martorelles
cau a la Llagosta
i el Lourdes suma
un punt més

● MOLLET. Després de guanyar 3-5

●

el Llinars, el Club Billar Mollet
suma 16 punts i es proclama campió del seu grup del 4 Modalitats.
Així, els billaristes molletans accedeixen a les semifinals que es disputaran el proper 24 de maig.
A Llinars, Alonso i Feliu van
guanyar les seves partides, Acosta
va empatar i Palou va perdre a Tres
Bandes. El Mollet ha estat intractable a la segona volta i ha sumat 11
dels 12 punts possibles. ■

Malgrat fer un bon partit, el
Martorelles va perdre 5-3 al terreny
del CD la Llagosta. Els golejadors
van ser Gerard, Juan Rojas i Dani
per partida doble. Fa jornades que
el Martorelles té la temporada
resolta. El Lourdes, per la seva
part, va empatar 2-2 al camp del
Montmeló i encara no té assegurada la permanència. Dissabte toca
derbi a Can Vila (16.30 h) contra
el Parets B, un partit clau. ■

● MOLLET / MARTORELLES.
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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

SI VOLS FER UN REGAL
SIGUES ORIGINAL

CONVIDA’LS A UN SOPAR
A LES PRUNERES!
Sol·licita els vals per regalar
en el nostre restaurant
Nosaltres posem el cava

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

■ ART
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LA MALETA EDUCATIVA DEL MUSEU
APROPA L’ART A LES ESCOLES
● MOLLET. El Museu Joan Abelló va presentar dimecres una
maleta educativa que simbolitza una nova eina pedagògica per
treballar els continguts de la Casa del Pintor Joan Abelló i la seva
col·lecció. Està dissenyada per a nens i nenes de Primària.

■ ART

CULTURA

| L’EXPOSICIÓ, QUE S’INAUGURA DIVENDRES, RECULL OBRES INÈDITES DE MUSEUS I PARTICULARS

L’Abelló recorre el camí vital
i artístic de Francesc Domingo
● MOLLET DEL VALLÈS
MONTSE ERAS

El plasticisme espiritual de Francesc Domingo és el títol de l’exposició que divendres (20 h) inaugura
el Museu Abelló i que pretén recuperar aquest pintor injustament
oblidat, referent de les avantguardes d’inicis de segle XX a Catalunya.
Francesc Domingo (Barcelona,
1893 - Sâo Paulo, Brasil, 1974) va
ser un dels fundadors actius de l’Agrupació Courbet, amb Joan Miró
i Llorens Artigas. El crític Sebastià
Gasch el va situar com a paradigma de l’art d’avançada, al costat de
Dalí i Miró, al llarg dels anys 20.
El seu domini sobre la línia el situa
entre un dels dibuixants més bons
de tots els temps. Però l’allunyament de la nostra terra (visqué
molt de temps a França, i s’acabà
exiliant a Sao Paulo, al Brasil) ha
motivat el desconeixement.
La mostra, comissariada per Natàlia Barenys, proposa tres àmbits.
El primer, l’etapa de Barcelona,
descriu el seu aprenentatge autodidacta i les primeres exposicions
que el van descobrir com un superador del Noucentisme llavors imperant. En una segona part, s’explica la seva estada a Caldes de
Montbui i la relació que hi va establir amb Manolo Hugué i Joaquim
Mir. I el tercer àmbit, amb obres

■ LITERATURA

La Masia acull
el lliurament del
Montserrat Roig
● MARTORELLES. Diumenge a la
tarda, el casal d’avis La Masia de
Martorelles acull el lliurament de
guardons de la dotzena edició del
Premi de Narrativa Montserrat
Roig 2008. L’acte comença a les 6
de la tarda i coincideix amb la presentació del llibre Recull de Premis
1997-2006 que repassa la trajectòria recent del certamen.

La Bombeta obre
un quadrilàter de
dialèctica poètica

PORTES OBERTES
PER CELEBRAR EL
DIA DELS MUSEUS

U MUSEU ABELLÓ
de la seva estada a França i Brasil.
Les peces exposades són gairebé
inèdites, fora de la pintura realista
i els retrats de burgeses amb què va
ser reconegut, i mostren el Do-

● MOLLET. El Museu Abelló farà
dues jornades de portes obertes
aquest cap de setmana, amb motiu
de la commemoració del Dia
Internacional dels Museus. L’Abelló
oferirà també visites comentades a
la col·lecció permanent (dissabte a
les 11 h i 17 h, i diumenge a les
11.30h), a la Casa del Pintor (dissabte
a les 12 h, 18 h i 20 h, i diumenge a

les 12.30 h). Diumenge també s’ha
organitzat el taller Pintar el plat,
sobre la col·lecció de ceràmica
d’Abelló, i una visita a l’exposició de
Francesc Domingo. Com cada any,
s’exposarà de manera destacada la
Joia del Museu, que enguany és el
dibuix Transportant una obra al
museu, de Gram (pseudònim de
Marc Aleu quan feia de dibuixant).

mingo cezannià, cubista i surrealista. Les obres provenen tant de
col·leccions privades com dels fons
de museus de la xarxa de la Diputació (L’Abelló, el Thermalia de

Caldes, el Víctor Balaguer de Vilanova, el del Vi de Vilafranca i el
Museu d’Art de Sabadell). L’exposició, que s’estrena a Mollet, farà
itinerància.■

● MOLLET. El casal La Bombeta
(Lluís Duran, 109) ofereix diumenge a les 8 de la tarda una
ronda de combats poètics.
L’activitat consisteix en un creuament de diàlegs lírics amb una guitarra de fons acompanyant els versos. La temàtica pot ser variada.

