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● PARETS DEL VALLÈS | TRIBUNALS ● MOLLET DEL VALLÈS | TRADICIÓ FLORAL

EL JUTGE DESESTIMA LES DEMANDES
CREUADES PELS ANÒNIMS QUE EL
GOVERN ATRIBUÏA A ROSA MARTÍ 55

EL CASAL TREU LES CATIFES
DE CORPUS A LA RAMBLA 2277

Oposició frontal al tren
que amenaça Gallecs

Corona per
als millors
esportistes

■■ IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURREESS | L’AVANTPROJECTE DEL PLA METROPOLITÀ PROPOSA UN FERROCARRIL ENTRE TERRASSA I GRANOLLERS / 33

■■ NNIITT  DDEE  LL’’EESSPPOORRTT  / 2200

foto de família. L’alcaldessa Martí i el
regidor Murcia amb els premiats >> AJUNT.

● El fiscal demanava cinc
anys per una presumpta
estafa de 180.000 € / 66

■■   EE NN TT RR EE VV II SS TT AA   AA

Se suspèn el judici
contra un conegut
joier molletà

■■ TRIBUNALS

● L’associació Fòrum
Abelló presenta a Mollet
la producció antològica / 2244

Els premiats per clubs
en la 19a edició van ser
Toni Taboada i Núria Galian

La UE Sant Fost es va
manifestar per l’inici de
les obres del complex

‘El desván de La
Sarsuela’ farà
doblet a Can Gomà

■■ ARTS ESCÈNIQUESEls ajuntaments de Mollet i Parets rebutgen qualsevol infraestructura que malmeti l’espai rural

>

>

JOSEP MONRÀS
Alcalde de Mollet

“Caldrà tornar 
a negociar pel
finançament del
soterrament” / 1133

contrapunt
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MARTORELLES
FESTA DE LA
PRIMAVERA

2008!
1 de juny
al Parc
de Can
Sunyer

ORGANITZA: COL·LABORA:

ADF La Conreria

Adismar

Ball de Gitanes

Confraria La Santa Espina

Salvia

11h.
Toc de reclam amb els

tambors de l’Armat. Inici de Festa,
amb la Fira dels Impossibles, proposta

de participació en uns jocs màgics on res
és el que sembla! Mentrestant... Degustació

de productes ecològics a càrrec de Sàlvia

11.15h Plantada Popular. Mentrestant... Taller de
medi ambient on ADISMAR ens ensenyarà a reciclar
i reutilitzar!

12h. Actuació de la colla petita de Ball de Gitanes

13h. Música i ballaruga per a tothom
amb l’actuació d’ORIOL CANALS
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La reacció ha estat rotunda. Els
ajuntaments de Mollet i Parets han
mostrat la seva oposició a la propos-
ta de construcció d’una nova línia
de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya que uniria Terrassa amb
Granollers, i que, com ja publicava
CONTRAPUNT en l’edició 346,
travessaria la zona nord de l’espai
rural de Gallecs. Els responsables
de tots dos consistoris han assegurat
que s’oposaran “rotundament a
qualsevol projecte que pugui mal-
metre l’espai rural”, apunta l’alcal-
de de Parets, Joan Seguer  

Aquesta proposta ferroviària apa-
reix en l’avantprojecte del Pla Terri-
torial Metropolità de Barcelona
(PTMB), presentat pel Govern cata-
là, que encara es troba en fase de de-
bat. “Quan arribi el moment, l’A-
juntament de Mollet presentarà
al·legacions, segurament anirem

de la mà de Parets”, diu l’alcalde,
Josep Monràs, que afegeix que
“aquest tren no és necessari i és
agressiu per al territori. Ens hi ne-
garem, i si s’ha de fer haurà de ser
soterrat”, assegura l’alcalde molletà. 

CANVIS EN LA INTERPOLAR

En el cas de la Interpolar Sud, una
carretera que des del 1985 altres
planejaments situaven pel bell mig
de Gallecs, el nou avantprojecte eli-
mina la reserva de sòl que trinxava
l’espai rural. “Aquesta nova propos-

ta fa desaparèixer del mapa l’antic
traçat que passava per l’espai”,
apunta el portaveu de l’ADENC,
Antoni Altaió, que explica que la
nova opció és que la C-155 (Saba-
dell-Granollers), a partir de Polinyà
i fins a Parets, faci les funcions d’a-
questa via, una proposta que ja van
fer en el seu dia els ajuntaments de
Mollet i Parets per evitar el pas per
Gallecs, que encara es mantenia en

el Pla d’Infraestructures i Transport
de Catalunya, de 2006. En aquest
sentit, Monràs creu que la C-155
s’haurà de millorar però s’oposa a
que “se sobredimensioni i sigui
una via de forta densistat”. Sobre
aquest extrem, Altaió indica que un
dels perills que presenta el PTMB
és que “deixa la porta oberta a que
qualsevol carretera tingui tots els
carrils necessaris”. ■■

� Per a la millora de la C-17 en el tram entre
Mollet i Lliçà d’Amunt es proposa: o un traçat
pel sud de l’enllaç entre l’AP-7 i la C-33; o utilitzar
l’actual traçat entre Mollet i el Tenes per després
mantenir-se paral·lel a la llera fins a Lliçà de Vall.

PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ CANVIS EN UN EIX PRIMÀRIA 

Front comú contra l’amenaça
d’un ferrocarril per Gallecs

Els ajuntaments de Mollet i Parets anuncien 
un “no rotund” a la proposta prevista a 
l’avantprojecte del Pla Territorial Metropolità

■■   FUTUR DE GALLECS | LES INFRAESTRUCTURES A L’ÀREA METROPOLITANA

● ● MOLLET / PARETS
LAURA ORTIZ / MONTSE ERAS

EL DOCUMENT URBANÍSTIC
ES TROBA EN FASE DE DEBAT

� El Pla Territorial metropolità és un dels set
plans territorials parcials en què es desenvolupa
el Pla General de Catalunya. L’avantprojecte,
encara en fase de debat, abasta 164 municipis
de 7 comarques, entre elles el Vallès Oriental.

LA CARRETERA C-17 PASSARÀ   
A SER UNA VIA URBANA

LA XARXA FERROVIÀRIA 

EL DESDOBLAMENT DE LA R-3
I L’ORBITAL, GRANS PLANS

� El Pla Territorial Metropolità, com ja feia 
el Pla d’Infraestructures de Transports de
Catalunya (2006), mantés dos dels grans 
projectes ferroviaris: el desdoblament de la 
R-3 i el Tren Orbital.

AMENAÇAT. El tren proposat pel govern passaria per Gallecs  >> ARXIU

L’alcalde de Mollet, Josep Mon-
ràs, enviava aquesta setmana una
carta al conseller de Medi Am-
bient i Habitatge, Francesc Balta-
sar, per instar-lo a desencallar l’a-
provació del Pla Especial d’Interès
Natural (PEIN) a Gallecs. Segons
el batlle socialista, aquesta figura
de protecció per a l’espai rural ja
estaria aprovada si “alguns no ha-
guessin volgut incloure un pam
més de la zona de Palau, fet que
va bloquejar l’aprovació quan
tots els ajuntaments ja havien do-
nat el vistiplau”. Segons Monràs,
el mateix director general de Medi
Natural, Ramon Luque, va assegu-
rar que aquestes al·legacions ha-
vien bloquejat el PEIN. 

Amb tot, fonts properes al De-
partament asseguren que ara el
PEIN està aturat a l’espera del de-
bat del Pla Territorial Metropolità.
Monràs assegurava a CONTRA-
PUNT que ja no coneix els motius
“d’aquesta dilació en el temps.
Però he parlat personalment amb
el conseller i tenim pendent una
reunió. No creem incerteses. No
tenim cap dubte que el PEIN de
Gallecs s’ha d’aprovar”. ■■

Monràs insta 
el conseller de
Medi Ambient a
aprovar el PEIN
● MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

El Pla Metropolità fa 
desaparèixer del mapa la
traça de la Interpolar pel
mig de Gallecs

ANTONI ALTAIÓ

Portaveu de l’ADENC

▲

“



“Hi ha alguna raó per no protegir
Gallecs?”, preguntava Lluís Ansó,
secretari de l’AV de Gallecs, per
donar inici a la taula rodona cele-
brada diumenge al Consorci Rural
de Gallecs. La Interpolar i la inclu-
sió de Gallecs en el PEIN (Pla
d’Espais d’Interès Natural) van ser
els temes a debatre entre membres
de partits polítics. Rosa Martí

(NOPP), Roger Vilaret (ERC),
Jordi Garriga, Josep Torrecillas
(ICV) i Emilio Martínez (EUiA)
van assistir a la convocatòria per tal
d’explicar el seu posicionament.
L’organització va lamentar l’absèn-
cia del PSC i CiU. 

Les dues qüestions es comple-
menten en la mesura que quan Ga-
llecs tingui el PEIN, les infraes-
tructures s’hauran d’adequar a la
nova condició d’espai protegit. La
definició de Gallecs, però, està pen-

dent de l’avantprojecte de Pla Terri-
torial Metropolità, que substituiria
els actuals plans sectorials, i que
consta de tres documents: espais
oberts i connectors naturals; creixe-
ment urbà, i mobilitat. Segons els
ponents, els tres avantprojectes junts
presenten incongruències, ja que
Gallecs s’entén com a espai d’inte-

rès natural i ambiental i alhora com
a punt estratègic de creixement urbà
per a les projeccions futures.  

Vilaret criticava que “el docu-
ment parteix de la base que Cata-
lunya creixerà en un milió de per-
sones fins al 2025 i el Vallès és
punt estratègic per situar la pobla-
ció”. Garriga, president comarcal

d’ICV, creu que l’únic que s’ofereix
a Gallecs és “una situació d’indefi-
nició”. Rosa Martí instava a la difu-
sió del pla per tal de vetllar per la
transparència de la informació.

SOBRE L’AUTOVIA

Pel que fa a l’autovia, el PITC (Pla
d’Infraestructures del Transport de
Catalunya) preveu que es cons-
trueixi en dos trams, la zona de Ga-
llecs es veuria afectada en el segon
que començaria el 2016 i acabaria
el 2026. Lluís Ansó explicava que
el tren que preveu el Pla Metropo-
lità entre Terrassa i Granollers no-
més podrà ser substitut de la Inter-
polar Sud. Per la seva banda,
Emilio Martínez reconeixia que,
“estem en stand by, si volem que
ens escoltin hem de fer soroll”.
En aquest sentit, es va discutir so-
bre l’opinió i el suport de la base
social vallesana. En general, el po-
sicionament dels ajuntaments pre-
sentava recels. Joaquim Simón deia
que es troben lligats de mans i han
volgut amagar l’afer. Tanmateix,
“totes les administracions tenen
els terrenys reservats des de Mo-
lins fins a Granollers”, recordava.

El col·loqui va finalitzar amb
l’esperança d’unificar posicions da-
vant la necessitat de crear força per
preservar Gallecs. ■■

La ‘indefinició’
a l’espai rural

● ● MOLLET / PARETS
GEMMA REPISO

No hi va assistir cap membre ni del PSC ni de CiU

Caminada de protesta
● MOLLET DEL VALLÈS. Unes 200 persones, segons l’organització, van 
participar el diumenge 18 de maig a la caminada de protesta contra el 
projecte de la via Interpolar, que va convocar l’AV de Gallecs. A banda de la
protesta contra el vial, l’acte pretenia informar de quin seria el recorregut
d’aquesta carretera i del seu impacte a l’espai rural. U AV DE GALLECS

■■   FUTUR DE GALLECS | UNA TAULA RODONA EN REPASSA LES AMENACES
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CANDINI-BOTER, S.L.
BELLES ARTS BOTER C.B.

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

QUADRES I LÀMINES · MARCS I MOTLLURES
FORN DE CERÀMICA

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

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

MATRÍCULA OBERTA
PER AL CURSET D’ESTIU

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

¡Hemos vuelto!

EL
HORNERO

Rostisseria
Forn de pa

VALE
10 €

· 1 Pollo
· 1 botella de
Lambrusco

· 1 baguette

VALE
20 €

· 1 Pollo
· 1 ensalada

· 1 brazo
gitano

(elaboración
propia)

VALE
30 €

· 2 Pollos
· 12 canelones

· 2 all i oli,
2 baguettes
· 1 botella

de cava

OFERTAS VÁLIDAS
HASTA EL 23 DE JUNIO DE 2008✁c. Berenguer III, 162

MOLLET DEL VALLÈS
Tel. 93 570 98 68

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

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



Ni Joan Seguer i Sergi Mingote
(PSC), ni Rosa Martí (NOPP) han
patit una vulneració del dret a l’ho-
nor, segons ha conclòs la magistra-
da del jutjat de primera instància
número 2 de Mollet. L’alcalde i el
regidor del govern havien interpo-
sat una demanda contra la portaveu
del NOPP perquè la consideraven
autora d’uns anònims ofensius que
havien arribat a membres de l’equip
de govern. El març de 2007, Seguer
i Mingote, amb el suport de la resta
de regidors socialistes i del seu soci
d’ICV, van presentar una demanda
per la vulneració al dret a l’honor
amb un estudi cal·ligràfic que van
fer públic a la premsa. Per aquest

motiu, al juny, Rosa Martí va pre-
sentar una contrademanda que
també al·legava vulneració del dret
a l’honor i demanava una indemnit-
zació de 20.000 euros.

Ara la jutgesa, tal com sol·licita-
va la fiscal, considera que ni els
anònims ni la comunicació de la
demanda perjudiquen l’honor de
ningú, ja que els polítics i personat-
ges públics en general estan expo-
sats a un nivell de crítiques supe-
rior al de la resta de la ciutadania.

La regidora de NOPP considera
la de Seguer i Mingote un “intent

de desprestigiar el NOPP”, en
plena campanya electoral, “amb
intencionalitat política”.

Per la seva banda, però, els repre-
sentants del govern municipal han
anunciat que apel·laran la resolució
judicial perquè no es manifesta res-
pecte a l’autoria dels anònims, fet
principal pel qual es va interposar
la demanda contra Martí, en la
qual demanaven una indemnitza-
ció simbòlica d’un euro. Seguer i
Mingote volen que l’Audiència Pro-
vincial valori l’autoria i es manifesti
sobre l’enviament d’anònims. ■■

● PARETS DEL VALLÈS
MONTSE ERAS

■■ TTRRIIBBUUNNAALL | L’ALCALDE APEL·LARÀ LA SENTÈNCIA SOBRE EL CAS DELS ANÒNIMS

El jutge desestima les
demandes creuades entre
Martí, Mingote i Seguer

DEMANDES CREUADES. Joan Seguer i Rosa Martí  >> ARXIU

�...

L’IES Parets fa les
preinscripcions per
als cicles formatius 

● El proper 6 de juny acaba la
preinscripció dels cicles formatius
de grau superior de l’IES Parets
sobre Administració i finances. El
curs té l’objectiu de capacitar a l’a-
lumne per realitzar tasques admi-
nistractives en tots els departa-
ments d’una empresa. El cicle dis-
posa de 350 hores de pràctiques.  

Ca n’Arimon obrirà
la piscina municipal
aquest dilluns

L’Hospital medeix el
monòxid aspirat en
el Dia sense Tabac

Consum informa
sobre la normativa 
de venda de pa 

● El complex esportiu de Ca
n’Arimon obrirà la piscina munici-
pal aquest dilluns 2 de juny.
L’horari de dilluns a divendres serà
d’11 h a 19 h, i els caps de setmana
i festius l’horari serà de 10 h a 19 h.
Hi ha descomptes per abonaments
de 10 dies i també per a grups nom-
brosos de més de 20 persones.  

El mediàtic meteoròleg Antoni
Mestres visita l’Escola de la Natura 
● PARETS DEL VALLÈS. La xerrada L’aigua, un bé molt abundant, és la con-
ferència que el meteoròleg Antoni Mestres (presentador del programa
Què qui com del Canal 33) oferirà el proper dijous a l’Escola de la Natura
de Parets en commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient. La jor-
nada comença a les 5 de la tarda amb un taller de construcció de titelles
per conscienciar els infants sobre el consum responsable d’aigua. 

● MOLLET DEL VALLÈS. L’Hospital
de Mollet celebra aquest divendres
el Dia Mundial sense Tabac amb
la col·laboració d’Oncovallès. Així,
durant tot el matí, el centre sanita-
ri realitzarà una prova de mesura
de la quantitat de monòxid de car-
boni aspirat (coximetria) a tothom
qui ho desitgi. L’Hospital va com-
memorar el passat dimecres el Dia
Nacional de la Nutrició.  

