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El 25% de drogoaddictes del
CAS són menors de 30 anys 
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La cocaïna és la droga més consumida entre els pacients joves, mentre més d’un terç del total d’usuaris són depenents de l’alcohol
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La drogodependència és un greu
problema que afecta la societat i
que preocupa moltes famílies. El
fet s’agreuja quan el consum s’ini-
cia en edats joves. Segons la me-
mòria 2007 del CAS Mollet, el
Centre Ambulatori d’Atenció i Se-
guiment de les drogues que cobreix
el Baix Vallès, el servei va atendre
l’any passat 46 usuaris menors de
30 anys. Aquesta xifra representa el
25,41% del total de visites. A més,
cal destacar que dos d’ells tenien
entre 15 i 19 anys. Segons la psicò-
loga i directora del centre, Mercè
Saperas,  “com més joves s’inicien
a consumir qualsevol tipus de
droga, l’addicció comença abans.
Molts joves beuen amb 12 i 14
anys, fet que provoca que tinguin
més possibilitats d’adquirir una
dependència”. El 10,41% dels
usuaris fins a 30 anys acudia al cen-

tre per una addicció a la cocaïna.
La segona substància que provoca
que els joves demanin ajuda al cen-
tre és l’alcohol (5,52%), seguida pel
cànem (4,41%). L’heroïna també té
presència entre els pacients d’entre
20 i 29 anys del CAS: vuit persones
assistien a les teràpies durant el
2007 per deixar aquesta substància.

DROGA LEGAL

Mentre la cocaïna és la droga per
la qual més joves s’adrecen al ser-
vei, l’alcohol és la substància que

més afecta tots els grups d’edat. El
CAS va iniciar el tractament de
170 persones més 48 pacients rein-
cidents durant el 2007. D’aquests,
el 38% necessitava deixar l’alcohol.
Tot i ser legal, segueix sent una dro-
ga que pot provocar dependència.
La franja d’edat en la qual hi ha
més addictes a la beguda és la com-

presa entre els 40 i els 49 anys, i re-
presenta el 39,43% del total.

Pel que fa al sexe, els homes són
els que més acudeixen al centre.
Només el 18% dels usuaris són do-
nes, un punt menys que l’any ante-
rior. D’aquestes pacients, el 40,6%
ha de rebre tractament per deixar
l’alcohol. �

�El CAS no té servei d’urgències perquè
les sobredosis es tracten des de l’hospital
o des del centre psiquiàtric. Sí que hi ha
casos que, quan acudeixen al centre, ja
es troben molt greus.

TABAQUISME URGÈNCIES

Més d’un terç de pacients
tractats al CAS són alcohòlics
Els joves representen el 25% dels addictes
a algun tipus de substància que van 
demanar ajuda al servei baixvallesà

� ADDICCIONS | MEMÒRIA ANUAL DEL CENTRE DE DROGODEPENDÈNCIES

� MOLLET DEL VALLÈS  
ANNA PALOMO

DEIXAR LA NICOTINA ES
TRACTA DES DE L’AMBULATORI

�Tot i que la droga més habitual i la que
més costa de deixar és el tabac, el CAS
Mollet no l’inclou dins la seva carta de 
serveis ja que es tracta amb programes
específics a l’ambulatori de Plana Lledó.

ALGUNS PACIENTS ESTAN 
GREUS QUAN DEMANEN AJUDA

DESINTOXICACIÓ

EL TEMPS DE MITJANA DE
DESHABITUACIÓ ÉS DE 2 ANYS

�El temps estimat perquè una persona
surti de la drogodependència és de dos
anys, tot i que alguns poden tenir 
recaigudes i han de tornar al mateix 
centre o són derivats a d’altres.

El primer pas a l’hora de deixar de
consumir droga és reconèixer que
s’està malalt. Segons la psicòloga
del CAS Mollet, Mercè Sapera, la
motivació és la primera tècnica
que s’utilitza: “No tothom ve per
voluntat pròpia, sinó perquè els
obliga la justícia o la parella els
amenaça d’abandonar-los”. De
fet, només el 27% dels usuaris del
CAS molletà decideix acudir al
centre de manera voluntària i sen-
se pressions. La majoria de pa-
cients provenen d’Àrees Bàsiques
de Salut (88%). La justícia (llei de
l’alcohol i la conducció, prevenció
de maltractaments i tuteles de
fills) és un altre dels motius que
obliga alguns toxicòmans a adre-
çar-se al servei (18% del total).
D’altra banda, el 8% dels que han
demanat ajuda al centre ha estat
per la família i els amics.

Pel que fa a la residència, el
58% procedeix de Mollet; el 13%,
de Parets; l’11%, de la Llagosta; el
3%, de Sant Fost; el 3%, de Marto-
relles, i l’1%, de Santa Maria (al-
tres, 12%). Tot i això, no és neces-
sari viure al Baix Vallès per poder
demanar ajuda al centre.  �

Només el 27%
s’adreça al 
centre per
voluntat pròpia
� MOLLET DEL VALLÈS

A. PALOMO

MERCÈ SAPERAS

Directora del CAS Mollet

� Com més joves comencen 
amb les drogues, més
possibilitats d’adquirir
una dependència

“

ALCOHOL: 71*(38%)

COCAÏNA: 49 (27%)

HEROÏNA: 41 (23%)

CÀNEM/HAIXIX: 12 (7%)

METADONA: 5 (3%)

BENZOS: 3 (2%)

DROGA QUE MOTIVA 

LA DEMANDA

* Nombre de pacients atesos el 2007
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El Centre Ambulatori de Segui-
ment (CAS) de Mollet, situat a l’e-
difici del CAP Plana Lledó, és el
servei que atén persones amb pro-
blemes de drogodependència. Des
de fa cinc anys, 1.160 persones han
demanat fer tractament per deixar
la seva addicció. Els tractaments
que utilitza el CAS Mollet són el
Programa Lliure de Droga, amb el
qual no es pretén reduir-ne el con-
sum sinó una total abstinència; el
Programa de Reducció del Dany i
Tractament amb Substitutius, per
als consumidors de l’heroïna a qui
se’ls constrola l’ús a través de la me-
tadona; i els programes d’atenció
familiar, que es tracta de teràpies
grupals de suport a la família.

LA DESINTOXICACIÓ

El procés de deshabituació comen-
ça quan el malalt s’adreça al centre
amb la seva família per demanar
ajuda. El primer que fan els espe-
cialistes és conscienciar el pacient a
través de la psicoteràpia. “Nosal-
tres posem unes pautes de com-
portament, però el malalt no ho
aconseguirà si no hi ha una millo-
ra en el seu entorn”, explica la psi-
còloga i directora del CAS Mollet,
Mercè Saperas. Quan la persona
està fent tractament se li recomana
que faci esport i que canviïi el seu

estil de vida. “Per exemple, una
persona que ha deixat la cocaïna
ha de canviar d’ambient, no pot
portar diners a sobre i ha de dei-
xar de beure alcohol perquè sinó
pot recaure fàcilment”, comenta
la directora del centre, qui afegeix:

“Però si la comunitat no ens aju-
da és molt difícil, nosaltres  no-
més tenim una petita part de res-
ponsabilitat”. Les persones que
tenen més possibilitats d’èxit són
aquelles que aconsegueixen reinse-
rir-se en la societat.

En el món de les drogues es par-
la de tres termes: ús, abús i depen-
dència. Tot i que l’alcohol és legal,
hi ha qui acaba depenent d’aquesta
substància. La societat penalitza la
drogodependència tot i que “to-
thom qui prova una droga té el

risc a l’addicció”, afirma Saperas.
A més, la directora del CAS assegu-
ra que “tot i que s’hagi agafat per
una conducta, és una malaltia
crònica”. Qui ha estat addicte a al-
gun tipus de substància, ho serà per
tota la vida, “tot i que es pot dur
una vida perfecta sense consum”,
indica la doctora. És una malaltia
amb tendència a la recaiguda, però
“depenent de com s’afronti la sín-

drome d’abstinència, pot ser un
èxit”. Tot i això, diu Saperas que
“la gent demana resultats posant
poc de la seva part perquè vol
consumir. L’addicció és molt po-
tent i no tothom se’n sortirà”. 

Segons Saperas, la droga no co-
neix ni classes ni sexes: “Hi ha gent
molt estructurada i d’altra que no:
hi ha qui no ha treballat mai, d’al-
tres que tenen fills al seu

càrrec...”. Les drogues afecten la
conducta i l’estabilitat emocional.
A més, els pacients també poden
presentar trastorns mentals: esqui-
zofrènia, trastorn bipolar i depres-
sions. El 2006 el psiquiatra Vicenç
Fabregat s’incorporava a l’equip per
tractar aquestes malalties. L’alcohol
és la droga que ha provocat que més
pacients es desviessin a psiquiatria:
el 41% del total de 51 persones. �

“L’addicció a
les drogues és
una malaltia”

� MOLLET DEL VALLÈS 
ANNA PALOMO

La reinserció ajuda a deixar la dependència

� ADDICCIONS | LA SUPERACIÓ PERSONAL

L’EQUIP DEL CAS. Professionals del centre ubicat al CAP de Plana Lledó �A.PALOMO

Tot i que l’alcohol
és legal, hi ha qui
acaba depenent
d’aquesta substància

L’alcohol és la droga
que fa derivar més
pacients a consultes
de psiquiatria
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Parets començarà enguany a elabo-
rar el projecte de la quarta escola
bressol municipal del municipi, que
actualment compta amb La Cuna,
El Cirerer i El Petit Cirerer, amb
una oferta de 240 places. Segons
l’alcalde de Parets, Joan Seguer, el
nou equipament es podria comen-
çar a construir al darrer trimestre de
l’any, tot i que difícilment podrà
obrir-se a l’inici del curs 2010-11.