Niu d’Art dedica
el 21è festival de
poesia a Marçal
● PARETS. L’entitat Niu d’Art ha fet
públiques les bases per participar
en el 21è festival de poesia que
enguany es dedica a l’autora Maria
Mercè Marçal. Les dues categories
són: poesia inèdita i premi al millor
rapsode. El termini d’inscripció
finalitza el 30 de setembre.
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URBAN TEMPO

INTERNACIONAL

ANIVERSARI

Els DJ Roma’n’bass i
Asta fan una sessió de
‘trip-hop’ i ‘breakbeat’

La Capella de Santa
Maria difon el seu
repertori per Alemanya

L’envelat rep el recital
de sardanes de l’artista
catalana Núria Feliu

● La música electrònica serà la protagonista, un cop més, de la nit del
divendres a La Bombeta. A partir de
les 21.30 h, els DJ Roma’n’bass i Asta
punxaran trip-hop i breakbeat-jungle,
respecivament. La sessió s’engloba
dins el cicle Urban Tempo, que cada
quinze dies fa sonar un estil diferent
dins l’electrònica.

● La coral alemanya Kammerchor
Merk, convidada el passat juny a Mollet
per la Capella de Música Santa Maria,
va tornar la invitació als músics molletans, que van viatjar fins a Darmsatadt i
Heidelberg durant el pont de maig. En
una de les seves actuacions, les dues
corals van interpretar cançons populars
catalanes com ara El Rossinyol.

● En el marc del 75è aniversari de la
Joventut Sardanista de Martorelles,
divendres l’envelat (20.15 h) acollirà
un recital poètic a càrrec de Núria
Feliu, que cantarà fins a 23 sardanes.
L’any 2007, l’artista va publicar un llibre disc per recordar les sardanes més
populars, recuperant les obres poètiques i corals més clàssiques.

LA CORAL, a Alemanya >> CAPELLA DE SANTA MARIA

■ MÚSICA | L’ESPECTACLE DE GOSPEL ‘FROM ROOTS TO HEAVEN’ ARRIBA A MOLLET

Big Mama transporta Can
Gomà a les arrels d’Àfrica
● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / A.P.

Can Gomà rep aquest cap de setmana uns convidats de luxe: la cantant catalana Big Mama, juntament
amb Esclat Gospel Singer i els tres
percussionistes de Kessenge Ensemble porten diumenge al teatre molletà l’espectacle From roots to heaven. L’actuació utilitza les veus del
cor i les percussions com a únics
instruments, i transporta el públic
cap a la cultura africana.
Sota la direcció de Ramon Escalé, Esclat Gospel Singer és un muntatge a capella format per 40 veus;
Montserrat Pratdesaba, més coneguda com a Big Mama, és la veu solista; i Dídac Ruiz, Aleix Tobías i
Antonio Sánchez són els encarregats d’afegir la percussió a l’espectacle. La suma de tots els membres
proposa un viatge a les arrels del
gospel. Els temes que composen
són extrets de la tradició de les ètnies sotho, xhosa i zulú; però també
fan música de protesta, per exemple contra l’apartheid a Sud-àfrica.
Altres versions més conegudes com

Somebody’s calling my name, Hush
i Even to the Lord formen part del
seu repertori. From roots to heaven
ha participat en diferents festivals
com el 20è Festival de Blues de
Cerdanyola, el Mercat de Música
Viva de Vic i a la temporada del Teatre Kursaal de Manresa.

Esclat Gospel Singer
ha recorregut més de
250 escenaris de
Catalunya i de l’Estat

Big Mama, nascuda de Sant
Quirze de Besora (Osona), va abandonar la seva feina a TV3 l’any
1992 per dedicar-se exclusivament a
la música. Des de llavors ha participat en nombrosos festivals de blues
i de jazz, com els de Marciac, Baiona, Monségur, Lisiex i Santiago de
Compostel·la, entre una llarga llista. Amb 13 discs publicats, es consolida com una de les millors veus
de Catalunya en el seu gènere.

BLUES A LA BOMBETA
> La Bombeta ha convidat aquest
cap de setmana el grup vallesà
Slim Bay Seals. Integrada per cinc
components, la banda toca blues
elèctric amb influències d’Eric
Clapton, Texas, B.B. King i Muddy
Waters. Slim Bay Seals, que es va
formar el 2006, només amb un
any ja va aconseguir, al desembre
del 2007, ser el triomfador del primer Concurs de blues de la Societat de Blues de Barcelona. L’actuació a Mollet tindrà lloc dissabte a
les 19.30 h.