● MOLLET DEL VALLÈS. La Regido-
ria de Consum de l’Ajuntament de
Mollet ha iniciat una campanya
per informar els establiments que
venen pa sobre la normativa a
complir. Aquesta iniciativa implica
una setantena d’establiments del
municipi que rebran un tríptic
informatiu sobre els requisits i con-
dicions específiques que requereix
la venda de pa. 

SOCIETAT
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IXM DETECTA DEFECTES EN  
PAVIMENTS I CLAVEGUERAM

■■   UURRBBAANNIISSMMEE | El nou barri de la Vinyota

● MOLLET. IxM ha denunciat que ja s’han detectat defectes en
elements funcionals com el paviment i el clavegueram de la
Vinyota. A tall d’exemple, el grup mostra (imatge) el mal 
funcionament dels embornals en un accés a la C-17.

EL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS DE MOLLET REGISTRAVA 52.028 PERSONES A 1 DE GENER DE 2008*

Ramon Casas, 49

Tel. 93 593 76 50

Fax 93 570 20 21

e-mail:

935937650@infonegocio.com

www.lapapereriamollet.com

08100 MOLLET DEL VALLÈS

LA PAPERERIA MOLLET

Servei integral
d´oficines i escoles



● MOLLET DEL VALLÈS. El Jutjat
Social 1 de Granollers ha declarat
improcedents els acomiadaments
de dos psicòlegs que impartien cur-
sos de formació a l’Escola de Policia
de Catalunya, que ha estat condem-
nada a readmetre els dos empleats
en les mateixes condicions que
tenien el 2004, o a indemnitzar-los.

El Col·lectiu Ronda, que ha portat
el cas, diu que malgrat que els dos
treballadors mantenien una relació
laboral amb l’Escola de Policia,
aquesta es portava a terme sota una
cobertura legal d’aparença de tre-
ball autònom o per compte propi,
una situació de provisionalitat que
“es ve reproduint des de la funda-

ció de l’escola, ja fa 15 anys”.
Denuncien que s’està “davant d’un
evident frau a la llei comès des
d’una institució pública de la
Generalitat”, apunta el Col·lectiu
Ronda a través d’un comunicat, en
què també considera que la institu-
ció ha portat a terme una política de
precarització laboral. ■■

El jutge ha desestimat la demanda
formulada per l’Ajuntament contra
el PSC de Sant Fost i la seva cap de
llista Josefina Caro, en la qual se’ls
acusava d’una “intromissió il·legí-
tima en el dret a l’honor contra
l’Ajuntament de Sant Fost”, arran
de la publicació el gener de 2007
del butlletí socialista L’Opinió
Municipal número 58, que obria
amb el titular “Pelotazo urbanísti-
co en Sant Fost”. L’Ajuntament en
demanava la rectificació i una
indemnització de 64.244 euros. 

El jutge, que ha absolt els acu-

sats, ha desestimat la demanda per-
què la va interposar l’Ajuntament,
com a institució i no el seu alcal-
de, sense que la ratifiqués el ple
municipal. Caro creu que l’objec-
tiu de la demanada era “portar-me
als tribunals abans de les elec-
cions”. La socialista considera que
la forma en què es va presentar la
demanda, sense passar per ple, és
“un error molt greu per uns advo-
cats que han costat 32.000 euros”
i apunta que “volien que es deses-
timés perquè el jutge no arribés
al fons de la qüestió”. ■■

El judici contra Esteve D. P., cone-
gut joier de Mollet per estafar pre-
sumptament 180.000 euros, que
s’havia de celebrar dimecres a
l’Audiència de Barcelona s’ha sus-
pès fins al proper 25 de setembre.
La Fiscalia demanava per a l’acusat
una condemna de cinc anys de
presó i una indemnització igual a la
xifra suposadament estafada. 

Els fets es remunten a l’any
2003, quan, segons les conclusions
del fiscal, l’acusat va convèncer dos
clients perquè li lliuressin 180.000
euros que havien obtingut de la
venda d’un immoble per invertir-
los en la compra i venda de joies
com a “inversió segura donada la
bona marxa de la joieria”, indica
la Fiscalia. 

Amb tot, a data de la transacció,
Esteve D. P. ja no era l’administra-
dor del negoci, era insolvent, i no

tenia patrimoni ja que havia venut
a Emili Creus Sauri dos habitatges
i una plaça d’aparcament. Segons
el fiscal, la intenció de l’acusat era
apropiar-se dels diners ja que, tot i
signar un document privat en què
es comprometia a a pagar trimes-
tralment 4.950 euros, els dos
clients mai no van rebre els diners
perquè no hi havia fons. La joieria,
ubicada al centre de Mollet, va
tancar les portes el juliol de 2003
per fallida. ■■

■■ TTRRIIBBUUNNAALLSS | AUDIÈNCIA DE BARCELONA 

El judici per estafa a un
conegut joier molletà se
suspèn fins al setembre

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / L.O.

● SANT FOST DE CAMPSENTELLES
L.ORTIZ

El jutge desestima 
la demanda contra el
PSC de Sant Fost 

Un jutge declara improcedents dos
acomiadaments a l’Escola de Policia

El fiscal demanava cinc anys de presó i una indemnització de 180.000 euros

Judici per l’article ‘Pelotazo urbanístico’ de 2007

● El judici contra Alejandro M.O.
com a presumpte agressor sexual
de dos menors a la Llagosta i
Parets l’any 1997 s’ha suspès fins al
12 de juny perquè, per culpa d’un
error judicial, no s’ha citat a decla-
rar una de les dues víctimes. Els
metges han dit del presumpte
agressor que és una persona que
viu en un estat de “semiautisme”. 

Suspès el judici per
agressió sexual fins 
al proper 12 de juny

DV, 30 MAIG 20086SOCIETAT contrapunt
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CURS DE TÈCNIQUES D’ESTUDI (Juliol 2008)
Vol que el seu fill aprengui a estudiar
i es prepari per al proper curs?
Totes les edats i cursos. Horari: matí i tarda / Preu: 65 €

MATRÍCULA OBERTA D’INSCRIPCIÓ
Estiu 2008

AULA DE DEURES (Juliol 2008)
Vol que el seu fill tingui els deures fets abans
de marxar de vacances?
Totes les edats i cursos. Horari: matí i tarda / Preu: 45 €

REFORÇ ESCOLAR (Tot l’any excepte a l’Agost)
Totes les assignatures de primària, secundària
i batxillerat
Horari: matí i tarda

Av. Llibertat, 20, 2n C · Mollet

✆ 93 570 43 04

GABINET PSICOPEDAGÒGIC
i MÈDIC NATURISTA

Molins
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CENTRE D’ESTUDIS

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

✆ 93 593 47 93

MATRÍCULA OBERTA
Cursos per a totes les edats.

La Policia Local de Parets localitza-
va dimarts el conductor que va pro-
vocar un xoc múltiple poc després
de la mitjanit a l’avinguda Lluís
Companys i que va afectar quatre
vehicles que es trobaven estacionats

a la via. L’accident va ser provocat
per un Peugeot 407, a la confluèn-
cia de l’avinguda amb el carrer Sant
Antoni, al Barri Antic. Els vehicles
afectats per l’efecte rebot van ser un
Honda Cívic, una Nissan Prima
Star, un Renault Kangoo i un Ford
Focus. Després de la col·lisió el
conductor es va donar a la fuga.

Al matí, la Policia iniciava inves-
tigacions i aconseguia localitzar en
primer lloc el vehicle, que estava
en règim de renting, i que ja havia
estat traslladat a un taller mecànic
de la Roca del Vallès per a la seva
reparació. Posteriormet, els agents
van trobar el conductor, C. A. M,
de 35 anys d’edat, veí de Parets. ■■

Les obres de connexió a la xarxa del
clavegueram del nou Hospital de
Mollet s’iniciaran aquesta setmana
i s’allargaran fins al mes d’agost. Les
obres, que afectaran la circulació
de vehicles dels carrers de l’entorn,
es realitzaran en dues fases. En la
primera, es veurà restringit el tràn-
sit de l’avinguda Rivoli (des del
carrer Sabadell) i la plaça de Can
Borrell. En aquest tram s’haurà
d’habilitar un altre carril a l’avingu-
da perquè sigui de doble direcció.

La segona fase dels treballs co-
mençarà al juliol i afectarà el car-
rer de Sabadell, el qual es tallarà al
trànsit i tan sols serà accessible per
als veïns. La segona fase s’allargarà
durant tot el mes d’agost, tot i que
el tram s’anirà obrint al trànsit a
mesura que avancin les obres. El
pressupost d’aquestes obres és de
405.426 euros.

D’altra banda, també aquesta
setmana, el Departament de Políti-

ca Territorial i Obres Públiques ha
començat les obres de millora del
ferm i obres complementàries a la
carretera C-59 es portaran a terme
en el termini dels propers quatre
mesos.

El tram afectat correspon al que
es troba entre Mollet i Santa Perpè-
tua. Així doncs, hi haurà talls de
carril en horari nocturn (de 22 a 6
h) de dilluns a dijous. En horari
diürn es tallarà el carril en direcció

Santa Perpètua de dilluns a dijous,
de 10 a 17.30 h; i divendres, de 10
a 13 h.
El carril en direcció Mollet es talla-
rà de dilluns a dijous d’11 a 16.30 h,
i divendres d’11 a 13 h. Les obres
en els dos sentits sense tall de carril
es faran en horari diürn, de dilluns
a dijous de 10 a 13 h i de 14 a 19 h;
i divendres de 10 a 13 h. Les obres
a la carretera afectaran l’accés al
Polígon Industrial d’Urbasa. ■■

■■ MMOOBBIILLIITTAATT | DIVERSES ACTUACIONS AFECTEN EL TRÀNSIT

Les obres de l’Hospital
obliguen a tallar carrers
fins al mes d’agost

■■ SSUUCCCCEESSSSOOSS | ACCIDENT A L’AVINGUDA LLUÍS COMPANYS AMB CINC COTXES IMPLICATS

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

● PARETS DEL VALLÈS
CONTRAPUNT 

Un conductor provoca un xoc 
múltiple a Parets i es dóna a la fuga

El PTOP ha iniciat aquesta setmana la millora del ferm de la carretera C-59

El responsable és un paretà de 35 anys que respon a les sigles C. A. M.

La pluja va deslluir, en part, la festa organitzada diumenge per 
inaugurar el nou àmbit de la Vinyota. L’acte institucional, en què es
va destapar una placa amb el nom de la nova plaça d’Andalusia, va
comptar amb la presència de la directora d’Andaluces en el Mundo,
Teresa Bravo, i el president de la Federació d’Entitats Culturals
Andaluses de Catalunya, Francisco García. >> FOTO: AJUNTAMENT

Reconeixement molletà a AndalusiaU

EL GOVERN INVERTIRÀ EN LA MILLORA
DE LES CARRETERES B-500 I C-35

● ● PARETS / SANT FOST. El
Govern de la Generalitat aprovava
dimarts la inversió per a la millora
de les carreteres B-500 i 
C-35. En concret, es preveu que, en
el període 2008-2009, es duguin a
terme unes obres de millora del
ferm de la B-500 en el tram Sant

Fost Mollet, per un valor de
650.000 euros. L’altra actuació
serà en seguretat viària i 
consistirà en la col·locació de
noves barreres de seguretat a la
C-35, entre Parets i Granollers.
Aquest treballs tenen un 
pressupost de 580.000 euros.
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Les seccions joves de la coalició
ICV-EUiA, amb el suport del grup
municipal, han iniciat una cam-
panya de recollida de signatures per
reivindicar la posada en marxa d’un
servei de bus directe que comuni-
qui Mollet amb la Universitat
Autònoma de Barcelona, a
Bellaterra. Xavier Huguet, membre
de Joves d’EUiA, indica que
“actualment no hi ha un transport
públic eficaç que faci aquest tra-
jecte”, fet que obliga els universita-
ris molletans a traslladar-se amb
vehicle privat o amb el tren de
rodalies “una opció que suposa
transbords, molt més temps i la
incertesa que significa agafar la
Renfe”, deia Huguet. 

La coalició pren com a referèn-
cia el servei d’autobús a la UAB
que l’Ajuntament de Granollers ha
posat en marxa en conveni amb
l’empresa de transport Sagalés. “A
Mollet no hi ha voluntat política
per tirar-ho endavant i l’equip de

govern al·lega que no és compe-
tència de l’Ajuntament, quan
l’any passat es va posar en marxa
un servei similar: el del bus als
polígons”, apunta Marina Escriba-
no, regidora d’ICV-EUiA. El grup
reclama que el consistori faci un
estudi de viabilitat del servei, el
qual es podria mancomunar amb
altres poblacions de l’entorn com
Sant Fost i Martorelles. ■■

ICV-EUiA reivindica un 
bus directe Mollet-UAB
● MOLLET DEL VALLÈS

LAURA ORTIZ

SIMBÒLIC. L’acte es va fer a la parada de bus més antiga de Mollet >> EUIA

El ple va aprovar, amb el vot en con-
tra d’ICV-EUiA, un modificació de
la plantilla de personal municipal
que permetrà enfortir l’àrea de
Participació Ciutadana i Planifi-
cació Estratègica, que encapçala el
regidor Antonio Felices, i que ha

iniciat el procés d’elaboració d’un
nou pla estratègic de Mollet amb
vigència fins al 2025. Així, el consis-
tori incorporarà properament un
analista socioeconòmic de planifica-
ció estratègica i un cap d’oficina de
relacions ciutadanes i participació. 

El grup d’ICV-EUiA argumenta-
va el seu vot negatiu perquè consi-
derava que les modificacions de

l’organigrama de l’Ajuntament
“demostren que s’està improvi-
sant contínuament”, deia la porta-
veu Noemí Fernández.

La resta de punts de l’ordre del
dia de la sessió plenària de dilluns
van aprovar-se per unanimitat, com
les bases reguladores de les beques
solidàries per a molletans coope-
rants que permetran que s’hi pu-
guin presentar majors de 30 anys;
la creació d’una comissió d’estudi
que ha d’elaborar una ordenança
d’estalvi d’aigua; i el suport a la
candidatura dels castells com a pa-
trimoni de la humanitat. ■■

● MOLLET DEL VALLÈS
MONTSE ERAS

■■ PPLLEE  MMUUNNIICCIIPPAALL  | MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

Planificació Estratègica
enforteix la plantilla

■■ CCAAMMPPAANNYYAA  | LA COALICIÓ RECLAMA ‘VOLUNTAT POLÍTICA’ PER TIRAR ENDAVANT EL SERVEI �

Torrecillas, serà
ponent a l’Assemblea
Nacional d’ICV 

EUiA vol la gestió
pública dels nous
pisos de la Vinyota

El PSC de Sant Fost donarà part
dels ingressos dels plens a entitats
● SANT FOST . L’agrupació local del PSC s’ha compromès ha donar part
dels ingressos que reben els regidors per l’assistència a plens extraordinaris
(170 euros per sessió) a entitats de la població. En aquest sentit, els socia-
listes han lliurat 434 euros a Acció Solidària amb el Sàhara de Sant Fost i
Mollet, amb què s’han comprat productes sanitaris i d’higiene que s’envia-
ran als camps de refugiats sahrauís..

● MOLLET. Josep Torrecillas, mem-
bre de l’agrupació local d’ICV, for-
marà part de la comissió d’una de
les ponències que es presentaran a
la 9a Assemblea Nacional, que
ICV celebrarà al novembre. En
concret estarà a la Ponència
Estratègica, que ha d’abordar els
reptes polítics i programàtics del
partit en la realitat actual. 

● MOLLET. EUiA s’oposa a la
voluntat del govern local de cedir
la gestió de cent pisos més de llo-
guer a la Vinyota a una empresa
promotora privada que projectaria,
construiria i explotaria els habitat-
ges durant 35 anys. El partit propo-
sa que la gestió sigui pública i
compartida, amb un conveni entre
l’Ajuntament i la Generalitat.

ROMÁN RUIZ ESTARÀ A LA COMISSIÓ 
DE SEGURETAT VIÀRIA DEL CONGRÉS

■■   EESSTTAATTAALL  | Càrrec del diputat vallesà a Madrid

● El primer secretari de la Federació del PSC al Valllès Oriental i diputat al
Congrés ha estat nomenat vicepresident primer de la Comissió de Seguretat
Vial del Parlament, coordinador de la Comissió de Foment i responsable del
Departament d’Energia de la Comissió d’Indústria, Turisme i Comerç. POLÍTICA
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Tot i que amb un re-
sultat ajustat, només
deu vots de diferèn-
cia, el sector crític es

va imposar en el Congrés Comar-
cal d’Esquerra, que se celebrava
dissabte al Mercat Vell de Mollet, i
que va aplegar 243 militants de la
comarca. Marta Planas, amb 121
vots, va ser reelegida presidenta co-
marcal, càrrec que ocuparà els pro-
pers dos anys. Planas es va imposar
a la candidatura de Joaquim Fe-
rriol, que comptava amb els suports

dels sectors anomenats oficialistes
(representats per Josep Lluís Ca-
rod-Rovira i Joan Puigcercós), i que
va obtenir 110 vots. En l’elecció hi
van haver 5 vots en blanc.