Amb aquesta mesura, el consisto-
ri paretà pretén donar resposta al
dèficit de places públiques que han
fet que en el període d’inscripcions
més d’una setantena de famílies in-
teressades s’hagin quedat sense pla-
ça per al seu infant. “Parets és un
dels municipis de la comarca i
potser del país amb més places pú-
bliques municipals en relació amb
la població”, assegura Seguer. Amb

tot, reconeix que l’aposta de l’Ajun-
tament de fa més d’una dècada de
construir escoles bressol municipals
va portar a la desaparició d’algunes
escoles privades, de manera que ac-
tualment només hi ha la concerta-
da La Xana i la Tom i Jerry, que tot i
no tenir concert també col·labora
amb l’Ajuntament. A més, l’alcalde
recorda que la població ha rebut
també molts nouvinguts joves amb
fills que necessiten aquest servei. 

Així, el consistori preveu cons-
truir aquest equipament a la zona
de Can Berenguer, “a prop de la
zona dels molins, entre l’aparca-
ment i la plaça Prat de la Riba”,
indica Seguer. La quarta escola
bressol suposaria incrementar les
places actuals d’escola bressol mu-
nicipal fins a arribar a les 300.

LA QUARTA, A LA VINYOTA

Mollet preveu iniciar la construc-
ció de la que també serà la seva
quarta escola bressol municipal
l’any vinent. El nou àmbit de La
Vinyota acollirà aquest equipa-
ment, que actualment es troba en
fase d’elaboració del projecte. En
el període d’inscripcions per al pro-
per curs, hi havia 144 places lliures
a les escoles bressol municipal, de

les 228 existents en total. El nom-
bre de sol·licituds ha estat també
molt superior: 354. De manera que
més de 200 famílies hauran de bus-
car una alternativa. L’Ajuntament,

però, ha explicat que les llistes són
provisionals i que hi ha una llista
d’espera oberta tot el curs per co-
brir places que puguin deixar possi-
bles baixes. �

� � PARETS / MOLLET
MONTSE ERAS

� EDUCACIÓ | MANCA DE PLACES PER A AQUEST CURS

Tant Parets com Mollet projecten
la quarta escola bressol pública

Sant Fost obre el 
termini de petició de
beques escolars

SOCIETAT
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ALUMNES DEL CEIP JOAQUIM ABRIL  
ESTUDIEN L’HORT SOLAR DE CAN BALIARDA

� MEDI AMBIENT | SETMANA CULTURAL

� SANT FOST. Els alumnes de cinquè i sisè visitaven dimecres l’hort
solar de Can Baliarda, en el marc de les jornades de treball sobre 
energies alternatives de la setmana cultural. L’experiència de la Xarxa
Integral d’Enllumenat Públic santfostenca els va servir de mostra.

UNA PARADA VERDA INFORMARÀ DE TEMES MEDIAMBIENTALS AL MERCAT DELS DIMARTS DE MOLLET*

Comença l’ampliació de La Cuna

� PARETS DEL VALLÈS. L’Ajuntament paretà iniciarà aquest mes les
obres d’ampliació de l’escola bressol municipal La Cuna. A més, també
es reformaran els patis interiors, la cuina, els lavabos i altres espais
educatius, així com s’eliminaran les barreres arquitectòniques i es tan-
caran els patis exteriors. Els treballs, que duraran quatre mesos, tenen
un cost de 240.000 euros, dels quals 225.000 seran aportats per la
Generalitat i la resta pel consitori.  �AJUNTAMENT

Els dos municipis
compten amb un
total de 468 places
de guarderia pública

� AMB SOPAR I BALL

� MOLLET. L’escola Montseny
celebra dissabte l’acte central del
25è aniversari, coincidint amb la
festa de fi de curs. Des de les 10
del matí, el centre acollirà activi-
tats de tot tipus: una jornada espor-
tiva (10h), una exhibició de judo
(11h), jocs familiars (12.30h), una
exposició de fotos (a partir de les
17h), el lliurament d’una pintura
commemorativa de l’efemèride
(18h), lectures de poesia (18.30h),
mostra musical per part dels alum-
nes i concert de la Banda de Joves
Músics (19h) i un espectacle de
màgia (20h). La festa es clourà
amb un banquet d’aniversari (21h)
i ball, a partir de les 23h. �

� SANT FOST. L’Ajuntament ha
obert el termini per a la presentació
de sol·licituds per tramitar les
beques de menjador i de llibres i
material escolar. Poden optar-hi els
pares i mares i tutors dels alumnes
matriculats entre P3 i quart d’ESO,
que estiguin empadronats a Sant
Fost. El termini de peticions s’aca-
barà el 21 de juny, en el cas dels lli-

Actes pels 
25 anys del
CEIP Montseny
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Els Mossos han detingut 13 perso-
nes dins d’una operació per des-
mantellar una de les bandes de lla-
dres més actives de Barcelona, que
haurien actuat també al Baix
Llobregat i al Vallès. Sels hi imputa
el robatori a una drogueria de Sant
Fost, per al qual van emprar un
cotxe robat. Aquest en concret s’a-
tribueix a Adrián A.O., de 18 anys, i

Daniel V.P., de 23 anys, que van ser
detinguts el 28 de maig i han estat
posats en llibertat amb càrrecs.
D’aquest comerç van endur-se un
ordinador portàtil, perfums i diners. 

Els Mossos atribueixen a la ban-
da 61 robatoris, per als quals feien
servir, sobretot, el mètode d’encas-
tament, però també l’anomenat
obrellaunes (tall a la persiana), així
com alguns amb violència. La poli-
cia no descarta més detencions ni
més delictes relacionats. �

Dimecres un camió de gran tonatge
bolcava a la rotonda d’accés al polí-
gon de Can Magarola, davant de la
Merck, després de col·lidir amb la
mitjana. Malgrat que el tràiler no
transportava mercaderies perilloses i

que l’accident va deixar el vehicle
en un costat, de manera que deixa-
va un carril lliure, en alguns
moments de la tarda va dificultar el
trànsit a la zona. El camió va patir el
sinistre poc abans de dos quarts de 6
de la tarda, quan els Bombers van
rebre l’avís de la Policia Municipal,
que va ser el primer cos de seguretat

que va acudir-hi. Les causes de l’ac-
cident encara no són clares, tot i que
la Policia apunta o bé a un excés de
velocitat o bé a un excés de càrrega.
El tràiler no es va poder retirar fins a
la nit, a l’espera d’una grua especial.
L’operació es va cloure amb la nete-
ja de la calçada per part d’una dota-
ció dels Bombers. �

� SUCCESSOS | GRUA ESPECIAL PER RETIRAR-LO

Un tràiler bolca a la
rotonda de Can Magarola

Desarticulada una de
les bandes de lladres
més activa i buscada
Haurien robat a una drogueria de Sant Fost

� MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / M. ERAS

� SANT FOST DE CAMPSENTELLES
CONTRAPUNT / M.E.

DE COSTAT. El vehicle va estar bolcat tota la tarda a l’espera d’una grua especial que el retirés� MARC GARCIA

Els Mossos dispersen
150 persones reunides
al polígon la Farinera

� Dissabte els Mossos d’Esquadra
van identificar unes 150 persones
que es trobaven en una nau del
polígon de La Farinera. Fonts poli-
cials expliquen que aquest és el
procediment habitual davant d’una
concentració no comunicada i
que, en aquest cas, es van obrir
dues actes per tinença d’arma blan-
ca. Segons testimonis de l’actuació,
hi van acudir prop d’una desena de
furgonetes d’agents antiavalots.

Campanya sobre la
tinença d’animals
domèstics a Parets

� Fins al 15 de juny, l’Ajuntament
de Parets desenvoluparà accions de
sensibilització per a la tinença res-
ponsable d’animals domèstics. Tots
els ciutadans que censin els seus
animals de companyia a les ofici-
nes d’atenció ciutadana seran obse-
quiats amb un recollidor i bosses
per contribuir a conservar nets els
espais públics. A partir del dia 16
les infraccions seran sancionades
amb multes de fins a 1.500 euros.

Un jove intern 
provoca un incendi
al centre Els Til·lers

� Dijous al vespre els Bombers de
la Generalitat van haver de sufo-
car un petit incendi al Centre
Educatiu de menors Els Til·lers,
situat a Mollet, que, segons
Justícia, hauria estat provocat per
un jove intern, tot calant foc al
matalàs de la seva habitació.
Segons Justícia, l’incendi no va
causar ferits, tot i que un treballa-
dor va haver de ser atès per inhala-
ció de fum. 

Dispositiu especial de trànsit
per al Moto GP del Circuit
� El Servei Català de Trànsit, Mossos i policies locals, com la de Parets,
intervindran aquest cap de setmana en el dispositiu especial amb motiu del
Gran Premi de Catalunya de Motociclisme, que pretén fer compatible l’ac-
cés fluïd al Circuit amb la mobilitat de la resta d’usuaris de la xarxa. Entre
les mesures previstes, s’habilitaran dos carrils a la C-35, des de l’enllaç de
Parets a l’accés nord del Circuit, tot mantenint un carril en sentit contrari.
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Elaboració del catàleg patrimonial
arqueològic i arquitectònic de
Mollet del Vallès i Gallecs, de
Xavier Carlús i Noemí Terrats  i
Pluges i inundacions a Mollet del
Vallès al llarg de la història, de Pere

Emiliano van ser els guanyadors de
la VIII Beca de Recerca Vicenç
Plantada i del IX Premi Juvenil, res-
pectivament. La categoria juvenil
va merèixer un accèssit per El poder
local durant els primers anys del nou
règim, 1939-1945, de Marta
Figueras i Ariadna Díaz.