Els altres protagonistes de la funció, Esclat Gospel Singers, han recorregut, des de la seva formació
l’any 2000, més de 250 escenaris de
Catalunya i de l’Estat amb quatre
espectacles diferents: Gospel & Spirituals, The Gospel Machine, Plaça
Reial i Stromboli. ■
DIUMENGE 18 de maig · 19 h
Can Gomà · 12 euros

■ SETMANA CULTURAL DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE PARETS

Professors, alumnes
i famílies a La Linera
● PARETS DEL VALLÈS. Entre el 20 i

el 23 de maig l’Escola Municipal
de Música de Parets celebra la
Setmana Cultural, que enguany
arriba a la novena edició.
L’objectiu de l’esdeveniment és
crear un punt de trobada entre professors, alumnes i les famílies.
Dimarts (17.30 h) s’iniciaran les
activitats amb un taller de construcció de flautes, una gimcana
musical i un concert i espectacle

audiovisual presentat amb el nom
Parets sota el pentagrama. D’altra
banda, dimecres tindrà lloc la tradicional botifarrada (19.30 h) al parc
de La Linera. Les activitats seguiran al parc dijous des de les 17.15 h
amb un taller de dansa i un tastet
d’instruments. A més, els alumnes
(20.15 h) i els professors oferiran
un concert. La programació finalitzarà divendres a La Linera amb
tallers infantils (17.30 h). ■

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

CULTURA
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| INSTAL·LAT AL SOT D’EN BARRIQUES

Som i Serem riu
de la superstició
en els polítics
● PARETS DEL VALLÈS. Com pot

afectar la superstició a la carrera
política d’una persona. Aquest és
el fil conductor de l’espectacle
teatral Un polític supersticiós,
d’Assumpta González, que representarà diumenge a Can Rajoler
el grup de teatre local Som i
Serem. El muntatge, d’una hora i
45 minuts de durada, explica en
clau de comèdia com la creença
en la mala sort pot alterar la vida
d’un polític emergent.
D’altra banda, dimarts el Teatre
de Can Rajoler acollirà una representació a càrrec de l’IES Parets. ■
DIUMENGE 18 · 19.30 h
Can Rajoler · 6 euros / 3 euros

Pedrolo al límit
● MOLLET. Humor, reflexió i estones d’angoixa són elements que La
Quadra Màgica va oferir diumenge a La Bombeta, en la seva particular
adaptació del text de Pedrolo Homes i no. La companyia afegeix a l’obra,
que versa sobre la llibertat, moltes dosis d’improvisació i situacions que
pretenen violentar el públic perquè romiï sobre els seus límits. U S. DE LA PAZ

PELS AIRES. Un moment d’acrobàcia en una sessió a Mollet >>

S.DE LA PAZ

Les caravanes del Raluy
es traslladen a Parets
La companyia de circ oferirà tres dies d’espectacle
● PARETS DEL VALLÈS. Després de la

seva estada a Mollet, les caravanes
del Circ Raluy s’han traslladat a
Parets, on, durant aquest cap de setmana es faran diverses sessions del

seu espectacle. En concret, la vela i
les caravanes, veritables peces de
museu, estaran ubicades al Sot d’en
Barriques des d’aquest divendres
fins al dilluns. ■

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

LA PAPERERIA MOLLET

e-mail:
935937650@infonegocio.com
www.lapapereriamollet.com
08100 MOLLET DEL VALLÈS

Servei integral
d´oficines i escoles

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

■ MAIG VIU
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PUNTAIRES I SEVILLANES A LA
PLAÇA DE LA VILA DE SANT FOST
● SANT FOST. La plaça de la Vila acollirà el matí de diumenge l’XI

Trobada de Puntaires, on també hi haurà exposició de treballs i
tallers a càrrec del centre El Casal i el Grup de Dones Hedera. A la
tarda (18 h) el Grup de Dances farà una exhibició de sevillanes.

■ A PEU

| DOTZENA EDICIÓ DE LA CAMINADA ANUAL DEL CLUB MOLLETÀ

GARBUIX
■ AVIS ACTIUS

| LES JORNADES S’INAUGUREN DILLUNS

El Muntanyenc recorre
la Serralada de Marina

La gent gran celebra una
setmana d’actes amb el
programa ‘Per molts anys!’

El recorregut, de 21 quilòmetres, sortirà de la masia de Can Oliver a Montornès

● MOLLET DEL VALLÈS

● MOLLET DEL VALLÈS

Des de dilluns i fins al 23 de maig,
la gent gran de Mollet té una cita
amb el Per molts anys!, un programa d’activitats diverses, que enguany arriba a l’onzena edició. La
programació, a càrrec de l’Ajuntament i entitats de gent gran de la
ciutat, inclou espectacles, exposicions i la tradicional jornada esportiva que es durà a terme a les Pistes
Municipals d’Atletisme, i en què

CONTRAPUNT

El Club Muntanyenc de Mollet organitza aquest diumenge la dotzena
edició de la caminada per la Serralada de Marina, una de les cites
anuals de l’entitat, que enguany
tindrà un recorregut de muntanya
de 21 quilòmetres. La sortida serà a
les 8 del matí des del restaurant
Can Oliver a Montornès del Vallès.
Amb tot, aquells que es desplacin
des de Mollet podran fer-ho amb
autocars que sortiran a partir de les
7 del matí del Pla de les Pruneres.
El circuit, amb quatre punts d’avituallament, recorrerà indrets
com el Coll Mercader i el Castell
de Sant Miquel. Passant per la font
de Can Gurri i les runes de Can
Barbeta, s’arribarà al Turó Galzeran (486 metres), el punt més ele-