OBRIR-SE AL CIUTADÀ

Planas, que va presentar el progra-
ma Compromís, territori, proximitat
i independència, defensarà un mo-
del de partit que “des de la plurali-
tat interna avanci cap a una ma-
jor connexió d’Esquerra amb la
ciutadania”. En la nova perma-
nent hi ha el molletà Albert Bies-
cas, que serà el responsable de la

Secretaria d’Organització.  
En el congrés també es van triar

els consellers nacionals del Vallès
Oriental. Els escollits van ser el
molletà Oriol López, que repeteix
en el càrrec per tercer cop, amb
116 vots; Jordi Cots (110 vots), i
Martí Pujol (92 vots).

D’altra banda, dimecres el cen-
tre cívic de Can Borrell, a Mollet,
va ser l’escenari de l’acte central al
Vallès Oriental d’Esquerra Inde-
pendentista, al qual va assistir el
candidat a la Secretaria General
d’ERC, Uriel Bertran, acompayat
del molletà Oriol López. ■■

■■ PPRROOCCÉÉSS  CCOONNGGRREESSSSUUAALL  | EL MOLLETÀ ORIOL LÓPEZ ÉS REELEGIT CONSELLER NACIONAL

● BAIX VALLÈS
LAURA ORTIZ

Planas reedita la
presidència d’ERC
al Vallès Oriental

Els membres són: Albert Bies-
cas (Organització), David Salvans
(Finances), Raul Valentín (Política
Municipal), Joan Maferrer (Porta-
veu), Jordi Cots (Política Social i
Formació), Mònica Caba (Dona i
Imatge i Comunicació), Miquel
Rosich (Política Parlamentària i
Institucional), Jordi Morera (ad-
junt per Política Municipal), Mont-
serrat Anento (adjunta per Políti-
ques de les Dones), Josep Pagès
(adjunt per Política Parlamentà-
ria), Joan Antoni Altimira (adjunt
per Formació), Magda Aranda (ad-
junta per Polítiques Socials), Jo-
sep Sabé (adjunt per Organitza-
ció) i Joan Ortiz (adjunt per
Política Municipal).

NOVA PERMANENT

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

�
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■■ TROBADES DE LA SECCIÓ LOCAL DE CDC

Mollet debat les ponències
del proper 15è Congrés de
Convergència Democràtica

● MOLLET. L’agru-
pació local de Con-
vergència Demo-
cràtica de Cata-

lunya (CDC) de Mollet ha iniciat
aquesta setmana els debats de les
ponències del proper Congrés
Nacional de CDC, que se celebra-
rà de l’11 al 13 de juliol. Les
ponències són L’aportació de CDC
a la refundació del catalanisme;
Acció Política; La contribució de
CDC a la casa gran del catalanis-

me, i Regeneració i qualitat demo-
cràtica. El debat sobre aquesta últi-
ma ponència, que estarà moderada
per Jordi Domènech, es farà aquest
divendres (20.30 h) a la seu local
de CDC (Berenguer III, número
23). Les esmenes a les ponències
que puguin sorgir d’aquest debats a
Mollet seran sotmeses a l’aprovació
del Congrés comarcal del partit,
que se celebrarà el dissabte 14 de
juny a l’Hotel Augusta de Vilanova
del Vallès. ■■

PLANAS. Presidenta >> ARXIU LÓPEZ. Conseller nacional >> ARXIU
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Rambla Pompeu Fabra, 69 · Mollet del Vallès

Tel. / Fax. 93 579 28 11 //  654 14 54 71

COMPRA-VENTA, ALQUILERES, TRAMITACIÓN
DE HIPOTECAS Y CÉDULAS DE HABITABILIDAD

CASA EN ALQUILER. MOLLET
DEL VALLÈS.
(VALLEHERMOSO).
Ref. 829. Casa de 140 m2,
amueblada y con electrodomésticos,
terraza de 30 m2, + 2 plazas de
garaje, 4 habitaciones (18-12-12-
7), comedor de 30 m2, cocina 10
m2, 2 baños completos + aseo, 2
balcones de 4 m2.
PRECIO: 1.200 €/mes

CASA EN ALQUILER.
MOLLET DEL VALLÈS.
(CAN FÁBREGAS). Ref. 650.
Piso de 90 m2, 3 habitaciones
(11-11-14), comedor de 30
m2, cocina 10 m2, 2 baños
completos. Parking opcional.
PRECIO: 900 €/mes.
INCLUIDA COMUNIDAD

www.InNovafinca.com

inmarva

Bloques, naves industrales,
torres, reformas.

Construcciones
FRANCISCO MARTÍNEZ

e hijos

C/ Ramón Casas, 47 - baixos

Mollet del Vallès · Tel. 93 579 35 96

A MOLLET:
carrer Àngel Guimerà A PARETS: carrer MAJOR

Gestió inmobiliària

Serveis inmobiliaris
INMARVA

PROMOCIONS D’OBRA NOVA AL
CENTRE DE MOLLET I PARETS

2-3 habitacions, terrassa, pàrquing

DES DE: 269.000 €

DIRECTE DE CONSTRUCTOR
ACABATS DE PRIMERA QUALITAT
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“L’actual crisi forçarà un
pressupost municipal de
contenció per al 2009”

E
Josep
Monràs
ALCALDE DE MOLLET DEL VALLÈS

–Ara fa un any, deia que el soter-
rament de la línia de Vic era el
seu projecte bandera. Content?
–Sí perquè, a més, no ha estat una
feina fàcil. Ha estat un projecte que
he encapçalat personalment, no he
delegat ni en l’estructura política ni
en la tècnica. A les primeres reu-
nions no s’acceptava, però els hi
deia que vinguessin a veure l’espai
físic perquè s’adonessin que era im-
possible desdoblar la línia sense so-
terrar-la. 
–L’increment del cost no hi juga-
va a favor.
–No. El que ells plantejaven podia
costar a l’entorn de 30 milions
d’euros i nosaltres parlem d’un pro-

jecte de 140 milions, sense comp-
tar urbanització. Si no haguéssim
tingut l’acompanyament de la Ge-
neralitat no hagués estat possible.
–Foment només afrontarà el 40%
del cost. La Generalitat haurà de
seguir acompanyant.
–Del 60% restant no es defineix el
repartiment, però el consistori s’ha
compromès a posar totes les plusvà-
lues dels espais de l’entorn del
soterrament (Estació del Nord, bar-

ri de Santa Rosa, i espai davant del
tanatori). Però fins que no tinguem
el projecte no podem saber quin
serà l’aprofitament, així que no po-
dem donar una xifra. 
–Així doncs?
–Serà el segon pas de la negocia-
ció. Nosaltres no serem capaços
d’arribar al 50% d’aquest 60%. 
–Quin serà ara el procés?
–Encara queda un llarg camí a re-
córrer. Ara toca l’estudi de detall.
El redactat del projecte trigarà ben
bé un any. Després caldrà veure
per on comencen el desdoblament
i quan arriba a Mollet
–No hi ha terminis, doncs?
–Està clar que és un projecte que
s’executarà. El punt on estava atu-
rat era Mollet. Ara ja poden fer tots
els tràmits administratius.

–Una altra infraestructura
ferroviària que ja s’està
executant és el traçat de
l’AVE. Preocupats per la
possible afectació?
–No, al terme municipal de Mollet
gairebé no hi haurà afectació sobre
zona residencial, l’única afectació
serà visual pels talusos i viaductes. I
tampoc ho patirà la xarxa de rodalies.
–Alguns industrials temen inun-
dacions per l’estretament de la
llera del Besòs.
–Cal que hi hagi un estudi d’impac-
te ambiental, que inclogui aquesta
qüestió. L’afectació, però, seria cap
a la banda de Martorelles, perquè la
nostra cota és més elevada.
–D’altra banda, encara té un pro-
jecte pendent heretat de l’anterior
alcaldessa: el pla parcial del Cal-
derí, encara sense aprovar.
–Crec que aquest any... vull pensar
que quedarà el tema resolt. Amb
tot, la frenada econòmica i del sec-
tor immobiliari també afectarà el
seu desenvolupament. 
–Fa uns mesos el seu govern aler-
tava que la crisi també pesava a
les arques municipals.
–Sí, enguany ingressarem dos mi-
lions d’euros menys en llicències i
plusvàlues que es preveien al pres-
supost municipal. Això suposarà un
dèficit perquè la despesa prevista
s’ha de fer igualment. 
–Es notarà, doncs, en el pressu-
post de l’any vinent?
–Sí, el pressupost de 2009 serà de
contenció i pot arribar a ser més
baix que el d’enguany. Intentarem
mantenir els serveis bàsics, però
aquesta situació de crisi generalit-
zada també passa a l’Ajuntament.
–La solució?
–El president de la Federación
Española de Municipios y
Provincias deia que la negociació
del finançament autonòmic, ha

d’incloure el finançament munici-
pal. No podem assumir el 30%
actual de la despesa en assumptes
que no són de la nostra competèn-
cia. És insostenible. El govern de la
Generalitat ha d’estar més ben
finançat perquè hi ha un dèficit
d’infraestructures bàsiques per al
país, però els governs locals són com
la Ventafocs i no poden continuar
estant finançats miserablement.
Han augmentat les ajudes, però el
finançament ha de ser estable.
–Llavors, enguany el grau de com-

pliment del Pla d’Acció Municipal
(PAM) podria ser menor?
-–Intentarem que no, però podria
ser. L’altra dia parlava amb un alcal-
de de l’àrea metropolitana que
pensa reduir el seu pressupost en
tres milions d’euros.
–Un dels projectes dels quals més
parla darrerament és el Pla estratè-
gic per al 2025. Com veu vostè el
futur de Mollet?
–Ha de mantenir la capitalitat. Ha
d’establir una excel·lència de ser-
veis, tant públics com privats. ■■

�

Per al soterrament de
la línia de Vic caldrà
negociar l’aportació
de la Generalitat

Els municipis som la
Ventafocs, no podem
continuar finançats
miserablement

Josep Monràs i Galindo (Mollet, 1960) és alcalde
de la ciutat des de gener de 2004, en substitu-
ció de l’actual consellera Montserrat Tura. L’any
passat es va presentar com a cap de llista del

PSC per primera vegada i va obtenir la majoria
absoluta. Ara fa balanç del primer any del seu
segon mandat al capdavant de l’Ajuntament de
Mollet i del futur proper. per Montse Eras

“L’OPOSICIÓ NO ES POT QUEIXAR DE  
DIFICULTATS PER EXERCIR LA SEVA TASCA”

–Com valora l’actual equip de govern?
–Molt positivament; tenint en compte que bona part dels nous regi-
dors són joves i que no tenien experiència en la gestió municipal. Hi
ha una implicació molt important. 
–I l’oposició?
–Depèn del grup. Entenc que dins la coalició ICV-EUiA hi ha dinà-
miques diferents. Quan la portaveu d’ICV està convençuda que hi ha
una moció que no cal presentar i al final es presenta, i no ella sinó el
senyor López (EUiA), és que ha passat alguna cosa. Pel que fa als altres
grups, Fenosa [ERC] sempre ha tingut una posició constructiva res-
pecte als projectes municipals. Ha posat voluntat i treball. I el PP
entén bastant bé els projectes, tot i que a vegades fa populisme.
–Tots han criticat que no se’ls donen facilitats per treballar.
–En aquesta legislatura no ho poden dir.
–I en l’anterior?
–Tampoc, però a l’inici d’aquest mandat es van acordar recursos sufi-
cients per poder fer una tasca d’oposició i disposar d’una persona alli-
berada. Només un grup [ICV-EUiA] es va abstenir. A més, si es fa un
anàlisi objectiu, és fàcil adonar-se que aquest comentari que no poden
treballar, està totalment focalitzat en el regidor Antonio López. No és
de tots els grups i en tots els moments. 
–Deia que seria l’alcalde del diàleg, però troben a faltar consens.
–Ho estic intentant, ser l’alcalde del diàleg. A vegades són conflictes
buscats. És difícil el diàleg si l’altre no vol dialogar.

Preguntat per la seva projecció
política, Monràs assegura que no
li ha passat pel cap res més que
tirar endavant els projectes pels
quals es va presentar. Tampoc 
garanteix que sigui de nou cap de
llista del PSC. “Quan s’apropin les
properes eleccions hauré de 
prendre una decisió personal, el
partit també haurà de decidir i
després la ciutadania”, diu.
L’alcalde afirma que Mollet mai li
quedarà petit, tot i que reconeix
que “la política municipal és de
proximitat i, per això és molt més
sacrificada, personalment, que
l’autonòmica i l’estatal. També
aquesta proximitat et dóna 
satisfaccions, però és cert que un
no es pot eternitzar en el càrrec i
els canvis són positius”.

Anys al càrrec

Futur polític
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· MOLLET. SANTA ROSA. Ref. 01978. Sup.
65 m2, salón 20 m2, 2 hab., baño, cocina
para ref., suelo de gres, ventanas de alu-
minio, p/sencillas, exterior, soleado, bal-
cón. Ideal parejas. Precio: 192.324 euros
(32 Ml). Tel. 93 579 33 33.

· MARTORELLES PUEBLO. PLANTA BAJA.
Ref. 1635. Todo exterior. Sup. 65 m2, salón
16 m2, 3 hab., baño, coc. office bien con-

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

· TRASPASO PANADERIA-CAFETERIA EN
MOLLET. Local de 150 m2, en pleno fun-
cionamiento. Alquiler: 800 euros/mes.
Traspaso: 72.121,45 euros (12 Ml). Interesa-
dos llamar al tel. 666 43 68 35.

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

CLASSIFICATS
LABORAL · IMMOBILIÀRIA · MOTOR · DIVERS

CONTRAPUNT
Rambla Pompeu Fabra, 32, baixos
08100 Mollet del Vallès

Anuncis per teléfon 93 570 52 59
Anuncis per correu electrònic
contrapunt@contrapunt.cat
Anuncis per fax 93 579 33 88

Preu anuncis per paraules:
4,33 euros/setmana
15,15 euros/mes
Preu mòdul: 11,45 euros/setmana

ESQUEMA D’UN MÒDUL (48 X 39 mm) ��

DEMANDES

OFERTES

�
FEINA

EN VENDA

�
IMMOBILIÀRIA

· SE VENDE FORD FIESTA 1.4 TDCI 68 CV. 5
puertas, año 2002, aire acondicionado,
cierre centralizado, dirección asistida, CD,
a/g, color plateado. Precio: 6.900 euros.
Tel. 93 573 94 91.

· SE VENDE SEAT CÓRDOBA STELLA 1.9 SDI
65 CV. 5 puertas, año 2003, aire acondicio-
nado, CD, alarma, color plata. Precio:
8.900 euros. Interesados llamar al teléfo-
no de contacto 93 573 94 91.
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EN LLOGUER

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

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

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

· 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. CENTRO.
70 m2, salón 20 m2, 3 hab., baño, aseo,
coc. office, amueblado, calefacción. Asc.
Precio: 850 euros/mes. Tel. 93 579 33 33.

· ALQUILER DE LOCAL DE 70 M2 EN MO-
LLET. Diáfano. Con vado. Ideal taller, al-
macén... Pequeño patio. Precio: 300 eu-
ros/mes. Tel. 663 728 815.

· MOLLET. PISO EN AV GAUDÍ. Ref. 04053.
Superfície de 80 m2, salón 22 m2, 3 hab.,
baño, coc. office, lavad., calefac., asc. Pre-
cio: 750 euros/mes. Tel. 93 579 33 33.

TRASPÀS

ES TRASPASSA
AGÈNCIA DE VIATGES

A MOLLET
en ple funcionament 
i molt ben situada.

Interessats/des truqueu 
al tel. 93 570 32 05

SE TRASPASA
TALLER MECÁNICO

FRIGORISTA
Venta de maquinaria de hosteleria 

alimentación, frío comercial, aire acond.

Tel. 667 446 340 
Preferible de la profesión. Para

empezar al dia siguiente en Mollet 
y comarca.

SE TRASPASA 
ROSTISERIA EN MOLLET

Pleno funcionamiento. 
Local de 90 m2. 

Consultar precio.

Interesados llamar al tel.
650 70 98 19 

o al 93 570 24 05
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MOTORM

SSee  ttrraassppaassaa
CAFETERÍA HELADERÍA

en Mollet. 

Buena zona 
en pleno crecimiento.

Interesados llamar a 
partir de las 20.30 h al tel.