El veredicte es va fer públic di-
jous passat, al Centre Cultural La
Marineta, on van assistir el director
del Centre d’Estudis Molletans
(CEM), Jordi Bertran, l’alcalde i
president del centre, Josep Monràs,
i el regidor Antonio Felices. 

Emiliano, estudiant de l’Escola
Sant Gervasi, va presentar un estu-

di en què analitza els fenòmens
meteorològics més importants a
Mollet. El guanyador juvenil expli-
cava que s’ha centrat concretament
en la històrica inundació del 1962,
i indicava que “és bo esbrinar
quins van ser els errors per no tor-
nar a cometre’ls”. Un article del

treball de Pere Emiliano i un altre
del de les guanyadores de l’accèssit
seran publicats en el proper núme-
ro de la revista Notes.

PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

Els guanyadors de la beca de recer-
ca van presentar una anàlisi del pa-
trimoni arqueològic amb plànols i
inventari. “S’han inclòs des de
troballes sota terra fins a monu-
ments susceptibles de ser qualifi-
cats com a arqueologia”, explica-
ven Noemí Terrats i Xavier Carlús.
En els propers dos anys continua-
ran l’elaboració de l’inventari tot
contrastant-lo amb una base de re-
cerca documental. Tot i així, no es-
tan segurs de què trobaran ja que
“l’arqueologia és una aventura”. 

Enguany un total de cinc aspi-
rants optaven a cadascun dels pre-
mis. El jurat, en boca de Jordi Ber-
tran, va reconèixer que la decisió
no havia estat fàcil. “Els candidats
han augmentat en qualitat respec-
te a altres edicions. El veredicte
ha estat una entesa després de
moltes hores de parlar-ho”. �

Glòria Campoy i Judith Ansó expo-
saven el treball Visió d’una vida
rural a Gallecs segons els dietaris de
Joan Ros Herrero (1895-1978) des-
prés de dos anys de recerca.
Ambdues van ser becades en l’ante-
rior convocatòria del CEM per
continuar realitzant el projecte. La
investigació analitza el dietari de
Ros, un “pagès il·lustrat”, segons

Ansó, que de manera autodidacta
va posar-se al dia de totes les nove-
tats. Els escrits són el viu reflex de
la vida a Gallecs, un seguit d’anota-
cions sistemàtiques durant quasi
tot el segle passat. Les línies dels
quaderns aporten informació des
dels fenòmens meteorològics fins a
la quantitat de llet per vendre, pas-
sant per temes com els bombarde-
jos durant la Guerra Civil . De fet,
“Joan Ros fou el motor de
Gallecs”, afirmava Campoy.

Poder endinsar-se en el món de
Joan Ros les ha sorprès positiva-
ment quant a informació sobre fes-
tes, tradicions i descripcions. “Ha
estat un treball exhaustiu de con-
trastació amb material de l’arxiu,
el més difícil, però, ha estat sinte-
titzar”. Jordi Bertran, director del
CEM, assegurava que el projecte
“ha complert les expectatives” i
avançava la seva edició en llibre:
“L’any vinent en dates semblants
podreu assistir a la presentació”. �

� DIVULGACIÓ | VEREDICTE DEL PREMI JUVENIL I LA BECA DE RECERCA QUE ATORGA EL CENTRE D’ESTUDIS MOLLETANS

Arqueologia i
pluja copen els
Vicenç Plantada

L’espai rural de Gallecs 
sota la mirada de Joan Ros

El jurat destaca la qualitat dels treballs 

Les guanyadores de la beca de 2006 presentaven el seu projecte

� MOLLET DEL VALLÈS
GEMMA REPISO

� MOLLET DEL VALLÈS
G.REPISO

ENFONSAMENT. Pont del Besòs durant les inundacions de 1962�ARXIU
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L’Ajuntament de Mollet preveu la
construcció d’un nou pàrquing
soterrat a tocar de l’Estació de
França. El projecte s’inclou en el
desenvolupament urbanístic de la
zona de Can Fàbregas Vell, del
qual ja s’ha aprovat el projecte de
reparcel·lació, on el POUM  inclou
habitatges i zona comercial i una

plaça enlairada que salvaria la via
del tren i comunicaria amb el polí-
gon de Can Prat. Segons el planeja-
ment, sota aquesta plaça inclinada
es disposarà d’un espai destinat a un
equipament municipal i a l’aparca-
ment soterrat. Aquest servei, segons
l’alcalde, Josep Monràs, podria des-
congestionar la situació de manca
d’aparcament al barri. “Estació de
França és un dels barris antics on
hi ha més densitat de vehicles i es

dóna un dèficit de pàrquing. Amb
tot, ens hem de treure del cap la
cultura de tenir aparcat el cotxe
davant de casa perquè no podem
transformar les ciutats en grans
aparcaments”, diu l’alcalde.

Sobre el prec de l’AV de l’Esta-
ció de França d’habilitar un espai
per aparcar al Calderí, Monràs diu
que “s’han de fer propostes una
mica més racionals” ja que “aque-
lla zona és un terreny privat”. �

� MOBILITAT | EL PROBLEMA DE L’APARCAMENT

El govern preveu construir
un pàrquing soterrat a tocar
de l’Estació de França 
Monràs rebutja la proposta d’habilitar un espai per aparcar al Calderí

� MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT 

El Govern aixeca la
prohibició d’omplir
piscines al Baix Vallès

� Dimarts el Govern de la
Generalitat va acordar rebaixar
l’excepcionalitat per la sequera en
el sistema Ter-Llobregat, que ara
es trobarà en fase 1. Aquesta nova
fase, menys restrictiva que la que
va entrar en vigor fa uns mesos i
que afecta les poblacions del Baix
Vallès, aixeca la prohibició, entre
altres, d’omplir piscines i regar jar-
dins i rentar vehicles amb aigua de
boca. 

El voluntariat per la
llengua comarcal es
dóna cita a Mollet

� Dissabte (19 h) tindrà lloc la
segona trobada comarcal dels parti-
cipants del programa Voluntariat
per la llengua i dels cursos de cata-
là per a adults del Vallès Oriental.
A l’acte, que es farà a la plaça Prat
de la Riba, hi assistirà Mireia
Bonache, presentadora molletana
de L’Informatiu de TVE-Catalun-
ya. També hi haurà l’Esbart
Dansaire, la Colla Gegantera i una
actuació dels Squerpan Boys.

Amistat Parroquial 
fa la tómbola per
Cinco Pinos 

� L’entitat Amistat Parroquial amb
Cinco Pinos aquest dissabte orga-
nitza la tómbola solidària per
recaptar diners que es destinaran a
projectes de cooperació amb la
població nicaragüenca agermana-
da amb Mollet. Els membres de
l’entitat estaran a la plaça
Catalunya de 9 del matí a 9 del
vespre venent productes cedits per
empreses locals. Hi haurà actua-
cions per amenitzar la jornada. 

Protecció Civil i Emergències de Sant Fost diumenge intervenia
en l'extinció d'un incendi d'un vehicle tot terreny (Porsche) en
el polígon industrial de Can Baliarda, que no va produir danys
personals. La intervenció del servei va evitar que el vehicle 
cremés totalment i que hi haguessin danys majors, ja que es
trobava al costat de naus industrials i d'una riera.�FOTO: P.C.

Un Porsche crema a Can Baliarda�
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Les seccions locals d’Esquerra
Republicana de Catalunya de
Mollet del Vallès i Sant Fost de
Campsentelles han aprovat les
esmenes presentades per Esquerra
Independentista (EI) a la ponència
estratègica que s’ha d’aprovar en el
proper congrés d’ERC que se cele-
brarà el 14 de juny. Abans, però,
aquest dissabte, es farà la votació
descentralitzada per comarques, en
què els militants podran triar el pre-
sident i el secretari general del par-
tit republicà. 

Aquestes dues seccions locals són
les úniques del Baix Vallès que s’-

han posicionat clarament en l’apos-
ta pel sector crític, encapçalat per
Uriel Bertrán i Jaume Renyer. De
fet, la setmana passada el centre cí-
vic Can Borrell de Mollet va acollir
l’acte central d’EI a la comarca,
amb la presència de Bertran  acom-
panyat d’Hèctor Lopez Bofill que
va apuntar que a ERC “cal la re-
novació, recuperar la credibilitat i
mantenir la coherència”. 