La cita

■ SOBRE RODES

els avis podran practicar diverses
disciplines.
La inauguració del Per molts
anys! serà dilluns (17.30 h) a La
Marineta, en què es presentarà el
programa d’actes i es realitzarà la
inauguració de la Mostra d’Artistes
Grans i la presentació del documental audiovisual La nostra ciutat, la nostra vida. Els actes d’aquesta edició es tancaran amb un
dinar de germanor, amb espectacle
i ball, que se celebrarà al restaurant
Can Prat el proper divendres. ■

| CIRCUIT PER LA LLERA RECUPERADA

La bicicletada pel Besòs
espera uns 1.500 assistents
CAMINS VALLESANS. Imatge d’una de les edicions anteriors >> ARXIU
vat de la ruta i des d’on es veuran
les vistes més espectaculars. Després de l’esmorzar, s’iniciarà la baixada per camins santfostencs, fins a
la carretera de Badalona, des d’on,
ja sobre asfalt, s’enfilarà la tornada
A continuació (20 h) se celebrarà
cap a Mollet.
la segona Mostra de Cinema de
Les inscripcions a l’excursió es
Muntanya i Aventura, en què es
podran fer fins al mateix dia de la
projectaran els films A la recerca
caminada. El preu (de 7 a 11 eude la costa dels llops (Richard
ros) inclou transport fins al punt de
Matthews, Alemanya) i La motagne
sortida, avituallaments, esmorzar,
perdue (Christian Deleau, França).
refrigeri a l’arribada i samarreta
commemorativa. ■

Mercadet i cinema de muntanya
Dissabte, el Club organitza al
Mercat Vell una fira del destorb
de material de muntanya, on es
podran adquirir articles de segona
mà. De 10 a 12 h es podrà lliurar el
material, que es vendrà al públic
de 12 a 14 h i de 16 a 19h.

CONTRAPUNT

● BAIX VALLÈS. Diumenge se celebrarà la sisena Bicicletada popular
per la llera del Besòs, que recorrerà
els 24 quilòmetres entre Granollers
i la desembocadura a Sant Adrià
del Besòs, on s’ha acabat la recupe-

ració ambiental i paisatgística. En
el circuit hi haurà diversos punts
d’incorporació. La Diputació i el
Consorci del Besòs, que organitzen
la passejada, esperen uns 1.500 participants. ■

MATRÍCULA

ABIERTA
RESERVAS E
INFORMACIÓN

93 570 78 70

CURSO DE QUIROMASAJE PROFESIONAL
· DURACIÓN: 9 meses (144 h)
· HORARIOS: 4 horas semanales
· INICIO CURSO: Octubre
· PLAZAS LIMITADAS

TEMARIO
· Historia del masaje
· Efectos del masaje
sobre el organismo
· Área de anatomia
· Sistema óseo
· Esqueleto axial
· Columna vertebral
· Extremidad superior
· Extremidad inferior

· Biomecanica
· Área de fisiología
· Área prácticas
· Tratamientos
· Estudio de las características
vertebrales
Temario adaptado al Inst. Est. de
Salut (Generalitat de Catalunya)

RESERVA TU PLAZA LLAMANDO AL

93 570 78 70
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RACÓ D’ART
■ COMUNICACIÓ

RAMON

CALSINA BARÓ

| RELLEU DE FUENTES EN LA NOVA ETAPA DEL PROGRAMA A LA SEXTA

El molletà Frank Blanco és
el nou conductor de CQC
munten a les ones hertzianes, en
concret a les de Ràdio Mollet, on
va treballar des del gener de 1988
fins al juny de 1997.

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / L.O.

NEULER
Ramon Calsina Baró (Barcelona, 1901-1992)
El pintor Ramon Calsina va ser
deixeble de Fèlix Mestres i va estudiar a l’Acadèmia Baixes, com
també a l’Escola de Belles Arts de
Barcelona. L’any 1934 va exposar
a la Sala Parés de Barcelona i al
Cercle de Belles Arts de Madrid.
Acabada la guerra, va presentar
les seves obres a les galeries Laietanes. L’any 1985 mostra la seva
obra a la galeria Escala de Barcelona i, l’any 1990, fa la seva última exposició a la Pinacoteca.
Ha obtingut diferents premis:
l’any 1926 rep l’Ynglada Guillot
i, el 1965, la Biennal de l’Esport
de les Belles Arts de Barcelona.
El 1984 el Departament de Cul-

El molletà Frank Blanco és el nou
presentador del programa d’humor
Caiga quien caiga, que aquesta setmana ha començat una nova etapa
a La Sexta. Blanco recull així les
ulleres de Manel Fuentes i del
Gran Wyoming, els seus antecessors al centre de la taula presidencial, que el molletà compartirà
amb Juanra Bonet, un dels supervivents de l’etapa de Telecinco, i Toni Garrido, que torna a l’espai.
El nou líder dels homes de negre ha conduït, entre altres programes, els espais diaris Los 40 Principales, 40 Pop i Del 40 al 1, tots a
Canal+. Però els seus inicis es re-