690 91 55 92

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

· Empresa en zona del Vallés Oriental
precisa MECANICO DE AUTOMOCIÓN, se
valorarán conocimientos de electricidad

Se busca 

CAMARERO/A
con experiencia 

y nacionalidad española.

Se requiere experiencia. 
Para jornada completa.

Interesados/as llamar 
al tel. 663 534 177.

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

requisits i mèrits al registre de l’EMFO, c/ Riera, 7, 1a planta de Mollet del Vallès, abans
del dia 10 de juny a les 14 hores. 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.

Funcions:
En dependència directa de la responsable del
Servei d’Assessorament al Ciutadà i a
l’Empresa s’encarregarà de:
· Atenció inicial al ciutadà i/o empresa
· Realitzar entrevistes ocupacionals a ciutadans
en procés de recerca de feina i orientar-los en
el seu itinerari laboral
· Realitzar la selecció dels perfils professionals
més adients a les ofertes gestionades i disponi-
bles de la borsa de treball
· Coordinació amb la resta de tècnics/es del
servei i la seva responsable. Si s’escau, també
es coordinarà amb d’altres serveis i amb les
entitats derivants
· Assessorar i informar laboralment a immi-
grants
· Impartir seminaris de tècniques de recerca de
feina i d’iniciació a les noves tecnologies
· Recollir ofertes de treball i realitzar el seu
seguiment
· Recollir els diferents indicadors d’inserció i els
propis del Punt Òmnia
· Donar suport a les diferents accions formati-
ves i d’altres activitats que es proposin des del
servei
· Elaborar la documentació pròpia dels proces-
sos i d’accions vinculats al servei avaluant i

aportant propostes de millora

Requisits:
· Titulació Universitària Superior (Llicenciatura
en Psicologia, Pedagogia o Psicopedagogia)
· Mínim un any d’experiència en lloc de treball
similar
· Català parlat i escrit correctament (Certificat
nivell C)

Es valorarà:
· Experiència tècnica en programes en l’àmbit
de l’ocupació i/o amb col·lectius en situació de
risc d’exclusió social
· Formació complementària en l’àmbit de l’ocu-
pació, en immigració i/o coneixements de la llei
d’estrangeria vigent
· Coneixement d’idiomes

Condicions laborals:
· Contracte d’obra i servei vinculat a la subven-
ció de les Accions de Suport a la Concertació
Territorial 
· Jornada complerta de dilluns a divendres de
35 hores setmanals. Tots els matins i dues tar-
des
· Tècnic B. Salari segons conveni

Convocatòria per a proveir una plaça de

TÈCNIC/A PER L’ESPAI DE RECURSOS DEL SERVEI 
D’ASSESSORAMENT AL CIUTADÀ I L’EMPRESA VINCULADA

A A LA SUBVENCIÓ DE LES ACCIONS DE SUPORT A LA
CONCERTACIÓ TERRITORIAL (REF.11SAC08)

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

requisits i mèrits al registre de l’EMFO, c/ Riera, 7, 1a planta de Mollet del Vallès, abans
del dia 10 de juny a les 14 hores. 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.

Funcions:
En dependència directa de la responsable del Servei
d’Assessorament al Ciutadà i a l’Empresa s’encarre-
garà de:
· Atenció inicial al ciutadà i/o empresa
· Realitzar accions d’atenció, assessorament, infor-
mació i/o derivacions de les persones amb especials
dificultats d’inserció (malalts mentals severs, perso-
nes en situació o risc d’exclusió, etc) ateses al ser-
vei, amb l’objectiu d’assolir la seva inserció sociola-
boral
· Realitzar itineraris individualitzats d’inserció (diag-
nòstics sociolaborals, pla de treball,...)
· Confeccionar informes tècnics de derivació i/o de
seguiment d’una activitat o persona
· Impartir sessions formatives grupals als col·lectius
atesos al servei
· Coordinació amb la resta de tècnics/es del servei, la
seva responsable i amb les entitats derivants
(Serveis socials, CSM, CSMIJ, CAS, ...)
· Recollir les dades derivades de l’activitat diària-
ment, així com els indicadors, en funció de la periodi-
citat establerta
· Fer prospecció i visites a les empreses de Mollet,
del Baix Vallès, ... per a la inserció laboral dels
col·lectius atesos. Si s’escau, recollir ofertes de tre-
ball i realitzar el seu seguiment
· Realitzar la selecció dels perfils professionals més
adients a les ofertes gestionades i disponibles de la
borsa de treball

· Elaborar la documentació pròpia dels processos i
d’accions vinculats al servei avaluant i aportant pro-
postes de millora

Requisits:
· Titulació Universitària Superior (Psicologia,
Pedagogia o Psicopedagogia)
· Mínim un any d’experiència tècnica en l’atenció a
col·lectius amb especials dificultats d’inserció i en l’e-
laboració d’itineraris individuals d’inserció en malalts
mentals i altres col·lectius en situació de risc d’exclu-
sió social
· Català parlat i escrit correctament (Certificat nivell
C)

Es valorarà:
· Experiència tècnica en atenció a malalts mentals
severs i/o amb col·lectius en situació de risc d’exclu-
sió social
· Experiència en prospecció d’empreses
· Formació complementària en col·lectius amb dificul-
tats
· Permís de conduir: B.

Condicions laborals:
· Contracte d’obra i servei vinculat a la subvenció de
les Accions de Suport a la Concertació Territorial 
· Jornada complerta de dilluns a divendres de 35
hores setmanals. Tots els matins i dues tardes
· Tècnic B. Salari segons conveni

Convocatòria per a proveir una plaça de

TÈCNIC/A DE L’OFICINA TÈCNICA LABORAL DEL SERVEI
D’ASSESSORAMENT AL CIUTADÀ I L’EMPRESA VINCULADA

A LA SUBVENCIÓ DE LES ACCIONS DE SUPORT A LA
CONCERTACIÓ TERRITORIAL (REF.12SAC08)

Se precisa ESTETICISTA
Con experiencia mínima de 2

años. Jornada 8h de L-V (sábado
libre) Salario + comisiones. 

Centro situado en Mollet.

Interesadas llamar al 
93 544 57 76 (Sra. Mónica) 

Enviar CV a: 
info@corporestetic.com

SE ALQUILA LOCAL
COMERCIAL EN

MOLLET,
c. Roger de Llúria, 43-45.

De 150 m2.
Precio: 600 euros/mes.

Interesados llamar al
9933  667744  8877  0099

Es ven
PLANTA BAIXA

TOTA EXTERIOR
a MOLLET.

Barri de Lourdes. 

2 hab. + traster. 
Jardí de 90 m2 

amb caseta.
Barbacoa de pedra.

Preu: 252.000 EUR

✆ 93 562 51 17
(tarda-nit)

servada, lavad., trastero, aire acond., cale-
fac. Muy soleado. Precio: 216.365 euros
(36 Ml). Tel. 93 570 51 59.

· MOLLET. ZONA CENTRO. Ref. 11065. Su-
perfície de 80 m2, salón 22 m2, 4 hab., ba-
ño, calefacción. Tel. 93 579 33 33.

· MARTORELLES. PISO EN EL CENTRO. IN-
MEJORABLE ZONA. Ref. 1594. 70 m2, 3
hab., baño, cocina office con lavadero.
Precio: 225.380 euros (37.5 Ml). Tel. 93 570
51 59.

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

· PISO EN MONTMELÓ. ZONA NORTE-AM-
BULATORIO. Ref. 33556. Superfície de 75
m2, salón 16 m2, 3 hab., baño, cocina re-
formada, calefacción. Instalaciones nue-
vas. Precio: 212.010 euros (35.2 Ml). Tel. 93
572 30 73.

· PISO REF. EN CALDES DE MONTBUI. Ref.
01826. Sup. 80 m2, salón 20 m2, 3 hab.,

· SE OFRECE TORNERO DE PRIMERA con
más de 40 años de experiencia. Preferen-
temente zona Vallès Oriental. Teléfono
de contacto: 696 81 54 90. Preguntar por
Sr. Antonio.

e hidráulica. Se ofrece trabajo estable.
Retribución según aptitudes. Teléfono:
639 327 714 Sr. Antonio.

· ¡UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA TI!
EMPRESA COLABORADORA DE GAS NA-
TURAL PRECISA TELEOPERADORES/AS pa-
ra media jornada de lunes a jueves (por
las mañanas). Tel. 647 92 62 22. Preguntar
por Berta.

· Residencia Geriátrica en Sant Fost preci-
sa LIMPIADORA, GEROCULTORA, ENFER-
MERA. Tel. 93 570 14 80.

baño, cocina eléctrica, lavadero, aire
acondicionado, calefacción, ventanas de
aluminio, puertas roble, soleado, balcón.
Precio: 243.410 euros. Tel. 93 579 33 33.



Empresaris i representants d’ajun-
taments del Baix Vallès es van reu-
nir la setmana passada per tractar la
situació actual de l’economia al
territori, en el marc de la primera
trobada de l’Observatori Econòmic
de l’Antena Local a Mollet de la
Cambra de Comerç. Aquest òrgan
té per objectiu “detectar les pro-
blemàtiques i desenvolupar pro-
jectes de suport a l’empresariat”,
explica Pilar Perea, responsable de
delegacions i coordinadora del pro-
grama Antena de la Cambra. 

En aquesta primera trobada, van
sorgir algunes de les preocupacions
dels empresaris baixvallesans com la
situació actual del sòl industrial i les

limitacions que imposa cada muni-
cipi. En la reunió es va incidir en la
necessitat de potenciar les agrupa-
cions empresarials i d’unificar im-
postos municipals en el marc de la
relació entre els ajuntaments i el tei-
xit empresarial que percep la gestió
administrativa com “una trava en
matèria de gestió empresarial”.

APROFITAR RECURSOS

Una de les conclusions de la troba-
da va ser la necessitat de potenciar
l’energia alternativa; d’afavoriment
del comerç; els ajuts als emprene-
dors i als autònoms, i els beneficis
locals que s’haurien d’obtenir de la
presència del Circuit de Catalunya.

Per unanimitat, empresaris i
ajuntaments van acordar iniciar un

seguit de reunions, amb el suport
de la Cambra, per elaborar una ra-
diografia de la situació actual de
cada municipi del territori. ■

■■   EEMMPPRREESSAA    | LA CAMBRA DE COMERÇ CREA L’OBSERVATORI ECONÒMIC DE L’ANTENA LOCAL DE MOLLET

Empresaris i ajuntaments
faran una diagnosi de 
l’economia al Baix Vallès
● MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / L.ORTIZ

LA TROBADA. La reunió es va fer al restaurant Can Prat >> ROSA M.CANALS

LA CAMBRA DE COMERÇ DÓNA EINES
PER DIRIGIR UNA EMPRESA FAMILIAR

● MOLLET. La delegació de la
Cambra de Comerç a Mollet
ofereix durant el juny tres cursos
adreçats a directius. Les propostes
són Lideratge i motivació d’equips
de treball, del 4 al 25 de juny; Com
vendre més i millor. L’organització i
la fidelització dels venedors; el 9

de juny, i Direcció i govern de 
l’empresa familiar, del 10 al 17 de
juny. En el marc del programa de
formació continuada, la Cambra
també ofereix dos cursos més:
Crèdits documentaris especials.
UPC 600 i El protocol de negocis a
Xina.

ECONOMIA

DV, 30 MAIG 2008  15 contrapunt

L’OFICINA MÒBIL DEL CONSUMIDOR    
REP DUBTES I QUEIXES A MARTORELLES

■■   CCOONNSSUUMM | El servei d’informació estarà a l’avinguda Piera

● MARTORELLES. L’Ajuntament i la Diputació de Barcelona organitzen una visita
de l’oficina mòbil d’informació al consumidor per atendre, de forma gratuïta i
personalitzada, consultes, informació i assessorament sobre temes de consum.
El servei s’ubicarà a l’avinguda Piera (davant el concessionari Renault).

c. Abat Escarré, 3 · Mollet · Tel. i fax 93 593 04 21

Josep Tarrés Nogués

SASTRERIA

Sastres desde 1904
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LA PARAULA ÉS L’EINA MÉS PODERO-
SA QUE TENIM. Amb ella podem
persuadir, aprendre, conèixer, ex-
pressar sensacions, emocions, ide-
es... Compartir experiències, inter-
canviar opinions i fer comprendre
conceptes abstractes que s’han cons-
truït en la ment. Amb la paraula po-
dem calmar la bèstia més rebel i po-
dem excitar al més relaxat. La
paraula però, és també una arma de
doble tall. També pot ferir, ofendre,
generar malestar i despertar emo-
cions que, d’una altra forma, costa-
ria molt que veiessin la llum. La pa-
raula és la nostra forma més directe
d’arribar a altres persones, de fer-los
coneixedors d’allò que duem dins. 

Hi ha gent però, que no és cons-

cient, o n’és massa, de la força de la
paraula, de l’impacte que té sobre la
resta de mortals, i l’usa a mode d’ar-
ma per ferir a aquells que estan dis-
posats a escoltar-lo o que no tenen
més remei que fer-ho. Només amb
la paraula es pot desmotivar al més
il·lusionat, es pot frustrar un somni.
Hi ha gent que, malauradament,
dóna aquest mal ús a una eina que
ens serveix per organitzar-nos i arri-
bar a acords que ens aportin quel-
com més al nostre dia a dia. 

Aquell que usa la paraula amb
mals fins de forma conscient el po-
dríem adjectivar de mil maneres i
cap d’elles seria bona. I els qui ho
fan inconscientment, no els hi ani-
ria malament un curs d’empatia. ■■

ollet té un Centre
d’informació i recur-
sos per a les dones
(CIRD). Una bona

notícia, ja que una iniciativa així
expressa la voluntat institucional de
transformació i la d’articular meca-
nismes que ho faci eficient. Així se-
ria possible un univers on la igual-
tat d’oportunitats fos una utopia, és
a dir, susceptible de fer-se realitat.
No obstant, fent una lectura dels
resultats de les polítiques d’igualtat
no puc evitar preguntar-me: Sota la
imprecisió del concepte d’igualtat
operen noves formes de legitimació
del patriarcat? 

El terme igualtat implica sempre
una analogia; dues formes expressi-
ves diferents, alhora que equiva-
lents. No és així en les relacions hu-
manes, en les quals perquè les
dones assoleixin la categoria d’igual,
sempre ho han de ser en relació als
homes i no a la inversa. És per això
que expressa direccionalitat. Però el
terme igualtat només és traduïble a
oportunitats si el que volem és ma-
terialitzar el principi de justícia i
equitat. Si no és així dubto que la
cosa funcioni i  l’imaginari patriar-
cal continuarà planant sota els caps
i els cossos de persones de bona fe.

M

AGNÈS GALDON

X i la igualtat

Cal canviar l’estructura
social patriarcal amb
recursos econòmics,
humans i simbòlics

APORTACIONS

▲ ▲▲

Llicenciada en sociologia. Mollet del Vallès

XAVI CONESA 

El verí de la paraula
Sant Fost de Campsentelles

Mentre el mirall de la realitat s’en-
testarà en mostrar-nos xifres i xifres
que ens mostren la discriminació
de la meitat de la població en unes
societats dites igualitàries.

Del diàleg entre sigles (SIAD
versus CIRD) es desprenen ganes
de treballar en aquesta direcció, la
de generar mecanismes que facin
viable la bidireccionalitat. El canvi
de nom és important si entenem
que el llenguatge configura reali-
tat. L’element clau rau en el des-
plaçament del terme Servei i asses-
sorament al de Centre i recursos.
El primer és circumstancial i de-
nota assistència il·limitada. En tot
cas la imatge que se’ns ve al cap és
la d’una avaria, és per això que
acudim a un servei de reparació.
La discriminació de gènere, vist ai-
xí, és conjuntural, com una malal-
tia que la societat ha de curar.

En canvi, un Centre és perseve-

rant, tot i que la seva acció és fini-
ta. La representació és la d’una es-
tructura sòlida, una institució cir-
cumscrita a processos creatius i
participatius, orientats a generar
noves dinàmiques sustentables en
el temps. Vist des d’una perspecti-
va estructural, l’estratègia protec-
cionista deixa de tenir sentit. La so-
cietat no està malalta, és patriarcal.
Cal modificar, doncs, l’estructura
social i per això calen recursos eco-
nòmics, humans i simbòlics. 

A les societats modernes ja els hi
va bé el patriarcat, perquè es eco-
nòmicament rentable i política, ju-
rídica i moralment inexistent, com
la prostitució. D’aquí que tots els
mecanismes generats (lleis, inter-
vencions) fracassin estrepitosament.