Per la seva part, les seccions lo-
cals de Parets i Martorelles no s’-
han posicionat amb cap de les qua-
tre candidatures, ni les crítiques,
encapçalades per Bertran i Carrete-
ro, ni les oficialistes, representades
per Puigcercós i Benach (amb el
suport de Carod-Rovira). �

Les seccions de Sant Fost i Mollet 
aposten per Esquerra Independentista

CRÍTICS. López Bofill, Bertran i López a l’acte d’EI a Mollet�EI

� MOLLET. Antonio Mendoza, pre-
sident d’honor de l’agrupació del
PSC de Mollet, i Manuel Zapata
van ser dos dels homenatjats diven-
dres pel Partit dels Socialistes de
Catalunya, en un acte festiu de
reconeixement a tots aquells que
porten més de 30 anys de militàn-
cia, celebrat al Palau Sant Jordi. �

� PARTITS | RECONEIXEMENT A LA MILITÀNCIA DEL PSC

� PRECONGRESSUAL | VOTACIONS COMARCALS PER TRIAR EL PRESIDENT I EL SECRETARI GENERAL D’ERC

Mendoza i Zapata
són homenatjats pels
socialistes catalans

LA REGIDORA DE LA DONA PARTICIPA EN  
UNA TROBADA AMB EL MINISTERI D’IGUALTAT 

� DELEGACIÓ | UNES 40 EDILS VIATGEN A MADRID

� La regidora de Dona i Polítiques d’Igualtat de Mollet, Assumpta Pastor, va
participar la setmana passada en una trobada amb el nou Ministeri d’Igualtat,
organitzada per la Diputació de Barcelona, per donar a conèixer les accions i
programes que es desenvolupen des dels municipis barcelonins. POLÍTICA
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� BAIX VALLÈS
LAURA ORTIZ 

VETERANS. Mendoza porta més de 30 anys de militància �PSC

� EXECUTIVES

� MOLLET DEL VALLÈS. Els molle-
tans Raul Toledo, Joaquín Fuertes,
Eva Duran i Antonio López forma-
ran part del Comitè Central del
PSUC Viu, màxim òrgan de direc-
ció nacional, durant els propers
quatre anys. Aquest va ser un dels
acords que es va prendre al 13è
Congrés del PSUC Viu, que es va
celebrar els dies 23, 24 i 25 de maig
a El Prat de Llobregat, en què sota
el títol Front el capitalisme global,
democràcia econòmica i social, es
van aprovar les línies d’actuació del
partit. A l’acte van assistir Julio
Anguita, que va presentar el seu
document sobre la situació actual
que travessa Izquierda Unida, i el
secretari del Partit Comunista
d’Espanya, Francisco Frutos. �

Molletans a 
la direcció 
del PSUC Viu
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“Vull començar les obres
de reforma del barri
antic en aquest mandat”

E
Joan
Seguer
ALCALDE DE PARETS DEL VALLÈS

–A l’anterior mandat volia consoli-
dar el què vostè anomenava GIRH
(Gallecs, Interpolar, Residència,
Habitatge). Ja entrats en un nou
període, no s’ha acabat de cloure.
–Alguns d’aquests quatre aspectes
estan molt avançats. En el cas dels
mecanismes de salvaguarda de Ga-
llecs, ja estan en l’última etapa,
que és que s’inclogui en el PEIN
(Pla d’Espais d’Interès Natural). 
–Amb la Interpolar redibuixada i
reduïda al Pla Territorial Metro-
polità, però encara amenaçant...
–Cert, el Pla Territorial l’ha baixa-
da de magnitud respecte al pla de
carreteres, però no l’acaba de defi-

nir. Ens passa pel mig de Parets i
per Can Serra i creiem que hi ha
alternatives de vies urbanes i altres
que es desenvoluparan que poden
fer aquesta funció. Entenem que la
C-155, no desdoblada sinó millora-
da, ho pot ser. Però el document
no especifica l’amplada d’aquesta
via i això ens crea dubtes. 
–Però vosaltres proposàveu una
ronda entre Parets i Lliçà de Vall,
prevista per a quatre carrils.
–Sí, perquè aquesta alternativa es-
tava entesa dins el context de la In-

terpolar primària. Però si és de dos
carrils tindríem altres alternatives. 
–Si es retira aquesta proposta, el
conflicte amb Lliçà s’ha esvaït.
–Ara estem parlant sobre l’eix del
Tenes. El Pla Territorial també pre-
veu transformar la C-17 en una via
més urbana i proposa un nou vial.
Els dos municipis estem d’acord que
passi pel Circuit i no pel costat del
Tenes, per l’impacte paisatgístic que
suposaria. També hi ha una possible
àrea de desenvolupament entre Lli-
çà i Parets, que veiem innecessària.
–Un creixement desaforat?
–No ho sabem; el problema és la
indefinició d’aquest avanç de docu-
ment. Els tècnics diuen que és un
àmbit de reestructuració de les ur-
banitzacions ja existents, però no
ens diuen què significa en nombre
d’habitants. Ens preocupa per si
darrere hi ha una voluntat de crei-
xement, d’un nou centre urbà.  
–Parets té projectat el seu propi
creixement.
–La nostra aposta és de creixement
volgut per un component de solida-
ritat territorial. I ho fem reciclant

sòl, com a l’Espai Central, i
també ho farem a Can Fra-
dera, amb habitatge prote-
git. Aquesta és la nostra contribució
a la metropolinització del Vallès
Oriental. Això, amb la conservació
de la fisonomia de l’Eixample, ens
dóna un model de municipi, amb
Can Serra com a lloc de relació i
parc central i Gallecs com el nostre
jardí. Ens oposarem frontalment a
una nova centralitat en un lloc pro-
per, que ens crearia una forta pres-
sió urbanística.
–I la crisi immobiliària, afectarà
el creixement previst al municipi?
–Serà més lent, però nosaltres tenim
una estratègia de creixement, en pa-
ral·lel amb el dels polígons indus-
trials. Això permet continuar amb el
desenvolupament urbà que havíem
previst. Ja sabíem que l’industrial
ens compensaria de les possibles
pèrdues d’ingressos per llicències
d’obres. L’aposta de l’Ajuntament
de Parets és la indústria de qualitat.
–I l’habitatge protegit. Els retards
han creat descontentament.
–Pel que fa als habitatges de venda
de Can Fradera, ha passat que, un
cop fet el sorteig, algunes considera-
cions de la gent ens han fet modifi-
car el projecte. Però el retard serà
d’uns sis mesos: la construcció estava
prevista a inicis d’aquest any i s’ini-
ciarà al setembre o octubre. 
–La residència també s’ha endar-
rerit [primer termini: inicis 2008].
–Esperem que per Setmana Santa
del proper any, l’obra estigui enlles-
tida i pugui entrar en funcionament
una primera fase, amb 60 places
d’interns i 40 de centre de dia (i no
les 80 i 40 previstes inicialment).
Estem treballant en una segona fase,
que podria finançar Acció Social,
que permetria arribar a 100 llits, gai-
rebé sense ocupar més espai. Ens
permetria la viabilitat del projecte i
recuperar part de la inversió local.

–I a banda de finalitzar el GIRH,
quines són les noves prioritats?
–Els projectes que hem de plantejar
aquest mandat són tres. Dos pròpia-
ment d’obra: un és l’habitatge pro-
tegit i l’altre l’espai públic, és a dir,
la millora integral del nucli antic.
És una de les coses que m’agradaria
iniciar en aquest mandat, tenir els
projectes ben definits i començar a
executar el carrer Barcelona i el
carrer Raval. Per això tenim un
PUOSC demanat. A part d’aquests,
enguany comencem una aposta
important: Parets, poble lector.
Volem incidir en el tema educatiu i
cultural. Crearem la fundació
Creixem Llegint, al voltant de la
Biblioteca de Can Butjosa, i farem
espais públics que tinguin racons de

lectura. I, per completar-ho, la vila
universitària per potenciar l’educa-
ció i cultura. A banda, seguirem tre-
ballant amb els equipaments educa-
tius, el civisme, participació ciuta-
dana... són les petites coses del dia a
dia, que és el que el ciutadà valora. 
–Hi ha pendents alguns projectes
esperats, però: l’Ateneu per a
joves, la reforma de la piscina.
–El col·lectiu proAteneu tindrà una
seu a la sala de la Cooperativa.
L’adequació no pot esperar més, serà
una realitat immediata. Pel que fa a
les piscines de Can Butjosa, hi ha
dificultats de finançament. Es tracta
d’un projecte de 6 milions d’euros i
l’Ajuntament està buscant ajudes
d’altres administracions. Si no arri-
ben, no el podrem tirar endavant. �

�

La reforma de la sala
de la Cooperativa per
al col·lectiu proAteneu
serà immediata

Estem treballant en
una segona fase de
la residència perquè
arribi a 100 llits

Joan Seguer Tomàs (Parets, 1958) és alcalde
del municipi des de 1990, tot i que des de 1987
ja formava part del consistori com a regidor
d’Urbanisme i Ensenyament. A les darreres

eleccions va obtenir la majoria absoluta. Ara fa
balanç dels projectes iniciats i explica quines
són les prioritats d’aquest mandat, que com-
pleix un any. per Montse Eras

“EL PP TÉ OBERT UN EXPEDIENT   
INFORMATIU PER L’ABSÈNCIA ALS PLENS”

–A l’inici de mandat, el govern es va estructurar en dues grans
àrees. Satisfet del funcionament?
–Sí. Amb tot, en funció del ritme amb què es vagin desenvolupant els
projectes previstos, potser caldrà reorganitzar-nos, com en el darrer
mandat, amb la cartera d’Eixos Estratègics, per fer un millor segui-
ment. Possiblement més endavant desenvoluparem una tercera àrea,
de manera que hi hagi serveis personals, econòmics i territorials. 
–I les noves incorporacions?
–Aquest és un mandat més tranquil i estic satisfet tant de la gent jove
que s’ha incorporat com dels que ja tenien experiència en entitats. A
més, estem complint objectius, com el segon bus, l’ampliació del Pau
Vila i la inauguració del Vila Parietes.
–I amb l’oposició, també hi ha més tranquil·litat?
-Sí, i la relació és més fluïda respecte a l’anterior mandat. Hi ha un
ambient de més col·laboració. El govern també s’ha obert a la partici-
pació dels grups de l’oposició i tant CiU com el NOPP hi són.
–El PP està desaparegut, però.
–Ja li hem comunicat que té una obligació institucional i de represen-
tabilitat. S’ha iniciat un expedient administratiu informatiu per la no
assistència als plens i a les comissions informatives. 

“A l’administració el temps passa

molt de pressa, i tot avança molt

lentament”, reconeix Seguer. Per

això, considera que els mandats

haurien de ser de sis anys (no de

quatre) i limitats a dos, per una

“qüestió de renovació”.

Conscient que es contradiu amb

els seus 18 al càrrec, Seguer 

assegura que el més important 

és “la il·lusió de treballar per al

poble. Per ara la mantinc i vull

continuar. Però no puc parlar de

què passarà d’aquí a tres anys”.