DE NEGRE. Foto promocional >> CQC

Després de la seva etapa a la ràdio
molletana, Blanco va accedir a Cadena Top Barcelona i a Radio España, on es va fer càrrec de programes com Segundos fuera i De la
nit al dia. Al maig de 1999 fa el salt
a Los 40 Principales i apareix durant una temporada a Crónicas
marcianas imitant Xavier Sardà. El
2001 torna a Los 40, on s’encarrega
del programa matinal. Fins ara ha
estat el presentador de l’exitós espai ¡Anda ya! ■

tura de la Generalitat li va fer un
homenatge en reconeixement a
■ DIA DE LES FAMÍLIES

La Generalitat va
fer un homenatge
l’any 1984 a l’autor
per la seva obra

El Parc de La Linera
acull una matinal
de jocs tradicionals

la seva obra. La seva pintura representa figures típiques de la vida quotidiana. ■

En l’edició 343, aquesta obra es
va atribuir erròniament al pintor
Guillem Fresquet Bardina.

U Els 25 anys de foc, a L’Era

Obra d’art inclosa en el catàleg de la

COL·LECCIÓ GARRETA-ROVIRA
c/ Berenguer III, 8
Tel. 93 570 60 62

● Divendres s’inaugurava al centre cultural L’Era la mostra
retrospectiva dels 25 anys del Ball de Diables de Mollet. Amb
l’exposició, que es podrà visitar durant tot el maig, es podrà
conèixer la història de la colla molletana. >> FOTO: S. DE LA PAZ

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

Venga a visitarnos y le entregaremos
gratuitamente su tarjeta dental llena

a
Sr./a.:

F.Ferr

is
aclíndicaedennttal
39 17ollet del Vallés
M
3 570
Tel. 9 • L.3 • 08100
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ia, 21

Adentis dígame !

Tel. 93 570 39 17

● PARETS DEL VALLÈS. En el marc
de la celebració aquest dijous del
Dia Internacional de les Famílies,
el Parc de La Linera acollirà diumenge una matinal amb jocs tradicionals, d’enginy i de construccions, que acabarà amb un dinar
pícnic (14 h). A la tarda hi hauà
l’espectacle La Tal en concert (18
h). Els actes del programa Família i
municipi, però, començaven dijous
amb la inauguració a Can Rajoler
de la mostra fotogràfica Famílies en
blanc i negre, que es podrà visitar
fins al 23 de maig. Aquest divendres
hi haurà un concert a l’Escola de
Música (19 h) i un cine fòrum al
Teatre Can Butjosa.

1ª

visita más
presupuesto
gratuito

de ventajas.

Dirección:
F.Ferrer i Guardia, 21
08100 Mollet del Vallés
(Delante centro comercial ESCLAT)

EL SALT MEDIÀTIC
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MEDICINA I ESTÈTICA
N Q U EM
N O TA
DIA
M
AL IG

SENTIR-SE CULPABLE (I)
El sentiment de culpa i/o de no merèixer, tot i sent una emoció
del tot autodestructiva, ens pot acompanyar durant un període
de la nostra vida i, com a conseqüència, influenciar molt negativament les nostres vivències quotidianes. La culpabilitat pot
obeir a: alguna situació propera (=culpabilitat autoimposada), a
algun fet del passat (=culpabilitat residual) o bé romandre instal·lada al nostre inconscient (=culpabilitat kàrmica).

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

NATURHOUSE

En general, es tracta d’una emoció pròpia de persones rígides,
les quals s’autoimposen normes molt estrictes i que no acostumen a sentir-se mai satisfetes amb si mateixes. Sempre es
recriminen que haurien d’haver fet més.

Nutrición y Dietética

☎ 93 570 36 23 (Hores convingudes)

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

És habitual que la tendència a la culpabilitat estigui acompanyada per un
costum exagerat de demanar disculpes de manera excessiva, fins i
tot per les errades dels altres.
La causa de la culpabilitat residual
(del passat) pot respondre a una
infància castradora, durant la qual
s’hagi rebut una educació molt
rígida per part de pares dominants i exigents. Dins d’una
família amb aquestes característiques, la inseguretat, la por i
el sentiment d’inferioritat en són
, de ben segur, el resultat.