Tanmateix, sento la pèrdua de
legitimació dels grups de dones, no
tant com a element lúdic o narci-
sista, sinó com a element subversiu
i de resistència.  Perquè aquesta
pèrdua ha estat condició per a la
institucionalització del feminisme i
en conseqüència per a la genera-
ció de noves formes de legitimació
del patriarcat, la construcció d’un
discurs de la igualtat ambigu que
exclou, un cop més, a la X en la
fórmula d’equivalència. ■■

CIBERENQUESTA Voteu a www.contrapunt.cat

LA PREGUNTA: Té dificultats per aparcar el cotxe a Mollet? 

Com és l’atenció
que rep en el 
seu ambulatori?

Bona
50% 

Dolenta
21,4% 

Regular
28,6% 

W

Resultats definitius

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

Els insults i les acusacions sense argumentar són accions
censurables i d’una indubtable poca elegància. Quan aquestes
es fan sota la màscara de l’anonimat encara resulten més
lamentables. Però les persones que tenen una imatge pública
estan més exposades a rebre crítiques, no sempre constructives.
A Parets, l’alcalde Seguer va demandar la portaveu de NOPP, Rosa
Martí, tot acusant-la d’haver enviat anònims que suposadament
atemptaven contra el dret a l’honor dels membres del govern
municipal. Martí hi va respondre amb una contrademanda: 
també considerava que se li faltava a l’honor.  

El límit de la vulneració del dret a l’honor és difícil de precisar.
Sovint depèn de percepcions i susceptibilitats personals. Potser
la jutgessa que ha desestimat les dues demandes ha considerat
que seria més honorable resoldre les enemistats polítiques amb
diàleg, sense necessitat d’anar als jutjats, ja prou saturats.  ■■

LA VULNERACIÓ DEL DRET A L’HONOR ÉS DIFÍCIL DE PRECISAR

I SOVINT DEPÈN DE PERCEPCIONS I SSUUSSCCEEPPTTIIBBIILLIITTAATTSS

Honor i poca elegància

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

Els professionals
polítics presenten
solucions que en 
realitat són pedaços

PLATXÈRIA

TRINI 

MILAN

Antropòloga i professora

Líquida

...
n una realitat virtual i
líquida com la que
vivim, no és estrany que
les necessitats de la

gent depenguin de si plou o no. I
no només pel tema de l’aigua sinó
per tots els temes que són objecte
de gestió per al ciutadà. La imatge
penosa de les respostes polítiques
als problemes només fa que
engrandir la sensació que estem
sols davant la ineficàcia dels polí-
tics. L’exemple de gestió nefasta de
la sequera primer i de les pluges
després és un exemple; però també
ho són altres com el traçat de
l’AVE, que havia de passar per tres
llocs diferents i que havia d’arribar
a l’aeroport i no ho farà; o les carre-
teres i autopistes i la necessitat de
tenir unes comunicacions que no
es col·lapsin dia si i dia també, fent-
nos pagar peatges només sortir de
casa, i els hospitals que no tenim i
que necessitem de fa tan de temps. 

Realitats líquides que els profes-
sionals polítics ens presenten com

solucions quan en realitat són pe-
daços que s’ajunten uns sobre d’al-
tres i a veure qui la fa més grossa.

No estic dient que tota persona
que es dediqui a la política hagi de
ser un professional de la cosa públi-
ca perquè això esclerotitzaria la
pròpia capacitat de decisió i de ne-
tedat del procés de gestió pública,
però una certa qualitat en els per-
fils de les persones que fan política
que siguin capaços de donar solu-
cions, de definir polítiques reals per
als problemes ciutadans, sí que
hauríem de tenir-la. Perquè els vo-
tants, els ciutadans som usuaris
d’un servei que cada vegada es fa
més evident que no ens serveix, i
per a aquest viatge no necessitem
ningú que ens miri per sobre de
l’esquena i a sobre sense cap forma-
ció. Necessitem persones capaces
que generin polítiques reals i no lí-
quides, la política ha d’ésser alguna
cosa més que una casualitat. ■■

E

� http://platxeria.blogspot.com
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A Arcadi Viñas
josep lluís pérez. >> gallecs.
mollet del vallès

No he pogut reprimir-me de res-
pondre l’escrit Prohibit Prohibir
del número 345 de CONTRA-
PUNT. Sembla que estàs molt
preocupat per no poder imposar la
teva voluntat als teus alumnes i
fills. Quina pena. Imposar, una
paraula que ho diu tot. Òbvia-
ment, el maig del 68 que t’agrada-
ria seria el que vam viure a l’Estat
espanyol durant el franquisme, el
que ens imposava la dictadura.
Em recordes molt els professors
que ens imposaven la seva volun-
tat i la seva visió del món a cops i
càstigs de tota mena. Però ara,
com al franquisme, l’educació no
va dirigida a crear persones lliures,
autònomes, cooperatives, lliure-
pensadores i responsables, sinó
persones dòcils i disposades a tre-
ballar de qualsevol manera segons
les necessitats del mercat capitalis-
ta. L’educació que tu promous ha
creat i crea persones desequilibra-
des, neurosis i autoritarisme. ■■

Especulació i 
inflació
josé m. loste. >> Mollet del Vallès

L’espectacular  pujada  de la
inflació –en general arreu
d’Europa, però més marcada-
ment a  casa  nostra– a causa  de
l’augment  del petroli, però,
sobretot pels productes  d’alimen-
tació  de primera necessitat, no és
quelcom conjuntural,  sinó que
confirma  una crisi  estructural
profunda del model del  capitalis-
me  sense  rostre  humà  (l’anome-
nat neoliberalisme) instaurat
d’ençà de la caiguda del mur de
Berlín. 
Tot això posa en dubte  els discur-
sos, políticament  correctes,  sobre
la temporalitat de la  gran depres-
sió (tant de caràcter energètic,
com financer i social) que ens ve
a sobre.  A més, ensorra completa-
ment l’argument nuclear del
Banc Central Europeu, segons el
qual tot es pot solucionar amb
moderació salarial. De cap de les
maneres! 
El problema de fons d’aquesta
crisi que arriba són les astronòmi-
ques i incontrolades rendes no
salarials (la  feréstega especulació
dura i pura) i les formes de vida
irracionals actuals,  amb la pro-
moció d’una mobilitat, del cotxe
privat –totalment antisocial  i
insostenible –i la generalització
de l’urbanisme salvatge  de la ciu-
tat  dispersa. ■■

“Els estudis de la TDT restaran espai al Lledoner
per als serveis dedicats a la gent gran”. Aquest és
el titular que publicava la setmana passada 
CONTRAPUNT i al qual fa referència l’alcalde de la
ciutat. Segons Monràs, aquest titular diu que no hi
haurà espai per desenvolupar tots els serveis pre-
vistos, mentre que el que simplement afirma és
que hi haurà menys metres quadrats per als 
serveis a la gent gran, perquè els 1.500 de l’edifici

s’hauran de compartir amb altres serveis. L’alcalde
també fa referència a l’editorial i considera que 
s’acusa el govern local de prendre decisions a 
batzegades, quan realment l’únic que diu és que si
no s’expliquen amb claredat els projectes, això pot
portar a pensar a la ciutadania que hi ha una man-
ca de planejament. Segurament si l’alcalde hagués
aplicat el rigor que demana en el seu article i no
hagués acusat de mancar a la realitat, aquesta 
nota de redacció no seria necessària. La divergència
d’opinions és enriquidora i propicia el debat, però
sembla que no a tothom li agrada. Potser la visió
crítica no té cabuda en el Mollet optimista.

Bústia
redaccio@contrapunt.cat

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

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

��

ra fa més dos anys, el març del 2006,
vaig publicar un article en aquest mateix
mitjà, en el qual parlava del projecte del
Lledoner, perfectament definit com a

espai per donar servei integral al col·lectiu de 
persones de la tercera edat de la nostra ciutat, en
un edifici de 1.500 m2. I parlava també del Lledoner
com un edifici que acolliria espais de convivència
per a tothom, però amb uns serveis específics que
havien de retornar a la nostra gent gran una part
de tot allò que al llarg de la seva vida han donat a
la societat.

Ara, al cap de dos anys, el dimensionat d’aquests
serveis, de tots aquests serveis, ens  permet, a 
l’Ajuntament, alliberar un espai on situar-hi els 
serveis de Ràdio Mollet del Vallès i de Vallès Visió,
la TDT del Baix Vallès. Per Sant Vicenç d’enguany, ja
vam anunciar que la Ràdio aniria al Lledoner. Ara,

en canvi, en dir que també hi aniria Vallès Visió, i
malgrat explicar perfectament que hi ha suficient
espai per desenvolupar tots els serveis previstos
per als avis, el titular de CONTRAPUNT de 
divendres passat afirma el contrari. I des de 
l’editorial es parla de "decisions a batzegades".
Acabar d’ajustar els projectes, sense modificar ni
variar el que ja estava decidit, és treballar a 
batzegades, és manca de transparència? 

Sovint em sorprèn amb quina precisió i amb
quin zel s’analitzen des de certs mitjans de
comunicació algunes decisions del govern 
municipal i, en canvi, amb quina poca rigorositat
es publica una notícia en què el contingut diu una
cosa i el títol diu tot el contrari, curiosament allò
que no és exactament la veritat.

josep monràs, alcalde. >> Mollet del Vallès

A
El Lledoner, per als avis i per a Mollet

Fa unes setmanes que po-
dem gaudir de la innovadora
imatge de la Rambla Pompeu
Fabra entre la plaça Sant Vi-
cenç i la rotonda de la Vinyo-
ta, la seva particular vegeta-
ció amb el seu singular
sistema de rec, la seva nova
il·luminació..., i els seus se-
màfors desgavellats com el
de la cantonada amb el ca-
rrer d’Enric Morera, just a to-
car del CEIP Sant Vicenç, lloc
de trànsit habitual de criatu-
res que no veuen si la llum
per als vianants és verda o vermella perquè el se-
màfor està girat. Els vehicles que giren tampoc
veuen el groc intermitent d’advertiment que els
vianants tenen verd, ja que aquest està orientat
al contrari, cap on van els cotxes (no cap a on vé-
nen).

Aquesta situació no és contemporània a la re-
forma de la rambla, ja es donava abans amb la

mateixa freqüència, si fa no fa, fins que s’havia de
posar el fet en coneixement de la Policia Local
mitjançant la corresponent trucada telefònica,
després de la qual cosa s’aconseguia solucionar el
problema. És una pena que els semàfors no hagin
estat part de la reforma.

antoni fernàndez díez >> mollet del vallès

Semàfors
desgavellats

Nota de redacció

VOX POPULI

Creu que ha 
servit d’alguna 
cosa la llei
contra el tabac?

Maribel
Iglesias

Dissenyadora
(33) MOLLET

Jo crec que sí; ara es fuma
menys, sobretot als restaurants i
bars, tot i que hi ha llocs on no
es pot, i es fuma igual.

Manuel
Herrera

Jubilat (72)   
MOLLET DEL VALLÈS

Sí, perquè les estadístiques
diuen que hi ha menys 
fumadors. Jo ja vaig deixar de
fumar abans de la llei.

Dolores
Calle

Mestressa de casa
(41) MOLLET

No ha servit de res, la gent fuma
igual que abans de l’aprovació de
la llei. No conec a ningú que ha-
gi deixat el cigarret per la llei. 

Montserrat
Cabarrocas

Empresària (55)
MOLLET DEL VALLÈS

Sí que hi ha espais on ara no es
pot fumar, i es repecta, però
qui vol fumar, segueix fent-ho,
amb llei o sense.

Manuel
Duque

Jubilat (60)
MOLLET DEL VALLÈS

A mi m’ha anat bé; jo he deixat
de fumar, tot i que abans que
arribés la llei. Als bars també es
nota molt.

Antonio
Ortiz

Venedor (61)
MOLLET DEL VALLÈS

Jo no fumava tampoc abans de
la llei, però el que veig és que
en alguns bars encara es pot
fumar.

Text i fotos: ANNA PALOMO

U
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ESPorts
EL PARETÀ JOAQUIM RODRÍGUEZ,    
ENTRE ELS 25 MILLORS DEL GIRO

■ CICLISME  |  A L’ETAPA DE DISSABTE VA ACABAR TERCER

● PARETS DEL VALLÈS. Després de la 17a etapa d’ahir dijous, el ciclista
Joaquim Rodríguez Oliver (equip Caisse d’Espargne) es trobava entre els 25
primers ciclistes de la general del Giro d’Itàlia. Dissabte passat, el paretà
va aconseguir la tercera posició en la primera etapa d’alta muntanya.

EL CAM DÓNA LA CARA PERÒ
ES QUEDA A TERCERA  2222

ARRIBA EL CIUTAT DE MOLLET 
DE LA UFS A CA N’ARIMON 2233

EL CF MOLLET JUGARÀ EL ‘PLAY OFF’
D’ASCENS CONTRA EL BARCELONETA 2211

■■ NNIITT  DDEE  LL’’EESSPPOORRTT  22000088 |  MARC FORMOSELLE I JUDITH LÓPEZ VAN SER ELS ESCOLLITS A LA MODALITAT ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL

Antonio Joaquin Taboada i Nuria
Galian Codina han estat els noms
propis de la dinovena edició de la
Nit de l’Esport celebrada dissabte al
Pavelló 1 de Sant Fost, ja que han
estat escollits els millors esportistes
de la temporada. La selecció, com
cada any, s’ha realitzat segons les
votacions que han emès els clubs
esportius del municipi.  

Toni Taboada té 32 anys i fa tres
temporades que és al planter de
l’FS Barri Can Calet a les ordres
del tècnic Xavier Cuní. És esquerrà
i juga enganxat a la banda, “crec
que s’ha valorat més la meva tra-
jectòria que no pas la darrera tem-
porada”, opina Taboada. Es carac-
teritza per ser un jugador amb
caràcter sobre el terreny de joc,
amb gran capacitat per aprendre
dels errors, i ha estat un dels artífexs
de la gran segona volta d’El Barri a
la categoria Preferent. De petit, Ta-
boada va jugar a futbol als clubs Le-
ones del Norte i a la UE Lourdes.
Després d’un període d’inactivitat
per qüestions de feina, Toni Taboa-
da va decidir reemprendre la seva
carrera al Futbol Sala Granollers. 

La millor esportista ha estat Nu-
ria Galian, que aquesta temporada
ha destacat al preinfantil de la UE
Sant Fost de bàsquet. Entrenada pel
tècnic badaloní Sergio Garcia, Ga-
lian ha quallat una temporada ex-
cepcional. Amb 12 anys, és una ju-
gadora molt perseverant i la propera
temporada estarà a l’infantil. 

El lliurament de guardons va fi-
nalitzar amb els millors esportistes
de l’Escola Esportiva Municipal que
enguany han estat Marc Formose-
lle, de 6 anys, i Judith López, 8 anys.

La dinovena Nit de l’Esport va
ser una vetllada enrarida, principal-
ment, per la baixa assistència res-
pecte a edicions precedents. La Nit

de l’Esport acostuma a reunir entre
450 i 600 comensals i dissabte no
arribaven a 200. La UE Sant Fost
de futbol no va prendre part del cer-
tamen i unes 50 persones del club
es van manifestar a les portes del
Pavelló 1 per reclamar, un cop més,
l’inici de les obres del complex es-
portiu, que encara no té data. ■■

TToonnii  TTaabbooaaddaa  ii NNuurriiaa  GGaalliiaann,,
mmiilllloorrss  eessppoorrttiisstteess  ddee  SSaanntt  FFoosstt

ELS MILLORS. Els premiats a la Nit de l’Esport amb el regidor d’Esports, Murcia, i l’alcaldessa Sanmartí >> AJUNTAMENT

● SANT FOST DE CAMPSENTELLES
PEDRO NAVARRO

■■ BBIILLLLAARR | 4 Modalitats

El Billar Mollet 
cau a les semifinals
● MOLLET. Tot i empatar en el pri-
mer partit (4-4), el CB Mollet va
ensopegar a casa del Molins i va
perdre (6-2) en la segona semifinal
que els donava l’oportunitat de
passar a la final de la Lliga
Catalana Interclubs Quatre
Modalitats, que sí va aconseguir fa
dues temporades.   
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El CF Mollet ha aconseguit la pro-
esa de classificar-se per al play-off
d’ascens, una fita impensable no fa
gaires setmanes. L’equip de Sito
Fradera va empatar 1-1 dimarts con-
tra l’Avià en el partit corresponent a
l’última jornada de Lliga que diu-
menge es va ajornar per la pluja.
Dimarts, el camp de l’Avià conti-
nuava impracticable i el partit es va
traslladar a Berga.  El CF Mollet es
va avançar en el marcador al minut
20 amb un gol de Valverde però
l’Avià, estranyament motivat, acon-
seguia l’empat 8 minuts més tard.
Amb l’empat, els molletans van
jugar per buscar el gol de la tran-
quil·litat. L’anècdota sospitosa de la
vetllada va ser una apagada de llums
just quan un lateral del CF Mollet
encarava el porter rival. Després de
mitja hora aturats, el partit es va
reprendre i els de Sito Fradera van
defensar el resultat amb ungles i
dents. El partit d’anada es juga  diu-
menge, a les 18 h, a Germans
Gonzalvo contra el Barceloneta, un
dels equips més forts de la categoria
que l’any passat es va quedar a les
portes de l’ascens. ■■

■■ FUTBOL  |  Primera Territorial  L’ANADA ES JUGA DIUMENGE AL GERMANS GONZALVO (18 H)

El CF Mollet es classifica
per al ‘play-off’ d’ascens

MIRANT A PREFERENT. Els jugadors molletans celebren un gol >> ARXIU

1
1AVIÀ

CF MOLLET UE

● MOLLET DEL VALLÈS
PEDRO NAVARRO

LA MOLLETENSE ACABA LA TEMPORADA
ENCAIXANT UNA GOLEJADA A PUIG-REIG

L’equip de Kiko Montoya, amb la
temporada resolta fa moltes jorna-
des, ha tancat el curs amb un ad-
vers 4-0 al camp del fluix Puig-
reig. Aquest resultat, sens dubte,
és producte de la falta de motiva-
ció. Els locals, en canvi, anaven re-
volucionats perquè es jugaven la
salvació. A part de la desídia
col·lectiva, la UE Molletense va te-
nir moments de gran infortuni,

com per exemple el primer gol del
Puig-reig que va arribar després
d’un refús defensiu que va colpejar
a l’esquena d’un jugador molletà i
es va colar a la porteria de Núñez.
El segon gol va ser de penal i el ter-
cer, després d’un refús defectuós.
Al segon temps, els de Montoya
van fer fins a quatre pals. Els de Zo-
na Sud tanquen una temporada
correcta amb 14 victòries.