EL TEMPS PASSA RÀPID

Sis, no quatre



DV, 6 JUNY 2008 15PUBLICITAT contrapunt



IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

· CASA A TRES VENTS AL CENTRE DE
SANT FOST (DAVANT DE L’ESCOLA).
Finca de dues vivendes amb entrades
independents. Pati de 140 m2 i terras-
sa de 80 m2. Amb calefacció. Preu:
360.610 euros (60 Ml). Interessats/des
truqueu al telèfon 663 728 815.

· MONTORNÉS. ZONA IGLESIA. TORRE
AISLADA. Casa de obra nueva 270 m
construidos + 520m de parcela ,4 ha-
bitaciones , 2 baños ,garaje de 95m.
Acabados de primera calidad. Precio
desde 781.315 €. Tel. 93 568 35 45.

· MARTORELLES. PUEBLO. Casa unifa-
miliar. 168 m2. Obra vista, garaje, so-
lárium, jardín, suelos de parket, cale-
facción, pre-instalación de aire
acond., coc. equipada (microondas,
campana, vitro, lavavajillas..), baño
(marca roca y griferias Grohe). Acaba-
dos de primera calidad. Precio:
479.000 euros. Tel. 93 570 51 59.

· MOLLET. SANTA ROSA. Ref. 01978.
65 m2, salón 20 m2, 2 hab., baño, coc.
para ref., suelo de gres, vent. alum.,
puertas sencillas, exterior, soleado,
balcón. Ideal parejas. Precio: 192.324
euros (32 Ml). Tel. 93 579 33 33.

· MONTORNÈS. URB. EL TELEGRAFO.
TORRE AISLADA. Sup. desde 100 m2,
3 habitaciones dobles, baño con du-
cha, cocina equipada, salón comedor
con hogar, s/gres, calefacción, v/alu-
minio, porticones de aluminio. Total-
mente reformada, para entrar a vivir.
Exterior, jardín, garaje de 25 m2. Zo-
na muy tranquila. Soleada. Acepta-

· TRASPASO LOCAL CON NEGOCIO DE
LENCERIA MONTADO EN MOLLET. Zo-
na centro. Cerca del casco antiguo.

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 acondi-
cionado, 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 acondicionado, CD, alarma, color
plata. Precio: 8.900 euros. Interesados
llamar al teléfono de contacto 93 573
94 91.

· LUNA. TAROT. Mágia blanca.
Atracción pareja, rituales, amarres,
limpiezas. Tel. 806 401 636. Visa: 902
502 038. Móvil: Lt al 5523. Horóscopo:
envia signo + tu signo + amor al 5523.
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EN LLOGUER

· PISO EN EL CENTRO DE MOLLET EN
ALQUILER. 4 habitaciones, sin mobi-
liario pero con cocina y baño total-
mente equipados. Precio: 740
euros/mes. Interesados llamar al tel.
663 728 815.

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

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

· SE ALQUILA CASA EN PARETS (En-
sanche), junto al barrio de Lourdes,
estupendas vistas. 150 m2, 3 hab., 2
cuartos de baño, jardín, parking con
puerta automática. 1.200 euros/mes.
Tel. 610 40 00 26.

· DESPACHO EN EL CENTRO DE MO-
LLET. Primer piso. 60 m2, todo exte-
rior. Para consulta, terapeutas, masa-
jistas... Precio: 300 euros/mes. Tel. 663
728 815.

· Ref. 04045. PISO EN MOLLET. CEN-
TRO. 70 m2, salón 20 m2, 3 hab., ba-
ño, aseo, cocina office, amueblado,
calefacción. Ascensor. Precio: 850 eu-

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

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

�
MOTORM

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

�
ALTRESA

Se traspasa
CAFETERÍA HELADERÍA

en Mollet. 

Buena zona 
en pleno crecimiento.

Interesados llamar a 
partir de las 20.30 h al tel. 

690 91 55 92

· Se necesita PERSONAL MOTIVADO
para hosteleria (LIMPIEZA Y PREPA-
RACIÓN) para media jornada. Intere-
sados enviar CV a deniskaty@hot-
mail.com.

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

· INMOBILIARIA-CONSTRUCTORA ne-
cesita URGENTE SECRETARIA COMER-
CIAL con experiencia y dominio en in-
formática. Interesadas llamar al
teléfono de contacto: 692 629 014.

· ¡UNA NUEVA OPORTUNIDAD PA-
RA TI! EMPRESA COLABORADORA
DE GAS NATURAL PRECISA TELEO-
PERADORES/AS para media jornada
de lunes a jueves (por las mañanas).
Teléfono de contacto: 647 92 62 22.
Preguntar por Berta.

· EMPRESA EN ZONA DEL VALLÉS
ORIENTAL PRECISA MECANICO DE
AUTOMOCIÓN, se valorarán conoci-
mientos de electricidad e hidráulica.
Se ofrece trabajo estable. Retribución
según aptitudes. Interesados llamar al
teléfono 639 327 714. Preguntar por
Sr. Antonio. 

Se busca 

CAMARERO/A
con experiencia 

y nacionalidad española. 

Se requiere experiencia. 
Para jornada completa.

Interesados/as llamar 
al tel. 663 534 177.

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

93 674 87 09

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
Tel. 93 562 51 17

(tarda-nit)

mos su piso a cambio. Precio: 451.000
€. Tel. 93 568 35 45.

· MARTORELLES PUEBLO. PLANTA BA-
JA. Ref. 1635. Todo ext. 65 m2, salón
16 m2, 3 hab., baño, coc. office bien
conservada, lavad., trast., aire acond.,
calefac. Muy soleado. Precio: 216.365
euros (36 Ml). Tel. 93 570 51 59.

· SE VENDE PISO EN MOLLET. ZONA
CENTRO. Ref. 11065.  Superfície de 80
m2, salón 22 m2, 4 hab., baño, cale-
facción. Tel. 93 579 33 33.

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

· URGE VENDER DÚPLEX EN SANT AN-
TONI DE VILAMAJOR. 5 años. 111 m2,
3 habitaciones + estudio, piscina co-
munitária, 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-
AMBULATORIO. Ref. 33556. 75 m2, sa-
lón 16 m2, 3 hab., baño, coc. ref., ca-
lefac. Instal. nuevas. 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., baño, coc. eléctrica, lavadero,
aire acond., calefacción, vent. alum.,
puertas roble, soleado, balc. Precio:
243.410 euros. Tel. 93 579 33 33.

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

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

· SUZUKI GRAN VITARA AÑO 2004, 3 PUER-
TAS, CARGADOR CD, CLIMATIZADOR
AUTOMÁTICO, 128 CV. PVP: 9.950 euros

· OPEL FRONTERA 2.5 3 PUERTAS, AIRE
ACONDICIONADO, HARD TOP, ELEVALU-
NAS ELÉCTRICO, CIERRE CENTRAL.,
MANOS LIBRES, PARROT. PVP: 6.600 euros

· FREELANDER TD4 DIESEL 5 PUERTAS,
MOTOR BMW, AIRE ACOND., ELELVALU-
NAS ELÉCTRICO, RADIO CD, ESPEJOS
ELÉCTR., AÑO 2005. PVP: 17.800 euros

· MEGANE SCENIC 1.6 16V, CONFORT
DINAMIC, TECHO ELÉCTRICO, AÑO 2005,
54.000 KM. PVP: 11.950 euros

· MEGANE GRAND TOUR 120 CV, 6 VELO-
CIDADES, CLIMAT., AUTO, SENSOR DE LUZ
Y LLUVIA, AÑO 2003 PVP: 10.500 euros

· SEAT LEÓN TDI, 110 CV SPORT CLIMA.,
DIRECCIÓN ASISTIDA, EEX4, ESPEJOS PLE-
GABLES ELÉCTRICOS, AÑO 2000  PVP: 7.950
euros

· OPEL ASTRA 1.8, 16V COMFORT, MUY
BUEN ESTADO AIRE ACONDICIONADO,
CONTROL DE TRACCIÓN, RADIO MANDOS
VOLANTE, DIRECCIÓN ASISTIDA, ELEVAL.
ELÉCTRICOS. PVP: 3.300 euros

MOLLET DEL VALLÈS
Av. Jaume I, 176

Tel. 93 593 34 90

Ref. 03034. Tienda provista de alarma,
pequeño trastero y baño. Con todo el
género. Superfície de 60 m2. Escapa-
rate. El precio del traspaso variará se-
gún el genero que quede en ese mo-
mento en la tienda. Precio: 33.005
euros (5.5 Ml). Alquiler de 400 eu-
ros/mes. Tel.  93 579 33 33.

· TRASPASO PANADERIA-CAFETERIA
EN MOLLET. Local de 150 m2, en ple-
no funcionamiento. Alquiler: 800 eu-
ros/mes. Traspaso: 72.121,45 euros (12
Ml). Interesados llamar al teléfono
666 43 68 35.

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

ros/mes. Interesados llamar al tel. 93
579 33 33.

· ALQUILER DE LOCAL DE 70 M2 EN
MOLLET. Diáfano. Con vado. Ideal ta-
ller, almacén... Pequeño patio. Precio:
300 euros/mes. Tel. 663 728 815.

· MOLLET. PISO EN AV GAUDÍ. Ref.
04053. Superfície de 80 m2, salón 22
m2, 3 hab., baño, cocina office, lava-
dero, calefacción, ascensor Precio: 750
euros/mes. Tel. 93 579 33 33.