CONTROL Y MANTENIMIENTO
DE PESO

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

PUBLICITAT
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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
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ROSTISSERIA
SARAI
ESPECIALITATS

Pollastres a la llenya
· Pollastres a l’ast
Conills · Patates a l’ast
· Canelons casolans
Pompeu Fabra, 55
· Mollet del Vallès ·

OB
Di E R T :
D i u ssabtes
m
i Fe e n g e s
stius

ENCÀRRECS

✆

93 593 87 51

- calmarsons de pam
(20 cm)
- botifarra crua
- tomàquet

CALAMARSONS
FARCITS

- ceba
- julivert
- pinyons
- safrà
- un carquinyoli
- ou
- farina
- vi blanc
- oli
- sal

$: Mitjà
e: 30 minuts
£
£
£
£
 persones

Es netegen bé els calamarsons. Es
piquen les ales i les potes, amb unes
dents d'all i un brotet de julivert, i es
barregen amb la botifarra, sense pell.
Es passa una mica per la paella amb
un raiget d'oli i un pessic de sal. Quan
estigui ofegat, es posa en un plat i s'hi
barreja un ou i una mica de farina. Amb
aquest farciment s'omplen els calamars, que es tanquen clavant-hi un
escuradents.
En una cassola amb una mica d'oli i un
pessic de sal, s'hi fregeix una mica de
ceba picada. Quan sigui rossa, es
baixa el foc al mínim, s'hi tira una mica
de tomàquet ratllat, un raiget de vi
blanc i s'hi posen els calamars. Es tapa
la cassola i es deixa coure bé, tombant
els calamars de tant en tant. Mentre
couen, es fa una picada amb uns
quants alls, uns pinyons, uns brins de
safrà i un carquinyoli. Quan és feta, es
tira a la cassola i se li dóna una remenada. Es deixa coure bé i es serveix. ❑

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

BAR - RESTAURANT

- alls

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

L’APARADOR

AUTO PUJADAS VALLÈS rep el Club de Oro Toyota
Avinguda Europa, 5-7 | T-93 849 50 88 | GRANOLLERS
Rambla Pompeu Fabra, 6 | T-93 579 34 40 | MOLLET DEL VALLÈS
El Club de Oro de Toyota ha lliurat
ció del client en vehicles nous i
el guardó al concessionari Auto
postvenda; venda de recanvis i
La distinció de Toyota
Pujadas Vallés. Toyota España, a
accessoris, i processos comertravés del seu president, Katsuhito España reconeix cada
cials i gestió empresarial. El proOhno, feia entrega per Sant Jordi any la tasca d’un
grama anual pretén potenciar la
del guardó als gerents del distribuïgestió interna, comercial i de serdor, Carlos Solano i Carlos Mata. distribuïdor autoritzat
vei dels distribuïdors minoristes
Toyota España reconeix així la
autoritzats i a la formació dels
tasca comercial de directors i equips en les àrees clau equips. Per a Auto Pujadas Vallés el premi suposa el
del negoci i l’excel·lent visió de futur: vendes; satisfac- reconeixement al seu compromís amb la marca. ❑

El director de postvenda de Toyota España, Enrique Centeno, els gerents
d’Auto Pujadas, Solano i Mata, i el presidente de Toyota España – TOYOTA
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PROPOSTES

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

MOLLET
Divendres, 16
· URBAN TEMPO. 21 h. Amb
els djs Druma’n’bass i Asta.
La Bombeta.
· ADULTS. 21 h. Contes a càrrec de J.L. Guerrero. Centre
Cívic de Lourdes.
Dissabte, 17
· ESPORT. 9 h. Cloenda Jocs
Esportius Escolars. Ca n’Arimon.
· PATINATGE. 10 h. 7è Trofeu
Ciutat de Mollet. Pavelló Municipal d’Esports de Riera
Seca.
· BLUES. 19.30 h. Concert
Slim Bay Seals. La Bombeta.
· PROJECCIÓ. 20 h. Cinema
de muntanya. Mercat Vell.
Diumenge, 18
· CONCERT. 19 h. Big Mama
i l’Esclat de Gospel. Can Gomà..
· INFANTIL. 10 h. Trobada
d’esbarts infantils. Plaça
Prat de la Riba.
· EXCURSIÓ. 7 h. 12a Caminada Serralada de Marina.
Pla de les Pruneres.
· VERSOS. 20 h. Recital de
poesia. La Bombeta.

Marineta. 18.15 h. Actuació
de la rondalla Diàspora.
Mercat Vell.
Dimarts, 20
· SALUT. 19 h. Xerrada Conviure amb el dolor. La Marineta.

Jornada esportiva. Pista d’atletisme La Pedra Salvadora.
12.30 h. Programa La Nostra
Gent Gran. Ateneu Gran.
17.30 h. Actuació La calle
del Beso. Mercat Vell.
Dijous, 22
· PER MOLTS ANYS ‘08. 11 h.
Tallers al carrer. Carrer Sant
Vicenç. 17.30 h. Obra La
doctora amor i concert de la
Jar Band. Mercat Vell.
· XERRADA. 19.30 h. Els arbres de Mollet. Can Pantiquet.
· XERRADA. 20.30 h. Projecció de Diari de guerra d’un
pallasso. La Nau.