El CF Parets creua els dits
per la doble carambola 

● PARETS DEL VALLÈS. L’agonia
del CF Parets per conservar la cate-
goria s’allarga uns dies més.
L’equip que entrena José Miguel
Astasio va guanyar al camp del
Vilassar de Mar i ara ha d’esperar
que el Gironella no guanyi aquest
diumenge a Palau i que, a més, dos
equips catalans de Tercera pugin a
Segona Divisió B per salvar els des-
censos compensats. Una doble

carambola que mantindria els pare-
tans a Preferent. El gol de la victò-
ria a Vilassar va ser obra de
Carreño al minut 3. En tot cas, José
Miguel Astasio ja ha confirmat a
CONTRAPUNT la seva continuï-
tat a la banqueta, independent-
ment d’on jugui l’equip la propera
temporada. “Sempre he tingut el
suport incondicional de la directi-
va del club”, comenta José Miguel
Astasio, Cuni. Tot i ser complicat,
l’equip encara conserva esperances
per jugar la propera temporada a
Preferent. ■■

■■ Preferent | DEPENEN D’ALTRES RESULTATS PER NO BAIXAR

■■ Segona | EL ‘HAT-TRICK’ DE XAVI LÓPEZ NO SALVA EL PARETS B

● ● Malgrat la golejada davant el
Martorelles a l’última jornada, el
Parets B ha certificat el seu descens
a Tercera. El filial paretà ha fet els
deures massa tard perquè la victòria
del Santa Eulàlia provocava el des-
cens directe del Parets B, indepen-
dentment del resultat del derbi. El
Martorelles, per la seva part, fa set-
manes va aconseguir la permanèn-
cia que era l’objectiu del club.

Victòria estèril del
filial del Parets que
baixa a Tercera 

● A falta de la confirmació oficial
del Comitè de la Federació
Catalana de Futbol, la UE Lourdes
està virtualment salvada del descens
després de sumar els tres punts de
l’últim partit de Lliga al camp del
Lliçà de Vall que va acabar 2-2 i
amb la suspensió de l’àrbitre al
minut 69 després d’una picabaralla
entre els jugadors. L’empat també
salvaria els de Can Vila. 

L’alineació indeguda
del Lliçà dóna els
tres punts al Lourdes

1
0VILASSAR DE MAR

CF PARETS

1
4CF PARETS B

CF MARTORELLES 2
2CF LLIÇÀ DE VALL

UE LOURDES
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acadèmia d’idiomes

El Club Atletisme Mollet (CAM)
s’ha quedat a les portes d’aconseguir
l’anhelat ascens a Segona, la catego-
ria natural del club molletà. El pas-
sat dissabte es va disputar la darrera
jornada de la Lliga Catalana de
Clubs de tercera categoria a la pista
d’atletisme de La Pedra Salvadora,
que corresponia a la primera jorna-
da que es va haver d’ajornar per la
pluja. En tot cas, el CAM s’ha que-
dat a un punt i mig de pujar a
Segona. Un dels handicaps va ser la
lesió de Raúl Gràcia a l’anterior jor-
nada, a Can Dragó. Això va fer que
l’equip molletà no participés a triple

salt ni a pèrtiga. Malgrat tot, i amb
una diferència de 10 punts per acce-
dir a l’ascens, el CAM va fer a La
Pedra Salvadora registres a destacar.
Per exemple, Timoteo Stewart i
Adrià Burriel van fer primer i tercer,
respectivament, a 200 metres llisos.
A part, els germans Abdolali i
Mustapha El Bouchiki van ser quart
i setè a 800 metres llisos. José Àngel
Quintanal i Arturo Agudo van ser
segon i setè a 400 metres tanques. A
5.000 metres marxa, Xavier Quilez i
Rogelio Vega van acabar segon i
sisè.  A part, a salt de llargada, Aleix
Castejon va ser quart i Albert Raga
setè. Una de les proves més emocio-
nants va ser el bronze molletà obtin-
gut als relleus 4x400 metres. ■■

■■ ATLETISME  |  Lliga Catalana  EL CLUB ATLETISME MOLLET ES VA QUEDAR DISSABTE A UN PUNT I MIG DE PUJAR DE CATEGORIA

L’INSTANT. Un atleta molletà en una prova de la Lliga Catalana >> CAM

● MOLLET DEL VALLÈS
PEDRO NAVARRO

Aquest cap de setmana, el pavelló
de Riera Seca serà l’escenari de la
celebració del Campionat de
Barcelona en categories aleví i
infantil en modalitat Figures
Obligatòries i Lliure que organitza
el Club Patinatge Artístic de Mollet. 

Per part del club molletà partici-
pen Paula Marco, Estela Barrio i
Jèssica Garcia. També competirà la
patinadora molletana Silvia Rodrí-
guez del Cerdanyola Club d’Ho-
quei. El campionat de Barcelona
començarà dissabte a les 8 del matí,
no acabarà fins diumenge al vespre
i comptarà amb la presència de 24
clubs de la zona metropolitana.

D’altra banda, el passat cap de
setmana es va disputar la Copa Ale-
manya a Friburg. Júlia Marco
(CPA) va ser setena en categoria ca-
det, Carolina Masdevall (CPA) va
ser desena en juvenil i la paretana
Sara Castillo, del Cerdanyola Club
d’Hoquei, va ser tretzena en catego-
ria cadet. Totes tres competien en la
modalitat de figures obligatòries. ■■

■■ HHOOQQUUEEII    |  1a Nac. Cat.

● MOLLET DEL VALLÈS. Si el Mollet
HC guanya dissabte a la pista del
Vila-seca ja té la permanència
garantida. Aquesta és la situació
actual del primer equip del club
molletà que dimarts va perdre 3-4 a
casa contra el Voltregà. L’Andorra
ja ha confirmat el seu descens i
altres dos equips que pugnen per la
lluita són el Capellades i el
Voltregà. El Piera juga contra l’úl-
tim i serà difícil que punxi. Si el
Capellades perd contra l’Andorra,
l’equip de Jordi Morote també tin-
dria garantida la permanència. Una
segona possibilitat és la derrota de
Piera i Mollet, que també salvaria
el Mollet del descens. El Mollet va
aconseguir l’ascens el 2005. ■■

El Mollet HC depèn
d’ell mateix per
mantenir la categoria

■■ PATINATGE  |  BON RESULTAT DE LES ESPORTISTES BAIXVALLESANES A LA COPA ALEMANYA

El Club Patinatge apropa el Campionat
de Barcelona aleví i infantil a Riera Seca

Les lesions barren el salt a Segona

● ● MOLLET / PARETS
PEDRO NAVARRO
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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

Finalitza la temporada de futbol
sala amb els tres equips baixvalle-
sans consolidats a les seves respecti-
ves categories. La UFS Mollet, des-
prés d’empatar 3-3 a Vilamajor, ha
acabat en cinquena posició. Jose,
Ramon i Ole van ser els últims gole-
jadors de la Lliga. L’objectiu del
club era estar entre els tres primers
però el cos tècnic fa un balanç posi-
tiu de la temporada i l’entrenador
Juan Carlos Elías ja ha confirmat la
seva continuïtat a la banqueta. L’FS
Barri Can Calet, també a Preferent,
va guanyar a casa 5-2 contra el Lluís
Millet amb dos gols de Juan Carlos,

dues dianes més de Víctor Javier i
l’últim gol obra d’Ivan. Amb aquest
darrer triomf, els de Xavier Cuní
rubriquen una molt bona segona
volta amb 8 victòries. En el segon

meridià de la temporada, el Can
Calet ha sumat 26 punts, el doble
dels acumulats a la primera volta.
L’equip començarà a entrenar l’1 de
setembre.

L’FS Parets, per la seva part, ha
acabat sisè al grup 1 de Territorial
Catalana. L’última jornada, l’equip
que entrena Oriol Perales va gua-
nyar 7-2 davant del Gironella.  ■■

● ● ● MOLLET / SANT FOST / PARETS
PEDRO NAVARRO

■■ TTEENNNNIISS  TTAAUULLAA  

● Dijous es preveia la celebració a
la plaça de l’Església de la festa del
miniping-pong al carrer impulsada
pel Programa d’Introducció del
Tennis de Taula a les Escoles,
patrocinat per Obra Social Caixa
Sabadell i la Diputació. Aquestes
dues institucions van lliurar 50 tau-
les, 50 xarxes, 100 pales i 800 pilo-
tes per a totes les escoles de Parets. 

La plaça de l’Església
de Parets acull la
festa del ping-pong 

■■ AATTLLEETTIISSMMEE  

● El Centre d’Estudis Mollet va
ajornar la XX Milla Urbana previs-
ta per diumenge passat. La persis-
tent pluja no garantia la seguretat
dels corredors i els organitzadors
van decidir anul·lar la cursa. La
competició, que es dedicava a la
memòria de Julio López, se cele-
brarà el proper 28 de juny a les ins-
tal·lacions de La Pedra Salvadora. 

La Milla Urbana es
correrà al juny a La
Pedra Salvadora 

Aquest cap de setmana, la
UFS Mollet organitza al complex
esportiu de Ca n’Arimon el tor-
neig de futbol sala Ciutat de 
Mollet Memorial Julio López. Hi
participen més de 20 equips en
categories prebenjamí, benjamí i
aleví d’arreu de Catalunya.

EL TORNEIG DE LA UNIÓ

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

�

■■ FFUUTTBBOOLL  SSAALLAA |  ELS TRES PRINCIPALS EQUIPS BAIXVALLESANS ES CONSOLIDEN A LES SEVES LLIGUES

Acaba el curs dels 40 x 20

A la segona volta, el  
Can Calet ha fet 26
punts i només ha 
encaixat 41 gols 



El desván de La Sarsuela és el títol
de la nova producció de l’associa-
ció Fòrum Abelló, que s’estrenarà
aquest dissabte al teatre de Can
Gomà. L’espectacle s’endinsa a les
golfes de l’entitat i remena entre
baguls i armaris per extreure’n els
temes de muntatges anteriors que
més han fet gaudir els seus inte-

grants. Així El desván de La Sarsue-
la recupera cançons com ara No
puede ser..., de la Tabernera del
Puerto; Pirineu, de Cançó d’amor i
de guerra; Los repatriados, de Gi-
gantes y Cabezudos; Ahí va..., de
La Corte de Faraón. També es re-
cordaran els temes de Luisa Fer-
nanda, Los Gavilanes, La leyenda
del beso, La rosa del azafrán, Bohe-
mios, El cantar del arriero, El Bar-
berillo de Lavapiés i La Verbena de
la Paloma, entre d’altres.

Amb aquest recull dramatitzat
dels millors temes de les produc-

cions realitzades per Fòrum Abe-
lló, l’entitat vol que el públic els
ajudi a trobar la millor cançó, i
també pretén fer una antologia
dels temes de sarsuela més cone-
guts. A El desván de La Sarsuela, la
companyia desvela històries i anèc-
dotes de l’entitat, que busquen
l’humor i l’emotivitat.

Aquesta nova producció, de dues

hores de durada, ha comptat nova-
ment amb la direcció musical de
Jordi González Vergés i la direcció
escènica de Peter i Diana Gadish.
Els intèrprets principals d’El des-
ván de La Sarsuela són el tenor
Sergi Bellver, les sopranos Ruth
Nabal i Isabel Cano, els barítons
Joan A. Salom i Antoni Casellas, la
mezzosoprano Lourdes Suárez i el

tenor còmic Ramón Rodríguez.
Com ja ha estat habitual en els
darrers muntatges, l’entitat barreja
els cantants professionals amb els
amateur. El cor i l’orquestra titulars
de l’associació completen el repar-
timent.  ■■

■■ AARRTTSS  EESSCCÈÈNNIIQQUUEESS  | LA COMPANYIA MOLLETANA ESTRENA EL NOU MUNTATGE, QUE RECULL TEMES D’ANTERIORS PRODUCCIONS

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / M. ERAS

Sofia Criccio 
es riu del model
de dona Barbie

■■ TTEEAATTRREE

Segle XX presenta
l’obra musical
‘Estrella Delta’

■■ ‘MAIG VIU’

DIUMENGE 1 de juny · 20.30 h

La Bombeta · 4 euros

31 de març · 22 h / 1 de juny · 19 h  

Teatre de Can Gomà · 15 / 12 euros

ELS MILLORS MOMENTS. El darrer muntatge recull peces de produccions anteriors  >>  ARXIU

● MOLLET DEL VALLÈS. L’actriu
Sofia Criccio serà la protagonista
del monòleg còmic A propósito de
Barbie, que es podrà veure a La
Bombeta. L’espectacle que inclou
dansa i cant parla de les repres-
sions viscudes per la dona actual,
la manca de relació amb el seu
propi cos, el masclisme, la relació
amb els homes, etc. Tot plegat per
intentar escapar de les cadenes
socials i del model de bellesa
representat per la nina Barbie. ■■

DIUMENGE 1 de juny · 20.30 h

La Bombeta · 4 euros

● SANT FOST DE CAMPSENTELLES.
La companyia santfostenca Grup
Teatre Segle XX presentarà al
Casal Parroquial del municipi l’o-
bra musical Estrella Delta. El guió
del muntatge és de la vallesana
Anna Fité (Sabadell, 1958), que ha
treballat en sèries populars, com
ara Nissaga de poder de TV3.
L’acte s’inclou al programa d’oci i
cultura Maig Viu. ■■

El muntatge antològic
ha comptat amb la 
direcció musical de 
Jordi González Vergés
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CINECAU PORTA L’OBRA MESTRA  
DEL NEOREALISME ITALIÀ A LA BOMBETA

■■   CINEMA | DIJOUS, A LES 22 H

● MOLLET DEL VALLÈS. La Bombeta acollirà dijous vinent la projecció de
Lladre de bicicletes, la pel·lícula de Vittorio de Sica, considerada l’obra 
mestra del neorealisme italià. El film, proposat per l’entitat Cinecau, explica
la història d’un home que per conservar la feina necessita una bicicleta. CULTURA

Fòrum Abelló desenterra peces
d’‘El desván de La Sarsuela’
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L’autor ha guanyat el guardó de poesia Vicent Andrés Estellés de Burjassot

■■   LLIITTEERRAATTUURRAA | L’ACTRIU ESTHER FREIXA INTRODUIRÀ L’ACTE

L’últim Nord és el darrer poemari
publicat pel professor de l’IES Vi-
cenç Plantada i escriptor, Vicenç
Llorca. Mereixedor del Premi de
Poesia  Vicent Andrés Estellés de
Burjassot, Llorca presentarà l’obra
dijous a les 8 del vespre a la llibre-
ria L’Illa. L’acte també comptarà
amb la presència de l’actriu Esther
Freixa, que introduirà l’escriptor.

Edicions Bromera és la primera

vegada que publica un poemari de
l’autor, tot i que ja havia publicat
l’any 1994 una traducció al català
del llibre Poemes i híbrids, de Ber-
nardo Atxaga.