· PISO EN BARCELONA DE 63 M2. C.
CANTABRIA. DISTRITO/ZONA: SANT
MARTÍ. REF. 8007-A930. Piso de 63
m2, 3 habitaciones, todo esterior, muy
luminoso, alto, 2 ascensores. Ámplia
cocina, aire acondicionado, calefac-
ción. En perfecto estado. Precio: 900
€/mes. Depósito de 900 €. Gastos de
comunidad incluidos. Interesados lla-
mar al tel. 93 458 36 87.

· PISO EN BARCELONA DE 66 M2. IS-
TRITO/ZONA: HORTA-GUINARDÓ. Ref.
8006-12967. Piso totalmente amue-
blado con calefacción, airea acondi-
cionado, electrodomésticos, caldera
nueva, recien pintado y muy bien co-
municado por metro. Piso sencillo.
Precio: 950 €/mes. Depósito de 1.900
€. Tel. 93 318 37 37. 



OGS

Després de mesos registrant un
descens de les vendes, l’empresa fa-
bricant de ciclomotors i motocicle-
tes Derbi, de Martorelles, ha acon-
seguit incrementar tant les vendes
d’unitats com la facturació. Segons
les dades del Grup Piaggio, en el
primer trimestre de 2008, les ven-
des de Derbi van augmentar en un
4,8%, i van passar de les 7.800 uni-
tats venudes entre gener i març de
2007, a les 8.200 del mateix perío-
de d’enguany. Pel que a la xifra de
negoci, aquesta va passar dels 14,3
milions d’euros el primer trimestre
de 2007 als 15,3 milions el 2008,
dades que suposen un increment
del 6,8%. 

Amb tot, la factoria, que compta
amb uns 350 treballadors, ha re-
duït les inversions. En concret, han

estat 300.000 euros en actius fixos i
200.000 en tasques de recerca i
desenvolupament. �

� INDÚSTRIA | RESULTATS DEL PRIMER TRIMESTRE

Derbi augmenta 
les vendes en un 5%

MÉS VENDES. Derbi incrementa les unitat venudes�ARXIU

ECONOMIA
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L’ASSOCIACIÓ DE BOTIGUERS CELEBRA    
EL DIA DEL COMERÇ AL CARRER BARCELONA

� COMERÇ | ARTICLES A PREU MOLL

� MOLLET DEL VALLÈS. Després de suspendre-la per la pluja, aquest dissabte
l’Associació de Comerciants del carrer Barcelona i la plaça Catalunya 
celebrarà la diada del comerç al carrer, en què els establiments vendran els
seus productes a un cost rebaixat, l’anomenat preu moll.

� MARTORELLES
CONTRAPUNT

El jutge desestima el
recurs presentat pel
sindicat de policies

� MOLLET. El titular del Jutjat Con-
tenciós Administratiu número 4 de
Barcelona ha considerat “inadmis-
sible” el recurs que va presentar el
Sindicato Profesional de Policías
Municipa-les de España (SPPME)
contra l’acord de condicions de tre-
ball 2005-2008, signat per
l’Ajuntament de Mollet i els sindi-
cats majoritaris CCOO i UGT.

� MOLLET DEL VALLÈS. L’Empresa
Municipal per a la Formació
Ocupacional i l’Ocupació (Emfo)
ha iniciat un programa que pretén
incrementar l’ocupació de col·lec-
tius de dones amb especials dificul-
tats d’integració social i d’inserció
laboral. En el programa, amb el

nom de Clara, participen 20 dones
que han estat seleccionades per ini-
ciar el seu itinerari d’integració
sociolaboral i acompanyament per-
sonalitzat, que es farà en diverses
fases: motivació personal i per a la
recerca de feina, formació i fase
d’inserció. �

Emfo busca feina a dones
de difícil inserció laboral

La direcció situa l’absentisme en l’11%

� OCUPACIÓ | PROGRAMA CLARA

� MOLLET DEL VALLÈS. Els treba-
lladors de Merck cobraran més si
no falten a la feina. Així ho ha
anunciat l’empresa farmacèutica
que ha acordat pagar als seus
empleats un plus si redueixen l’ab-
sentisme, tant individual com
col·lectiu, a la factoria de Mollet.
Aquesta prima variable anirà lliga-
da a l’absentisme de cadascun dels
treballadors i al nivell de no assis-
tència de tota la plantilla.

La mesura està inclosa en el Pla
Industrial de la multinacional, que,
entre altres mesures, pretén rebai-

xar l’absentisme, que la direcció si-
tua en un 11%, fins al 6%, cinc
punts per sota, amb l’objectiu de
garantir la competitivitat de la
planta molletana, després que fa
uns dies se signés l’expedient de re-
gulació d’ocupació (ERO), que va
deixar sense feina un centenar de
treballadors. 

Un altre objectiu que apareix en
el Pla Industrial és l’increment de
la productivitat en un 25%, un
punt que els sindicats consideren
poc viable si no es porten nous pro-
ductes a la fàbrica molletana. �

Merck pagarà més 
als treballadors que
no faltin a la feina

� LABORAL | PLA INDUSTRIAL A MOLLET
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AMB LA DESAPARICIÓ DE CINEMES

MOLLET, LA CIUTAT, A MÉS DE PER-
DRE la possibilitat d’accedir a una
part important de la cultura con-
temporània, perd un canal molt útil
en la pràctica publicitària local. 

Sens dubte, la projecció de publi-
citat en sales de cinema és una eina
eficaç pels anunciants locals, ja que
s’asseguren una bona difusió gràcies
al públic objectiu local i de l’àrea
d’influència de la ciutat que assisteix
amb assiduïtat al cinema, i, a més,
compta amb una molt bona qualitat
de visionatge. Paral·lelament els
pressupostos de publicitat en sales
de cinema no arriben a altes xifres,
de manera que permeten als petits
anunciants desenvolupar campa-

nyes amb bona durada i freqüència.
La pràctica publicitària està molt

desenvolupada a la ciutat, especial-
ment en el sector gràfic. L’existèn-
cia de múltiples publicacions co-
marcals que posen un especial
èmfasi en la nostra urbs, com és el
cas del mitjà en el qual estic escri-
vint aquesta columna, fan que els
anunciants molletans disposin de
múltiples canals per anunciar la se-
va oferta i tenen la certesa que arri-
baran al seu públic objectiu, el qual
solen acotar geogràficament. No
obstant, ara es queden orfes sense la
possibilitat d’utilitzar el cinema
com un canal de comunicació. 

Esperem, però, que això només
sigui un capítol passatger. �

eneralment tenim as-
sumit que l’activitat
física (caminar, fer
esport...) està relacio-

nada amb un bon estat de salut
personal que afavoreix la prevenció
de malalties. No obstant això, pocs
cops parlem de la influència que el
saber i el coneixement tenen sobre
la nostra salut i la nostra vida. 

Fa dos cursos que sóc professora
a l’Escola d’Adults, per la qual cosa
tinc l’oportunitat de conèixer de
molt a prop les conseqüències que,
com a limitacions en la vida, té no
poder llegir i escriure.

Moltes de les alumnes no han
pogut anar a escola. Mai han tin-
gut aquesta oportunitat. Durant la
dictadura franquista havien d’aju-
dar els seus pares en les feines del
camp i, en democràcia, van haver
de continuar treballant, pujant els
seus fills, tenint cura dels marits.
Mai han tingut temps per dedicar-
lo a elles mateixes. No podem obli-
dar que, en la nostra cultura, les
dones hem respost a allò que s’es-
perava de nosaltres, al nostre deure
com a dones, mares, filles. Sempre
hem respost al nostre deure més
que al nostre desig.

Mai ningú no ha reclamat el dret

G

JOAQUINA RAYO

Coneixement i salut

La comunicació i
el fet de compartir
idees i coneixement
és pràctica de salut

APORTACIONS ��� Professora de l’Escola d’Adults de Mollet

VICENÇ HUGUET

Es perd un canal publicitari

Publicista. Mollet del Vallès

a l’educació que tenien les dones.
Amb la democràcia van arribar els
grans reptes en educació: faltaven
escoles, centres d’educació profes-
sional, nous instituts on els fills
dels treballadors poguessin accedir
a l’educació secundària, universi-
tats... Però no hi va haver una llei
que plantegés l’obligació d’alfabe-
titzar. Malgrat els esforços dels
nous ajuntaments democràtics per
obrir escoles d’adults, moltes do-
nes van quedar-se sense poder-hi
anar. La conseqüència social d’a-
quest buit de l’educació formal de
les dones és que les fa més vulne-
rables i dependents dels altres. 

Malgrat tot, i gràcies que sem-
pre queda una petita petjada de
rebel·lia que més tard o més d’ho-
ra sorgeix, les alumnes van arribar
a l’escola d’adults. Mai és tard.

Ara, a Mollet, veig com les me-
ves alumnes lluiten per aprendre i

com sorgeixen les frustracions del
passat, la impotència d’haver vis-
cut en la foscor del desconeixe-
ment, de la manca d’informació
escrita, de no poder dir que no sa-
bien escriure, ni tan sols posar la
seva signatura en un document. 

És per mi una satisfacció molt
gran quan veig que avancen en el
saber de la lectura, d’aprendre,
d’entendre, de poder gaudir amb
els diaris, els contes, la poesia.

La comunicació i el fet de com-
partir en grup és pràctica de salut.
No podem pensar que a Internet
ho tenim tot, perquè hem de po-
der compartir idees, coneixe-
ments. És bo escoltar els altres, és
bo treballar i aprendre en grup.

L’Escola d’Adults obre un espai
d’educació permanent en el camí
de la satisfacció, en el desig de
continuar aprenent. Tal com va
dir Alejandra Pizarnik: “L’enteni-
ment és de vegades dolorós, però
també és allò que produeix  l’au-
tèntica felicitat. Per això crec que
els  ciutadans de Mollet tenim el
deure de continuar potenciant els
nostres espais d’educació de les
persones adultes, de continuar en
la via de l’educació permanent de
les persones. �

CIBERENQUESTA Voteu a www.contrapunt.cat

LA PREGUNTA: Les escoles bressol són massa cares? 