PARETS

L’ESCOLA DE MÚSICA DE PARETS

SE SUMA A LA CELEBRACIÓ DEL DIA
INTERNACIONAL DELS MUSEUS (18 DE MAIG)
AMB DIVERSES ACTIVITATS Pàg. 24

ORGANITZA UN PROGRAMA AMB TALLERS I
ACTUACIONS PER LA NOVENA EDICIÓ DE LA
SETMANA CULTURAL Pàg. 25

Escola de Música. 20.30 h.
Projecció de La guerra dels
botons i col·loqui. Teatre Can
Butjosa.
Dissabte, 17
· SETMANA DE LA FAMÍLIA.
12 h. Tothom a l’aigua. Piscina Can Butjosa. 17 h. El

Diumenge, 18
· JUGUIMÒBIL. 11 h. Tallers i
jocs. A les 14 h, Pícnic. Parc
de La Llinera.
· MÚSICA. 18 h. La Tal en
concert. Parc La Linera.
· TEATRE. 19.30 h. Un polític
supersticiós, a càrrec del
grup Som i Serem. Teatre
Can Rajoler.
Dimarts, 20
· TEATRE. 18 h. Representació a càrrec de l’IES Parets.
Teatre Can Rajoler.
· INFANTIL. 18.30 h. L’hora
del conte. Biblioteca Can Rajoler.
Dimecres, 21
· XERRADA. 17 h. Protocol
d’adopció d’infants. CAP.

Dilluns, 19
· PER MOLTS ANYS ‘08.
17.30 h. Inauguració de la

Divendres, 16
· INFANTIL. 18 h. L’hora del
conte. Biblioteca Can
Butjosa.
· SETMANA DE LA FAMÍLIA.
19 h. Concert en família: 80

Diumenge, 18
· TROBADA. De 10 A 13 h.

Mostra d’Artistes Grans. La

cançons al voltant del món.

11a Trobada de Puntaires i

EL TEMPS
per Felip Comas

contrapunt

EL MUSEU MUNICIPAL JOAN ABELLÓ

conte de la meva família. Biblioteca Can Butjosa.

Dimecres, 21
· PER MOLTS ANYS ‘08. 10 h.

31

SANT FOST

exposició del Casal i del
Grup de Dones Hedera.
Plaça de la Vila.
· EXHIBICIÓ. 18 h. Tortillas

por sevillanas. Plaça de la
Vila.

MARTORELLES
Divendres, 16
· SARDANES. 20.15 h. Recital de peces sardanistesa
càrrec de Núria Feliu. Envelat.
Diumenge, 18
· PREMI . 18 h. Presentació
del llibre Recull de premis
1997-2006 i lliurament premis de literatura Montserrat
Roig. Casal d’Avis La Masia.
· SORTIDA. 8 h. Caminada a
Gallecs des de Can Carrancà.
Dimarts, 20
· INFANTIL. 18 h. L’hora del
conte: Sopa de contes, a
càrrec de Cesc Serrat.
Biblioteca.

EXPOSICIONS

MOLLET
· PINTURA. Exposició de Ramón Pin. CIRD Joana Barcala.
Fins al 23 de maig.
· APARADOR. Smalltalk, un
guió anticipatori de la performance d’un mateix, d’Efrén
Álvarez. Museu Abelló. Fins al
6 de juny.
· FOTOGRAFIA. Exposició d’obres del segon Concurs de fotografia de muntanya, del
Club Muntanyenc. Centre Cívic L’Era. Fins al 5 de juny.
· EXPOSICIÓ. El plasticisme
espiritual de Francesc Domin-

go. Museu Abelló. Fins al 20
d’agost.
· EXPOSICIÓ. Vinc d’una zona
humida, de Mari Chordá. La
Marineta fins al 26 de maig.
· EXPOSICIÓ. Et venc la moto,
una mirada diferent de la publicitat. Mostra sobre els enganys de la publicitat. La Nau.
Fins al 16 de maig.

PARETS
· EXPOSICIÓ. Planeta Terra.
Biblioteca Can Rajoler. Mostra
cedida per la Diputació de
Barcelona. Fins al 21 de maig.

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

Porta’ns o envia’ns
la teva recepta favorita a CONTRAPUNT:
Rbla. Pompeu Fabra, 32 · Mollet o contrapunt@contrapunt.cat
El plat seleccionat guanyarà el premi.

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

SANT FOST

Les millors receptes es publicaran
a la nostra secció gastronòmica.

· PINTURA. Exposició de l’associació Artística de Sant Fost
de les diferents escenografies
del pessebre vivent. Celler de
Can Torrents. Fins al setembre.

contrapunt

NAIXEMENTS
Pol Duran (Mollet)
Alvaro Garcia Benito (Mollet)
Valeria Garcia Gomez (Mollet)
Pau Navarro Jiménez (Parets)
Alex Pérez del Valle (Mollet)
Sara Puig Fleta (Mollet)

02/05/08
05/05/08
07/05/08
07/05/08
07/05/08
07/05/08

Previsió per al cap de setmana
DIVENDRES

Dades facilitades per l’Hospital de Mollet

16

DISSABTE

➡
Matí amb cel variable o tapat. A partir del migdia, les
pluges ens tornaran a afectar
de forma generalitzada. Màximes més baixes.

17

DIUMENGE

18

=

➡

DV,

Nuvolositat variable amb
possiblitat d’algun ruixat
feble a la tarda, preferiblement cap al nord. Temperatures més altes.

Registres de la setmana

Núvols abundants, sobretot
a la tarda, i aquest cop hi ha
més possibilitats que donin
ruixats dispersos. Temperatures sense canvis.

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

Màx.

Mín.

* Temp.