La pèrdua (1987), Places de
mans (1989), L’amic desert (1992),
Atles d’aigua (1995), Cel subtil
(1999), Ciutat del vers (2005) i De
les criatures més belles (2006) són
les obres poètiques anteriors de
l’autor. A més, Llorca també ha es-
crit prosa, assaig i ha traduït autors
de parla castellana. ■■

Vicenç Llorca porta 
l’última publicació a L’Illa

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

■■ MMÚÚSSIICCAA | INTERCULTURALITAT I BLUES

L’Era porta sons africans
al CEIP Salvat Papasseit

● MOLLET DEL VALLÈS. El centre
cívic L’Era tanca la tercera tempo-
rada de Petit Format amb el grup
DAKAN, que oferirà un espectacle
de música i dansa africana. La for-
mació, que en català significa destí,
tocarà els sons que s’escolten a la
zona de Mali, Burkina Faso i Costa
d’Ivori. 

L’actuació, que tindrà lloc diu-
menge (19.15 h) al pati del CEIP
Joan Salvat Papasseit, s’emmarca
dins la programació de la Setmana
Cultural del barri Plana Lledó,
amb la qual col·labora el centre cí-
vic. En el darrer any, L’Era també

va organitzar un concert de músi-
ques del món.

D’altra banda, Tira-Millas és el
nom del grup que actuarà dissabte,
a partir de les 19.30 h, a La Bom-
beta.  ■■

El fotògraf més 
original s’endurà un
premi de 400 euros

El Premi Josep
Escobar acollirà els
còmics al setembre

Encara Farem Salat porta les
músiques del món a Prat de la Riba
● La companyia de teatre infantil Encara Farem Salat portarà diumenge
(12 h) l’espectacle La volta al món a la plaça Prat de la Riba. Tres músics,
dos animadors i un dinamitzador donaran a conèixer, tant a grans com a
petits, les músiques i danses de diferents països. La composició musical
anirà a càrrec de Ferran Aixala i Robert Riu.

● Parets ha convocat el 29è con-
curs de fotografia de Festa Major.
Sota el títol Parets. Una altra mira-
da, el certamen busca instants de
llocs poc coneguts del municipi.
Com a màxim cada participant
podrà entregar tres imatges inèdi-
tes. El guanyador s’emportarà 400
euros i, el segon, 250 euros. Els tre-
balls es podran entregar del 21 al
25 de juliol a Can Rajoler.

● El 3 de setembre és la data en
què s’obrirà el termini de presenta-
ció d’obres per a la 9a edició del
Premi Josep Escobar de Còmic.
Fins al 19 del mateix mes cada par-
ticipant podrà entregar fins a dos
treballs, ja sigui vinyetes, tires i his-
torietes al Casal de Cultura Can
Butjosa. El certamen acull dues
categories: dels 12 als 15 anys i a
partir de 16. 

Blues i rock de la mà de Tira-Millas a La Bombeta

L’AUTOR >> ARXIU

L’actuació de DAKAN
s’emmarca en la
Setmana Cultural
de Plana Lledó
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L’ESCOLA ORFEÒNICA ORGANITZA  
EL 28È CONCURS D’ARRÒS

■■   PPOOPPUULLAARR | Al parc de Can Sunyer

● MARTORELLES. L’Escola Orfeònica organitza aquest diumenge
al parc de Can Sunyer el 28è Concurs d’Arròs. Les inscripcions es
faran a les 9h i l’elaboració del plat es farà a partir de les 12h.
A les 14h el jurat recollirà el tastet i donarà el veredicte a les 16h. GARBUIX

● MOLLET DEL VALLÈS. El Centro
Cultural Andaluz celebra la Cruz
de Mayo al Mercat Vell. La festivi-
tat començarà divendres (21 h)
amb les actuacions dels grups de
ball de l’entitat, i del cor rociero de
Granollers. Al dia següent les acti-
vitats continuen (18 h) amb l’es-
pectacle de la Casa Andalucía de
la Llagosta; el quadre de ball
Nueva Carteya de Terrassa; el cor
rociero de Priego de Córdoba de
Terrassa; el quadre Carmen López
Plana Lladó, i l’entitat amfitriona.
Diumenge (11 h) hi haurà una
missa rociera i, a partir de les 18 h,
l’agrupació Virgen de Gracia de
Sabadell i el CCA de Santa
Perpètua acomiadaran la festa. ■■

● MARTORELLES. Diumenge el Parc
de Can Sunyer acollirà la Festa de
la Primavera. Les activitats comen-
çaran a les 11 del matí amb la Fira
dels Impossibles i amb una degus-
tació de productes ecològics, a
càrrec de Sàlvia. A partir de les
11.15 h es farà una plantada popu-
lar i un taller de medi ambient en

què l’Associació Pro Disminuïts de
Martorelles (ADISMAR) ensenyarà
a reciclar i reutilitzar materials de
tot tipus als assistents. La colla peti-
ta de Ball de Gitanes oferirà el seu
espectacle a les 12 h. Per acabar, el
polifacètic cantant Oriol Canals
actuarà per fer ballar el públic
abans de l’hora de dinar. ■■

■■ FFOOLLKKLLOORREE ■■ BBIICCIICCLLEETTAADDAA■■ SSEETTMMAANNAA  CCUULLTTUURRAALL | EL PREU DE LA PAELLA ÉS DE QUATRE EUROS

El Mercat Vell
acull la Cruz de
Mayo del Centro

● MOLLET DEL VALLÈS. Enguany la
Bicicletada, organitzada per la
cadena de supermercats Esclat,
arriba a la seva 11a edició. La cita
és diumenge a les 9 del matí a la
plaça de l’Ajuntament, des d’on se
sortirà amb la bicicleta fins a arri-
bar a Gallecs. Està previst que els
ciclistes arribin a l’aparcament de
l’Esclat a les 12 h, on se’ls rebrà
amb una festa de benvinguda, que
s’acabarà amb un aperitu del qual
podran gaudir els que hagin parti-
cipat en la bicicletada i els que
hagin comprat el tiquet a l’Esclat.
D’altra banda, des de les 11 del
matí els més petits podran gaudir
d’activitats infantils a l’aparcament
del supermercat. ■■

L’Esclat convida 
a pedalar per 
Gallecs

Martorelles celebra la
Festa de la Primavera

Plana Lledó celebra aquest cap de
setmana els actes centrals de  la
Setmana Cultural, que organitza
cada any l’AV amb col·laboració
d’altres entitats. Pel que fa a la pro-
gramació, divendres hi haurà la fi-
nal de totes les competicions que
s’han disputat durant la setmana i
una cercavila de banda i majorettes
a càrrec de Triangle de Sant (19 h).
A més, hi haurà espectacles de ba-

llet, humor, cant i vedets des de les
22.30 h. 

Dissabte al matí es farà una festa
infantil i, al migdia, la paella popu-
lar (14 h). Els tiquets es poden
aconseguir al local de l’AV (carrer
Agricultura, 8) per un preu de 4
euros per als socis, i de 10 per als
no socis. Un cop s’hagi acabat de
dinar, es faran diferents actuacions. 
Diferents associacions participen
en l’organització d’algunes activi-
tats. Diumenge, l’Associació de
Dones Més Enllà de Casa ha pre-

parat una Trobada de Puntaires
(10.30 h). Seguidament el Centro
Cultural Extremeño Virgen de
Guadalupe oferirà un tast de
migas. Com a cloenda, hi haurà
focs d’artifici al Parc dels Colors
(22.30 h) i, seguidament, un ball
amb música en directe.

Enguany, la novetat ha estat l’or-
ganització de dues xerrades en què
s’han tractat temes d’interès com la
convivència, a càrrec del servei de
mediació municipal, i el sistema de
pensions de la Seguretat Social. ■■

Actuacions, ‘migas’ i focs
d’artifici a Plana Lledó

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

Dones Més Enllà de Casa prepara una Trobada de Puntaires per diumenge

ADISMAR farà un taller de reciclatge i reutilització
● PARETS. Els nens i nenes d’entre
7 i 12 anys tenen una cita aquest
estiu amb l’Escola de la Natura de
Parets, la qual ja està preparant el
Casal de Natura ‘08. L’objectiu de
l’entitat és que els infants s’apro-
pin al coneixement del medi
ambient mitjançant tallers i audio-
visuals, que es realitzaran a Can
Jornet, i sortides de camp. Les acti-
vitats es duran a terme entre els
dies 25 de juny i 11 de juliol. ■■

L’Escola de la
Natura ensenya a 
respectar el medi

■■ JJOORRNNAADDAA | ORIOL CANALS POSARÀ EL PUNT FINAL ■■ CCAASSAALL  DD’’EESSTTIIUU

● MOLLET DEL VALLÈS. Enguany la
Mostra de Catifes de Flors de
Corpus arriba a la 15a edició.
Diferents entitats de la ciutat es tro-
baran diumenge a la Rambla per
confeccionar alguna catifa i orna-
mentar la via pública molletana.
Aquesta és una de les tradicions
culturals més antigues de

Catalunya, que ja fa 15 anys que el
Casal Cultural s’encarrega d’orga-
nitzar any rere any.

D’altra banda, i coincidint amb
la Mostra de Catifes, el Casal Cul-
tural ha convidat puntaires de dife-
rents indrets de Catalunya perquè
mostrin el seu art al mateix temps
que s’elaboren les catifes. ■■

Les catifes de corpus
ornamenten la Rambla
Puntaires d’arreu de Catalunya s’apropen a Mollet

■■ TTRRAADDIICCIIÓÓ | LA MOSTRA ARRIBA A LA 15A EDICIÓ
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Estades llargues i curtes per a residents
Residència de dia, ambient familiar
Amples habitaciones
Servei mèdic les 24 h., assistència social
Cuina casolana amb menús variables
Jardí de 1.300 metres
Sala de televisió i d’esbarjo
Activitats lúdiques
Perruqueria, podologia
Calefacció
Psicologia

Anselm Clavé, 113 · Tel. 93 570 53 74
08107 Martorelles · Barcelona

SERVEIS QUE S’HI OFEREIXEN

MANEL AAMMAATT  RROOSSÉÉSS

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

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

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

RACÓ D’ART

Paisatgista, miniaturista i escrip-

tor, l’estil pictòric de Manel Amat

s’observa en la influència de Jo-

aquim Mir (1873-1940),  consi-

derat un dels màxims exponents

del postmodernisme, de qui va

ser deixeble. 

El pintor que aquí s’exposa va

realitzar la primera mostra a la

seva ciutat natal l’any 1944.

Més tard, va exposar a Bilbao,

València, Madrid, Girona, Tarra-

gona i Lleida, entre

d’altres municipis.

Juntament amb la

seva obra pictòrica

va fer nombrosos

dibuixos humorís-

tics, tant al setma-

nari Destino com a

La Vanguardia. Dels

dibuixos publicats

va realitzar una

mostra a Vilanova i

la Geltrú el 1981.

Les dues obres

representades a

la col·lecció Ga-

rreta-Rovira són

El castell de Pe-

níscola i Barques

a la platja de Vila-

nova (1969). Amat

tenia especial pre-

dilecció pels pai-

satges catalans,

especialment pel que fa al mar.

A més, sempre va mostrar gran

estima per la seva ciutat natal,

Vilanova i la Geltrú, a qui va de-

dicar molts quadres. ■■

Amat va realitzar
dibuixos d’humor
per a ‘Destino’ i 
‘La Vanguardia’

● SANT FOST. La pluja no va aturar
les més de 450 persones que van
participar en l’onzena edició de la
caminada popular de Sant Fost,
organitzada per l’AE Galzeran i el
Grup de Dones Hedera. Malgrat
el cel amenaçador i el vent que
bufava a dos quarts de 8 del matí,
la plaça de la Vila es va omplir
amb caminaires provistos de parai-
gües i capel·lines, que van recórrer
els 10 quilòmetres pels boscos de
Sant Fost i Martorelles en un
temps gairebé rècord. Protecció
Civil només va haver d’atendre
una participant que va ser evacua-
da a la plaça de la Vila. ■■

■■ CCAAMMIINNAADDAA  PPOOPPUULLAARR | L’ACTIVITAT VA APLEGAR UNES 450 PERSONES MALGRAT EL MAL TEMPS

■■ GGEENNTT  GGRRAANN

La ‘Motofarra’ a
Sant Fost serà, si no
plou, diumenge

● Motogrup Carretera & Manta
organitza diumenge la Motofarra,
ajornada l’11 de maig pel mal
temps. Durant la jornada es farà
un concurs de motos tunejades, un
espectacle de moto Stunt i sorteig
de regals. Les activitats seran a la
zona de l’antic IES de Sant Fost.

Petits i grans passen
la tarda plegats al
parc de Can Mulà

Els avis i les àvies 
de Martorelles reben 
el 52è Homenatge

● L’Associació de Gent Gran
l’Esplai farà una trobada dijous de
petits i grans. L’activitat tindrà lloc
al parc de Can Mulà a partir de les
5 de la tarda. La festa intergenera-
cional té com a objectiu la interac-
ció entre avis i àvies i els infants i
joves de la ciutat.

La plaça Catalunya
acollirà dissabte 
la XivarriTómbola

● La propera activitat organitzada
per l’esplai Xivarri (www.esplaixiva-
rri.org) tindrà lloc dissabte a la
plaça Catalunya. Durant tot el dia
l’esplai sortirà al carrer per sortejar
diferents objectes. L’entitat ha
batejat l’activitat amb el nom de
XivarriTómbola. 

● Martorelles dedicava el cap de
setmana a la gent gran. Dissabte  se
celebrava la 5a Mostra de Cuina
dels avis i àvies on 35 persones van
elaborar un plat per a la degustació
dels assistents. I, diumenge, uns
130 avis, acompanyats d’amics i
familiars, rebien un homenatge
amb un dinar a l’envelat. ■■

Fent camí sota la pluja

EN REMULL. Els caminaires van fer el recorregut sota la pluja >> A..SÁNCHEZ

ENTAULATS. Els avis van gaudir d’un dinar a l’envelat >> ANTONI SÁNCHEZ

EL CASTELL DE PENÍSCOLA
BARQUES A LA PLATJA DE VILANOVA
Manel Amat Rosés (Vilanova i la Geltrú, 1909 - 1985)
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MEDICINA I ESTÈTICA

Centre Dental
del Vallès

Rambla Pompeu Fabra, 43 bxs.
08100 Mollet del Vallès

Tlf. 93 579 32 61

1ª VISITA Y
PRESUPUESTO

GRATUITO

ESPECIALIDADES:
· ODONTOLOGIA GENERAL
· PROTESIS
· CIRUGIA
· IMPLANTES

Higiene
Bucal
16 €

  93 570 36 23 (Hores convingudes)

c/ Sol, 1 - local A · Mollet
☎

LENIN
ESTILISTAS

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

✂

Dra.
MONTSERRAT TORNER

Homeopatia
i Acupuntura

Adults i Nens
HORES CONVINGUDES

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

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

CONTROL Y MANTENIMIENTO
DE PESO

NATURHOUSE
Nutrición y Dietética

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

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

NO TANQUEM

AL MIGDIA

PSICO-3

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

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

GRAFOLÒGICS · CONSULTES PER INTERNET

Montserrat Icart, Mª Teresa Prades, Neus Rosa

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

Despatx de Logopèdia

Raquel Hernàndez Martín

TRASTORNS DE PARLA I LLENGUATGE

REEDUCACIÓ VOCAL
NENS I ADULTS

AD
G

PSICOLOGIA

CLÍNICA DE

L’ADULT

Avaluació, orientació i tractament
de problemes psicològics

ANNA DURAN GRAU - Col. nº 11689

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

TERÀPIES INDIVIDUALS
Ansietat · Fòbies · Depressió
Trastorns alimentaris · Altres

GRUP D’AUTOAJUDA
Addicció al tabac · Trastorns

alimentaris · Suport al dol · Altres

EL DOMINI DE LES EMOCIONS,

CLAU EN EL TREBALL I FORA 

D’AQUEST

Les empreses valoren les aptituds i les actituds emocionals
com un element clau en la selecció del personal. La socie-
tat ha identificat tradicionalment les emocions amb la “part
més dèbil” de les persones. Així, la capacitat intel·lectual
d’una persona es basava gairebé exclusivament en la seva
capacitat per a la lògica i el pensament. 

Quan les empreses feien els proces-
sos de selecció del personal, hi pre-
dominaven els tests orientats a
mesurar aptituds intel·lectuals com
el raonament abstracte, verbal o el

numèric, però no l'e-
mocional. Actualment,

en canvi, s’ha consta-
tat la influència determi-

nant de les habilitats
emocionals per a prendre
la millor opció de les deci-
sions principals, no
només de les personals,
sinó també de les profes-
sionals. El maneig adequat

de les emocions és un ele-
ment tan valorat com útil en la
vida personal i professional. 