Té dificultats per
aparcar el cotxe 
a Mollet?

Sí
82,2%

Gens
6,7%

No gaire
11,1%

�

Resultats definitius

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

Acabada la inscripció a les escoles bressol municipals, es fa
evident el dèficit de places públiques en l’escolarització de
0 a 3 anys, una mancança denunciada pel Síndic de Greuges,
que el 2007 demanava que cada ajuntament en garantís,
per llei, un nombre mínim. Així, s’ha d’aplaudir la iniciativa
de consistoris com els de Mollet i Parets, que dediquen 
esforços a contrarestar una situació heretada per la manca
de recursos econòmics i d’una regulació clara. Com en altres
àmbits, el govern local ha d’assumir serveis sense disposar
dels fons necessaris, que, en aquest cas, complementen les
famílies, que, segons l’informe dediquen un 10% dels seus
ingressos a la llar d’infants. Actualmet, l’escolarització de 0
a 3 anys és un servei educatiu bàsic, per això la prioritat de
les administracions amb competències educatives hauria de
tendir cap l’accés universal d’una prestació essencial. �

L’ESCOLARITZACIÓ DE 0 A 3 ANYS S’HA CONVERTIT EN UN SERVEI

EDUCATIU BÀSIC QUE HA D’ESDEVENIR D’ACCÉS UNIVERSAL

El dret d’anar a escola

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

L’administració calla
davant la multa a
una conductora per
tocar-se el cabell

DES DE FORA VILA

JOSEP 

S E R R A

Mestre i escriptor

Sentir ploure

‘
a dies que el país em fa
mala sang. Els nostres lú-
cids responsables polítics
tan preocupats sempre pel

nostre benestar són incapaços d’au-
toinculpar-se per la manca d’aigua
i ens diuen que nosaltres en gastem
massa i cal castigar-nos multant-
nos. Només els ases responen a les
garrotades? Som com l’ase dels
cops. Fem com els nostre manaires
que quan ens senten alçar la veu
fan com qui sent ploure, quina po-
ca capacitat de reacció que tenim
com a poble! No hi ha aigua? No
hi ha previsió ni vergonya! Transva-
sem aigua de l’Ebre però no es diu
transvasament; doncs com es diu?
Quan un govern té contradiccions
internes i discurs biperí, ha de ple-
gar. Em fa vergonya sentir què
diuen i haver d’explicar que tots els
catalans no som així, ni tots ens
creiem les mentides de cara a la ga-
leria. Som un país de la Conca
Mediterrània, sec, de pluges irregu-
lars i que encara no hem après que

amb una sabata i una espardenya
no es camina ni bé ni còmode.
Prou de repressors estirats i ineptes
amb aura d’esquerres però de sospi-
tosa vàlua humana i democràtica.

No m’estranya que davant tanta
prepotència, cada decret no vagi
acompanyat d’un pressupost per
imprevistos, ans al contrari, dugui
un barem de multes a la ciutada-
nia. I tots com si sentissin ploure. 

Compartir i ser coherent es deu
considerar freaky pels nouvinguts
a la política. Com qui sent ploure,
l’administració calla davant la
multa a una conductora per tocar-
se el cabell i no tenir les dues
mans al volant. Quin ridícul! Tant
si és normatiu com si és una pati-
nada, la pregunta és: si no podem
deixar anar el volant, com i amb
què canviem les marxes del cotxe?
No vull ser groller però la diria
molt grossa. Com deia l’avi, a ve-
gades els burros fan cagades. �

F

� lacasilla_1954@hotmail.com
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VOX POPULI

Hi hauria d’haver
alguna limitació
per al consum
de l’alcohol?

Montse
Rodrigo

Comerciant  (26)
MOLLET DEL VALLÈS

Per als menors sí ja que 
n’abusen; hi hauria d’haver 
algun control. Els adults haurien
de tenir més responsabilitat.

Lluís
Meseguer

Assessor fiscal  (58)
MOLLET DEL VALLÈS

Sí, ja que el consum excessiu
té efectes nefastos. No es 
tracta d’il·legalitzar però sí de
ser responsables.

Ramon
Mora

Jubilat  (82) 
MOLLET DEL VALLÈS

No, a qui li agrada beure, li 
agrada! Hi ha qui beu més i qui
beu menys. Per exemple, jo bec 
alguna cosa però poc.

Ángeles
Barje

Mestressa de casa
(51) MOLLET

És bo prendre’l però amb 
mesura. En general es beu, 
però s’haurien de prendre 
mesures per als menors.

Josefa
González

Cuinera  (38) 
MOLLET DEL VALLÈS

Sí que s’hauria de controlar
més, sobretot als establiments
que en venen, sobretot els 
menors.

Anca Mariana
Silagui

Cambrera (22)
MOLLET DEL VALLÈS

Sí, perquè es consumeix molt
alcohol. Sobretot s’hauria de
controlar als conductors, ja
que provoca accidents.

Text i fotos: ANNA PALOMO

El perill del tren
JORDI CANDELA�Mollet del Vallès

Sóc un usuari de Renfe, sobretot
de l’estació de Santa Rosa. Fa uns
dos mesos vaig informar a Renfe
del que passa en aquesta estació:
tots els trens paren a l’andana
contrària a l’estació, per tant, tots
els usuaris han de creuar la via,
un perill constant, sobretot quan

ve de Barcelona perquè en aquest
cas la gent ha de creuar per da-
vant del tren. Fa uns dies, arriba-
va a Mollet de Barcelona en hora
punta, i va baixar molta gent del
tren. Quan el comboi anava a
arrencar, el maquinista va fer so-
nar el xiulet però la gent, com
que veia que no arrencava, conti-
nuava travessant. El maquinista
va fer sonar el xiulet fins a tres ve-
gades i una senyora molt educa-

dament li va preguntar si això
passaria si parés a l’altra andana.
Ell va contestar que era un manat
de Renfe i que fins que no veiés
ningú a la via continuaria fent so-
nar el xiulet. Vaig enviar un co-
municat a Renfe exposant la si-
tuació i no hi ha hagut ni una
trista resposta. Espero que, a qui
li correspongui, faci alguna cosa
sobre això abans que no passi una
desgràcia. �

Resposta a J.L. Pérez
ARCADI VIÑAS �Mollet del Vallès

Senyor Pérez, no s’enfadi per un
“imposar” de més. En realitat
estic d’acord amb vostè: l’educa-
ció actual, tant l’escolar com la
familiar, fracassa totalment a l’ho-
ra de “crear persones lliures, autò-
nomes, cooperatives, lliurepensa-
dores i responsables” i el que fa
“són persones dòcils i disposades a
treballar de qualsevol manera
segons les necessitats del mercat
capitalista.” I això passa perquè
als educadors les idees del “maig
del 68” ens lliguen les mans i no
podem fer la nostra feina. �

Ànims, monitors
DAVID CREUS �Mollet del Vallès

A banda de polèmiques sobre  els
esplais de la ciutat, m’agradaria
donar molts ànims als monitors
que a l’estiu s’enfrontaran a una
feina difícil tan psicològicament,
com física. Els monitors som per-
sones amb problemes quotidians
com la resta dels mortals, proble-
mes que hem de saber amagar i
això no és sempre fàcil. La matei-
xa activitat ja requereix una aten-
ció molt constant i no podem
oblidar que aquests nens vénen a
gaudir i a aprendre amb nosaltres,
i part de la nostra feina és conèi-
xer-los, sense oblidar que la feina
no sempre està del tot ben paga-
da.  

Però tenim un gran regal, tre-
ballar amb els menuts que saben
gaudir al nostre voltant. Sóc mo-
nitor d’estades, però, per sobre de
tot, sóc pare d’una nena que gau-
diarà també d’unes estades d’es-
tiu. Ànims a tots. �

Bústia
redaccio@contrapunt.cat

Les cartes i fotografies que vulguin aparèixer en aquesta

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

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

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

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

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

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

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

esprès que l’economia espanyola ha
mantingut un creixement per sobre la
mitjana europea, ens trobem ara 
davant un nou cicle econòmic que està

creant molta incertesa i un augment de l’atur.
El motiu principal d’aquesta nova situació cal
trobar-lo en el sistema financer internacional
sobretot per la crisi de les hipoteques Subpri-
me que ha incidit en el finançament de les en-
titats financeres catalanes i espanyoles que
veuen reduïda notablement la seva activitat
creditícia i en la forta caiguda produïda en el
sector de la construcció especialment pel que
fa a l’obra nova d’habitatge de renda lliure.

En el primer trimestre de 2008, s’ha trencat
la tendència dels darrers anys i s’ha tornat a la
fase de destrucció d’ocupació. Catalunya és la
comunitat autònoma on més ha crescut l’atur.
A més, la taxa de temporalitat laboral és d’un
22,08%, molt per sobre de la mitjana europea.

En aquest context, el Vallès Oriental té una
taxa d’atur (9,73%) quasi dos punts per sobre
la mitjana catalana (7,83%) i en concret Mollet
té una taxa d’atur (10,81%) quasi tres punts
superior a la mitjana catalana i un punt per 
sobre respecte al Vallès Oriental. Cal dir també
que les dades del mes d’abril indiquen que
Mollet és la població del Vallès Oriental que
més ha augmentat l’atur i té el 42,37% del total
de pobles del mercat de treball del Baix Vallès.