* Pressió

DIJOUS, 8

22ºC

11ºC

19ºC

1.013 hPa

–

27 km/h SSE

DIVENDRES, 9

18ºC

13ºC

13ºC

1.010 hPa

27 l

32 km/h NE

DISSABTE, 10

16ºC

13ºC

13ºC

1.009 hPa

50 l

50 km/h E

DIUMENGE, 11

19ºC

13ºC

17ºC

1.014 hPa

3l

35 km/h SE

DILLUNS, 12

19ºC

13ºC

17ºC

1.014 hPa

Inap.

8 km/h NE

DIMARTS, 13

21ºC

11ºC

18ºC

1.014 hPa

–

39 km/h SE

21ºC

11ºC

19ºC

1.013 hPa

–

31 km/h SSE

DIMECRES, 14



Pluja

DEFUNCIONS
Juan López Díaz (Mollet)
José Canals Montañá (Mollet)
Pedro Galindo Torrents (Mollet)
César María Gómez Patón (Parets)
Leonor Suñer Rúbies (Mollet)
Miguel Oriach Jordan (Mollet)
Catalina García García (Mollet)
María del Pilar Coba Gaona (Mollet)
Rosa Soler Roca (Martorelles)
Eugenio García Valero (Mollet)

Cop màx. vent

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

54 anys
74 anys
62 anys
47 anys
97 anys
67 anys
88 anys
91 anys
97 anys
78 anys

06/05/08
06/05/08
06/05/08
06/05/08
08/05/08
08/05/08
11/05/08
11/05/08
12/05/08
12/05/08

Dades facilitades per la Funerària Monserdà

FARMÀCIES DE TORN
MOLLET

PARETS DEL VALLÈS

16. CLIMENT. Pompeu Fabra, 81
17. CONCEPCIÓN. Gallecs, 73
18. GARNÉS. Cervantes, 29
19. LAFARGUE. Can Flaquer, 19
20. MARTÍNEZ. Diputació, 9
21. MORALES. Ferrer i Guàrdia, 39
22. ROVIROSA C. Av. Rívoli, 23

15-21. SANS. Sant Joan, 29

SANT FOST
18. J. IGLESIAS. c. Barcelona, 84

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

32
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la contra... i punt
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EN ESSÈNCIA

www.contrapunt.cat

OLA DADA

ARA FA CINC ANYS...

A-fer-s Exteriors

per Fer

850
● Aquests són els euros bruts mensuals del salari dels treballadors de la
Residència Santa Rosa, que dilluns
sortien al carrer per demanar una
millora del conveni col·lectiu. A banda
de reivindicar un increment del sou,
els cuidadors demanen una titulació
mínima per poder fer la seva feina. 10

OLA FRASE

Fa 11 anys i mig,
a l’Ajuntament no es feia
Urbanisme, no hi “
havia
iniciativa pública

16 de maig de 2003 (núm. 102)
La comunitat cristiana de Mollet
iniciava un procés de reflexió per
avaluar la possibilitat de dividir
Mollet en dues parròquies: Sant
Vicenç i Santa Rosa.

● Xavier Ludevid, excap tècnic del
Departament de Territori i Medi Ambient
de l’Ajuntament de Mollet. 8

OLA PARAULA

Fabrico nines
amb finalitats
terapèutiques
–Què és el reborn?
–És una tècnica que va néixer a Alemanya, a la II Guerra Mundial, de la necessitat de reciclar nines antigues quan no hi
havia diners.
–Són nines per jugar?
No, són per exposar. N’hi ha que són peces de col·leccionista. Hi ha dones que
les compren i tenen la sensació de tenir
un nadó de veritat als braços; això les
tranquil·litza. Són nines que tenen una
finalitat terapèutica.

–I què en fas de les nines?
–N’he venut per Internet (http://amalianico.spaces.live.com/default.aspx). Aquestes nines no baixen dels 200 euros.
–Per què?
–Es necessiten moltes hores. Només per
posar els cabells, pel a pel, trigo 40 hores. Cada nina té dos mesos de feina i els
materials són molt cars. Busquem que siguin el més reals possible.
–I com ho feu?
–Els pintem les venes, els capilars, els
plecs de la pell, fem servir una pintura
especial i els posem al forn de la cuina.
Són de vinil o silicona, han de tenir un
tacte tou, i el cabell és d’angora. Hi ha
qui els posa mocs o lleganyes. Comprem
roba de nadons de veritat. Quan els trec
al carrer, la gent es pensa que són vius.
>> PER: ESTEVE

GIRALT

‘Cogoteros’
● Així és com la policia anomena els
lladres que roben a la sortida d’entitats bancàries als clients que en surten. La Policia Local de Parets desmantellava divendres un operatiu que
utilitzava aquest modus operandi. 5

OEL WEB

plaestrategic...

Enginyera de professió, dedica el seu temps lliure a
fabricar nines que semblen nadons, l’art del reborn.

Amalia Boluda

● plaestrategic.molletvalles.cat és el
nou web que l’Ajuntament de Mollet
ha posat en funcionament com a eina
per al procés participatiu d’elaboració del nou Pla Estratègic de ciutat
amb perspectiva al 2025. 4