Per Xavier Conesa
Psicòleg

✆✆ 93 570 71 54
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Ingredients per fer la

massa:

- aigua

- oli

- farina

- sal

- llevat (Royal)

Ingredients per fer la

coca.

- albergínia

- pebrot vermell

- botifarra (o arengada) 

$: Mitjà

��: 60 minuts

��������������persones

COCA DE RECAPTE

En un bol s’aboca l’aigua, la sal i l’oli
(per un got d’aigua, mig d’oli); després,
mig sobre de llevat i farina. Es va reme-
nant i abocant tota la farina que vagi
absorbint fins que sigui una massa de
pa. Arribats aquí, es posa un pèl de
farina damunt el marbre, perquè no
s’enganxi, s’estira ben plana i  es va
passant el corró (o una ampolla buida)
fins que queda molt fina. 

Es posa damunt la plata que es vulgui
fer servir per anar al forn i al damunt
s’hi col·loquen l’albergínia i pebrot cru,
tallat molt finet, la botifarra o arengada,
també cru. 
Es posa dins el forn, calent, es deixa
uns 10 minuts fort i s’abaixa a 150º fins
que es veu que la massa és cuita
(aprox. uns 20 minuts).

Nota: les verdures es poden variar, en
funció del que tinguem a casa i de la
temporada. ❑

Per: Hortensia Condal Bernaus

millor recepta del mes concurs de Can Prat

�

INGREDIENTS

L’APARADOR

DD&&PP  SSeeccuurriittyy  CCoonnssuullttiinngg
Mendes, 4-6 · Local | T-93 551 97 12 · 670 60 47 78  | www.dp-security.com | BARCELONA

Pantalla d’inici del web de D&P Security Consulting – D&P

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

B
A

R
 -

 R
E

S
T

A
U

R
A

N
T

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

PER MENJAR

ESPECIALITATS
Pollastres a la llenya

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

ROSTISSERIA
SARAI

Pompeu Fabra, 55
· Mollet del Vallès · ✆

ENCÀRRECS

93 593 87 51

OBERT:DissabtesDiumengesi Festius

Can Flaquer, 19
· Mollet del Vallès · ✆

ENCÀRRECS

93 570 57 94

RO
STISSERIA SARAI II

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

Canelons casolans

D&P Security Consulting SL és
una empresa especialitzada en
seguretat informàtica formada per
enginyers amb talent i experiència
que volen posar a l’abast dels seus
clients. Estan especialitzats en
seguretat d’entorns industrials, i
auditen i asseguren plantes indus-
trials i sistemes SCADA (acrònim angles de control super-
visor i adquisició de dades). La firma barcelonina li propo-

sa solucions a mida per a la seva tranquil-
litat, sempre amb les aplicacions més ade-
quades per al seu negoci: des d’un test d’in-
trusió a una anàlisi forense a la implantació
d’un sistema de gestió de seguretat de la
informació (SGSI). La principal preocupació
de D&P Security Consulting és obtenir la
plen seguretat i satisfacció dels clients, a par-

tir de l’oferiment de les millors i més avançades solucions
en seguretat. També ofereixen auditories i formació. ❑

El talent dels enginyers
de D&P, al seu abast
per garantir la seva
seguretat informàtica

�
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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. 

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

contrapunt

La guanyadora d’aquest mes és: 
Hortensia Condal Bernaus

➡➡

==

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

EL TEMPS
per FFeelliipp  CCoommaass

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

DIJOUS, 22 22ºC 14ºC 19ºC 1.014 hPa 3,2 l 23 km/h SE

DIVENDRES, 23 23ºC 13ºC 20ºC 1.009 hPa         Inap. 27 km/h SE

DISSABTE, 24 22ºC 17ºC 21ºC 1.007 hPa          16,6 l 31 km/h SE

DIUMENGE, 25 19ºC 16ºC 17ºC 1.008 hPa 15,8 l 44 km/h SE

DILLUNS, 26 25ºC 12ºC 24ºC 1.006 hPa 0,4 l 32 km/h NW

DIMARTS, 27 22ºC 15ºC 19ºC 1.003 hPa 4,6 l 29 km/h WNW

DIMECRES, 28 21ºC 13ºC 19ºC 1.012 hPa – 24 km/h ESE

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

Cel bastant clar al matí i
més nuvols a la tarda, enca-
ra que sense precipitacions a
casa nostra. Temperatures
semblants.

Nuvolositat abundant, so-
bretot a partir del migdia.
Les pluges encara no ens
afectaran. Temperatures
sense canvis.

Ja de matinada, els ruixats i
les tempestes cauran arreu
del país, i a qualsevol hora,
tant del matí com de la tar-
da. La temperatura baixarà.

Previsió per al cap de setmana

DEFUNCIONS

NAIXEMENTS

Anaís Pozo Pérez (Montornés) 17/05/08
Iker Flores (Mollet) 20/05/08
Aleck David Sánchez (Mollet) 22/05/08

Dades facilitades per l’Hospital de Mollet  

MOLLET

30. CONCEPCIÓN. Gallecs, 73
31. GARNÉS. Cervantes, 29
01. LAFARGUE. Can Flaquer, 19
02. MARTÍNEZ. Diputació, 9
03. MORALES. Ferrer i Guàrdia, 39
04. ROVIROSA C. Av. Rívoli, 23
05. ROVIROSA S. Berenguer III, 66

FARMÀCIES DE TORN

PARETS DEL VALLÈS
29-04. GARCÍA. Av. Catalunya, 135

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

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

Consolación Jurado Molero (Mollet) 90 anys 22/05/08
Isabel Flores Espinosa (Parets) 85 anys 22/05/08
Dolores Mirón Martínez (Martorelles) 47 anys 23/05/08
Rosa Fidalgo Fidalgo (Parets) 79 anys 26/05/08

Dades facilitades per la Funerària Monserdà   

DIUMENGE 1DIVENDRES 30 DISSABTE 31

L’AV PLANA LLEDÓ ORGANITZA
LA SETMANA CULTURAL. LES ACTIVITATS
CENTRALS DEL PROGRAMA TINDRAN LLOC
AQUEST CAP DE SETMANA Pàg. 27

DIUMENGE LA ZONA DE L’ANTIC IES
ACOLLIRÀ, DES DE LES 9 DEL MATÍ, LA
MOTOFARRA 2008. DURANT LA JORNADA
ES FARAN EXHIBICIONS I SORTEIGS. Pàg. 28

MOLLET
Divendres, 30

··  UURRBBAANN  TTEEMMPPOO..  2211  hh..  Músi-

ca electrònica en directe

amb els dj’s Nigul i Hipno-

sia. La Bombeta.

··  TTRRAADDIICCIIÓÓ..  2211  hh.. Cruz de

Mayo, organitzat pel Centro

Cultural Andaluz. Mercat

Vell.

··  CCAAMMPPIIOONNAATT..  1188  hh.. Inaugu-

ració del campionat esportiu

de sords de Catalunya. Ca-

sal La República.

Dissabte, 31

··  EESSPPEECCTTAACCLLEE..  2222  hh.. El des-

van de la sarsuela, organit-

zat pel Fòrum Abelló A.M.

Sarsuela. Teatre Municipal

Can Gomà.

··  BBLLUUEESS..  1199..3300  hh.. Concert

del grup Tira-Millas. La Bom-

beta.

··  EESSPPOORRTT..  1100  hh.. Campionat

de Barcelona Infantil i Aleví

de Patinatge Artístic. Pavelló

Riera Seca.

··  EESSPPOORRTT.. Torneig base de

Futbol Sala. Durant tot el

dia. Ca n’Arimon.

··  TTRRAADDIICCIIÓÓ..  99  aa  11  hh.. Cruz de

Mayo, organitzat pel Centro

Cultural Andaluz. Mercat

Vell.

··  MMÚÚSSIICCAA..  1111  hh.. Audicions

musicals a la Biblioteca: Di-

re Straits. Biblioteca Can

Mulà.

··  TTÒÒMMBBOOLLAA..  Tòmbola de

PARETS

EXPOSICIONSDivendres, 30

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

conte. Biblioteca Can

Butjosa.

Dissabte, 31

··  CCOONNCCEERRTT  BBEENNÈÈFFIICC..  1188  hh..

Cantem per fer una escola a

Materi, a càrrec del Grup

Gòspel Montmeló i de la Co-

ral Infantil de l’Escola Nos-

tra Senyora de Montserrat.

Associació d’Amics de Ma-

teri. Teatre de Can Rajoler.

··  CCOOLL··LLEECCTTIIUU  PPRROO  AATTEENNEEUU..

2222  hh..  Presentació de la re-

vista La Xemeneia i actua-

ció dels grups The Hits i Ca-

ravan Machine. Plaça de la

Vila.  

Dimarts, 2

··  IINNFFAANNTTIILL..  1188..3300.. L’hora

MARTORELLES

Dissabte, 31

··  GGEENNTT  GGRRAANN..  1188    hh.. Tarda de

ball. Envelat.

Diumenge, 1

··  FFEESSTTAA  DDEE  LLAA  PPRRIIMMAAVVEERRAA..

1111    hh.. Fira dels Impossibles i

degustació de productes

ecològics; 1111..1155  hh Plantada

i taller de medi ambient; 1122

hh..  Ball de Gitanes i ball amb

Oriol Canals. Parc de Can

Sunyer.

··  AARRRROOSSSSAADDAA..  99  hh.. 27è

Concurs d’arròs de l’Escola

Orfeònica de Martorelles.  La

recollida del tastet serà a les

14h. Parc de Can Sunyer.

del conte: El pirata vampir, a

càrrec de Mon Mas. Bibliote-

ca Can Rajoler.

Dijous, 5

··  TTAALLLLEERR..  1177  hh.. Construcció

de titelles. 1199  hh.. Xerrada:

L’aigua un bé molt abun-

dant. Escola de la Natura.

· XXEERRRRAADDAA..  1177..3300  hh.. Els Jar-

dins de Catalunya. Club Sant

Jordi.

SANT FOST

Divendres, 30

··  IINNFFAANNTTIILL..  1188..3300    hh.. L’hora

del conte, amb la contacon-

SANT FOST

··  PPIINNTTUURRAA..  Exposició de l’as-

sociació Artísitca de Sant Fost

sobre el pessebre vivent. Ce-

ller de Can Torrents. Fins al se-

tembre.

MOLLET

··  AAPPAARRAADDOORR.. Smalltalk, un

guió anticipatori de la perfor-

mance d’un mateix, d’Efrén

Álvarez. Museu Abelló. Fins al

6 de juny.

··  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ.. Que no et ven-

guin la moto. La Marineta.

Fins al 30 de maig.

··  MMOOSSTTRRAA.. Concurs de foto-

grafia del Club Muntanyenc.

L’Era. Fins al 5 de juny.

··  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ.. Trepitja, d’Alba

Torrecillas. La Nau. Fins al 13

de juny.

··  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ.. El plasticisme

espiritual de Francesc Domin-

go. Museu Abelló. Fins al 20

d’agost.

l’Esplai Xivarri. Durant tot el

dia. Plaça Catalunya.

Diumenge, 1

··  BBIICCIICCLLEETTAADDAA..  99  hh.. Passejada

amb bicicleta per Gallecs or-

ganitzada per l’Esclat. Sortida

de la plaça de l’Ajuntament.

··  EESSPPOORRTT..  1100  hh.. Campionat de

Barcelona Infantil i Aleví de

Patinatge Artístic. Pavelló  Rie-

ra Seca.

··  TTRRAADDIICCIIÓÓ..  1100  hh.. 15a Mostra

de Catifes de Corpus i Trobada

de Puntaires. Rambla Balmes.

··  TTRRAADDIICCIIÓÓ..  1111  hh.. Cruz de Ma-

yo, organitzat pel Centro Cul-

tural Andaluz. Mercat Vell.

··  IINNFFAANNTTIILL..  1122  hh.. La volta al

món, amb Encara Farem Salat.

Plaça Prat de la Riba.

··  EESSPPOORRTT.. Torneig base de fut-

bol sala. Tot el dia. Ca n’Arimon.

··  EESSPPEECCTTAACCLLEE..  1199  hh.. El desvan

de la sarsuela, organitzat pel

Fòrum Abelló A.M. Sarsuela.

Teatre Municipal Can Gomà.

··  EESSPPEECCTTAACCLLEE..  2200..3300  hh.. A pro-

pósito de Barbie, a càrrec de

Sofia Criccio. La Bombeta.

Dimarts, 3

··  XXEERRRRAADDAA..  1199  hh.. El càncer de

mama. La Marineta.

··  CCUURRSS  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓ..  1166..3300

hh..  Animació per a la gent

gran, per als voluntaris de Al

teu Costat. Centre Cívic L’Era.

··  LLIITTEERRAATTUURRAA  AAMMBB  CCAAFFÈÈ..

1155..3300  hh.. La meitat de l’anima,

tes Puri Ortega.

Dissabte, 31

··  JJOOCCxxJJOOCC..  1177    hh.. Cloenda

de les activitats extraesco-

lars. Plaça de la Vila.

Diumenge, 1

··  EESSPPOORRTTSS..  1100    hh.. Cloenda

de les activitats de l’Escola

Esportiva Municipal. Pista

del Pavelló 1.

··  TTEEAATTRREE..  1177  hh.. Estrella

Delta, a càrrec del Grup de

Teatre Segle XX. Casal

Parroquial.

de Carme Riera. Biblioteca

Can Mulà.

Dijous, 5

··  GGEENNTT  GGRRAANN..  1177  hh.. Festa in-

tergeneracional. Parc de Can

Mulà.

··  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓ..  1199..3300  hh.. El

CEM presenta Etnobotànica

de Gallecs. Plantes i cultu-

res populars al Baix Vallès.

Centre Cívic i Cultural La Ma-

rineta.

� La meteorologia a Mollet en directe a www.felipcomas.jazztel.es
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A-fer-s Exteriors per Fer
ARA FA CINC ANYS...

30 de maig de 2003 (núm. 104).
Després de les eleccions munici-
pals, l’Entesa debilitava el PSC
que perdia la majoria absoluta i
Montserrat Tura es veia obligada
a negociar per formar govern. 

–Actor tardà? 
–Vaig estudiar empresarials, però sempre
m’havia fet gràcia fer d’actor. Vaig buscar
un grup per fer teatre a Mollet, el Sol i
Lluna, dirigit per la Llum Ibarz a l’Era, i
després vaig estudiar Art dramàtic. Vaig
pensar, o ara o mai. 
–I què tal? 
–Ho has de fer per pura vocació, és durís-
sim, però també és una passada, ho disfrutes
molt.
–Per què és tan dur?

–Si volguessis viure només d’això és molt
complicat. El teatre és un món hermètic,
tot funciona amb contactes, no hi ha càs-
tings oberts. I a la tele sempre surten els
mateixos. 
–També has fet publicitat?
Sí, per la cervesa Cruzcampo. A la tele
vaig fer un personatge secundari a El cor
de la ciutat, fent de repartidor-detectiu. 
–Ara heu tirat pel dret? 
–A la tardor estrenarem a Can Gomà Gani-
vets a les Gallines, un drama rural amb tocs
d’humor, amb una companyia de teatre
amateur que hem format.   
–Què has trobat en el teatre? 
–M’evadeixo de la realitat diària, és una

recerca constant. Somio en fer del teatre la
meva feina, es necessiten els tres ingre-
dients màgics: treballar molt, tenir molt ta-
lent i molta sort.

>> PER: ESTEVE GIRALT

Als 27 anys va començar a alternar la feina de 
control de gestió empresarial amb la d’actor.

Dani Arbiol

Utilitzo el teatre
per evadir-me
de la realitat  

EN ESSÈNCIA

��LA DADA

450
● Aquest és el número de caminaires
que van participar a l’onzena camina-
da popular de Sant Fost, malgrat la
pluja. La sortida va ser a dos quarts
de 8 del matí a la plaça de la Vila i el
recorregut era de 10 quilòmetres pels
boscos de Sant Fost i Martorelles. 2288

��LA FRASE

● JOSÉ MIGUEL ASTASIO, entrenador del
CF Parets. L’equip espera una doble

carambola per conservar la permanència

a Preferent. 2211

��LA PARAULA 

Coximetria

● Anàlisi que mesura el nivell de
monòxid de carboni a l’aire expirat pel
fumador. Molts estudis indiquen que
la coximetria té un valor terapèutic per-
què un de cada quatre fumadors ha
deixat la cigarreta després de conèixer
els resultats. L’Hospital oferirà aques-
ta prova divendres en motiu del Dia
Mundial sense Tabac. 55

��EL WEB

www.icveuiamollet.org

● Web del grup municipal d’ICV-EUiA,
que aquesta setmana iniciava una
campanya per implantar una línia de
bus de Mollet a la UAB. 1100

Encara que baixem, tinc
la confiança de la junta 
directiva per continuar
la propera temporada

“