Tot apunta que l’atur durant el 2009 seguirà
augmentant. Aquesta situació ens preocupa i

sens dubte hauria de preocupar l’equip de 
govern de Mollet, perquè si bé l’atur augmenta
en el conjunt de l’Estat espanyol i de Catalunya,
també és cert que Mollet té una taxa d’atur 
superior a la mitjana espanyola i catalana.

Ara que van maldades, no val dir que l’atur
no és competència municipal, doncs quan tot
va bé el govern diu als mitjans de comunicació
les insercions laborals que es fan des d’EMFO.

L’atur està incidint especialment en la gent
jove, les dones, els majors de 45 anys i el
col·lectiu d’immigrants i per tant l’acció de 
govern de la ciutat ha de fer èmfasi en una
política social d’ocupació centrada en aquests
col·lectius amb més dificultats d’inserció. Per
això entenem que més enllà de les mesures dels
governs espanyol i català per fer front aquest
nou cicle econòmic, cal que l’Ajuntament 
aprovi un Pla de Mesures Urgents.

També cal augmentar els recursos econòmics
dels serveis socials de l’Ajuntament; l’atur té
efectes immediats i l’administració més propera
ha de fer front a les demandes de la ciutadania.
Cal anticipar-se a un escenari que eviti la 
competència entre ciutadans pels serveis públics
garantint els mateixos drets per a tots. Una
política d’anticipació és el millor antídot per
aconseguir una millor cohesió social a la ciutat
i no esperar als esdeveniments del mercat que
ens estan indicant que el futur no pinta bé.

NOEMÍ FERNÁNDEZ, portaveu d’ICV-EUiA�Mollet 

D
Calen mesures contra l’atur a Mollet

Al principi del segle XX, la casa de Can Calet, propietat de Josep Forés,
era de les més conegudes de la zona de baix de Sant Fost, fins al punt
que donava nom, i encara es coneix així, a aquest important nucli.
També és conegut com la casa de l’encreuament entre la carretera de
Badalona a Mollet i la de la Roca a Santa Coloma de Gramenet. Quan
gaudir d’un automòbil estava a l’abast de pocs, Forés oferia un servei
d’anada i tornada de Mollet a Martorelles, amb autocars de reduïdes
dimensions, batejades com a tartanes, per la minsa velocitat i perquè
solien fer figa. L’empresari disposava també d’autos més petits per fer
el tipus de servei que avui s’anomena del taxi i la parada es feia davant
del garatge, al costat de la casa, habitacle que disposava de taller de
reparació. El negoci l’arrodonia amb el servei de benzinera, que 
utilitzava per a font d’energia dels seus autos i a banda, abastir a
aquells que la butxaca els permetia disposar de cotxe o motocicleta.
Tot plegat feia que Can Calet fos centre de referència per a 
excursionistes i viatgers d’aquell temps. 

JAUME RIFÀ �Sant Fost de Campsentelles
Imatge de la parada del servei d’autobús i benzinera de 
Can Calet, l’any 1920

La història de Can Calet�

����� FEMMEMÒRIA | Ajuda’ns a fer memòria: contrapunt@contrapunt.cat
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� ESCACS | PARTICIPARAN 180 INSCRIPCIONS

� MOLLET. El primer Open Internacional Memorial Ezequiel Martín
que el Club Escacs organitza diumenge al Mercat Vell de 9 h a 20 h
compta ja amb 180 inscripcions i s’inclou al Circuit Català d’Oberts
d’estiu. El torneig Sub-16 serà dissabte al matí també al Mercat. 

EL CROS ESCOLAR DE PARETS
REUNEIX 200 PETITS ATLETES 24

EL PILOT MOLLETÀ POL MARTÍNEZ
S’ESTRENARÀ A LA COPA CATALANA 26

EL MOLLET GUANYA 2-1 EL BARCELONETA
I ENFILA L’ELIMINATÒRIA PER L’ASCENS 22

� HOQUEI | 1a Nacional Catalana  MOROTE CONFIRMA LA CONTINUÏTAT A LA BANQUETA I POMÉ MARXA AL CONGRÉS

El primer equip del Mollet HC ha
dilatat l’agonia per la salvació fins a
l’últim minut de l’última jornada
de Lliga, una temporada a oblidar.

El conjunt entrenat pel tècnic
Jordi Morote va empatar 3-3 a la
pista del Vila-seca. Amb aquest
punt, l’equip molletà aconsegueix
la permanència a la Primera Nacio-
nal Catalana perquè l’Andorra va
guanyar 6-5 el Capellades.

Els molletans es van avançar en
el marcador amb gol d’Eudald al
minut 4, però un parell d’errades
en defensa van propiciar la remun-
tada dels tarragonins. Abans del
descans, Pol va forçar el 2-2.
“L’empat ja ens valia però es va
plantejar el partit per guanyar-lo”,
raona el tècnic Morote. Al segon
temps, el Vila-seca va pujar el 3-2
després d’executar una falta que va
acabar en gol perquè la barrera mo-
lletana es va obrir. A sis minuts per
al final, Pol aprofitava un refús per
marcar el gol de la salvació.

Ara és el moment d’extreure con-
clusions i començar a construir un
projecte per a la propera tempora-
da. Jordi Morote continuarà al cap-
davant de l’equip. El tècnic molle-
tà va agafar l’equip poc després de
l’aturada de Setmana Santa, a 6
punts de la salvació, en substitució
de José Luis Paramio.

PRIMERS MOVIMENTS

“Vull fer un equip jove, competi-
tiu i amb implicació”, comenta
Morote. El compromís, precisa-
ment, ha estat el major dèficit de
l’equip d’aquesta temporada i l’am-
bient al vestidor no era gaire agra-
dable. “Enguany ha fallat molta
gent i el bloc de jugadors sèniors
de primer any han hagut de jugar
més minuts dels previstos”, co-
menta Morote que afegeix: “hi ha-
via dos grups, els que no com-
plien i els treballadors que han
salvat l’equip”, comenta l’entrena-
dor molletà. Les primeres baixes
confirmades són Pol (que al gener
tornarà d’Erasmus), Galdrich i Pep
Pomé, que marxa al Congrés, l’e-
tern rival dels molletans. Morote
necessita incorporar un mínim de
tres jugadors més i un d’ells ha de

ser un davanter. �

El Mollet HC suma el punt
de la salvació, fi del malson

EN PERILL. El Mollet HC ha estat a punt de baixar�ARXIU

� PATINATGE ARTÍSTIC

Tres patinadores del
CPA es classifiquen
pel campionat estatal

� � MOLLET / PARETS. Les tres
patinadores del CPA Mollet
Jèssica Garcia, Paula Marco (1a) i
Estela Barrio s’han classificat per
als campionats estatals després de
la bona actuació al Campionat de
Barcelona que el club molletà
organitzava al pavelló Riera Seca
aquest cap de setmana. Per part del
CP Parets, Maria López i Carla
Pérez van aconseguir la tercera i
quarta plaça en el lliure aleví. 

� MOLLET DEL VALLÈS
PEDRO NAVARRO

3
3VILA-SECA

MOLLET HC

� BÀSQUET

� L’aleví masculí de la Unió
Esportiva Bàsquet Martorelles dis-
puta aquest cap de setmana la
final nacional de Catalunya que se
celebra a la Seu d’Urgell. L’equip
ja ha estat campió de la final
comarcal i territorial.

La Unió Martorelles
juga la final nacional

EL CLUB ESCACS PORTA AL MERCAT  
L’OPEN INTERNACIONAL I EL SUB-16
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Gran resultat del CF Mollet UE  al
Municipal Germans Gonzalvo con-
tra el Barceloneta en el partit d’ana-
da del play-off d’ascens que diumen-
ge va suscitar una resposta impres-
sionant de l’afició local. 

L’equip de Sito Fradera va sortir
al camp molt concentrat i va portar
la iniciativa del joc, “la consigna

era sentenciar l’eliminatòria”, re-
coneix el tècnic Fradera per CON-
TRAPUNT. Amb la formació 4-4-2
de costum, el Mollet va sortir sem-
pre amb la pilota controlada i va
disposar de les millors ocasions de
gol. Després d’una aturada del por-
ter Bellés, el conjunt molletà va re-

collir una pilota per després cons-
truir una jugada d’atac que acabaria
en córner. Parra va executar el ser-
vei de cantonada i José Manuel re-
matava l’esfèrica al fons de la xarxa.
Era el minut 12 i el CF Mollet s’a-
vançava en el marcador. La iguala-
da arribaria poc després, al minut

35, amb una centrada de Carmona
que  Martínez va rematar a porta.
Els molletans, però, no van perdre
la compostura i van continuar trian-
gulant amb fluïdesa i palesant les
mancances defensives dels barcelo-
nins. Es va arribar al descans amb el
provisional 1-1. A la segona part, l’e-
quip de Sito Fradera es va veure
més fort físicament i això va perme-
tre el domini molletà. Quan van
transcórrer 10 minuts del segon
temps, Valverde va marcar el 2-1.
“El Barceloneta es basa en un joc
directe, amb pilotes penjades”,
analitza el tècnic. El CF Mollet va
continuar movent la pilota amb pa-
ciència i erosionant físicament el ri-
val. Abans del xiulet final, el CF
Mollet va errar un parell d’ocasions
que haguessin estat definitives. Els
primers 90 minuts de l’eliminatòria
han caigut del costat molletà amb
marcador favorable però incert. 

Diumenge (12 h) toca rematar al
camp del Barceloneta. Cal mante-
nir la mentalitat que en els darrers
tres mesos ha permès a l’equip acu-
mular 8 victòries i un empat. �

� FUTBOL | Primera Territorial LA TORNADA ES DISPUTA AQUEST DIUMENGE AL CAMP DEL BARCELONETA (12 H)

INTENSITAT DE JOC. Dos jugadors pugnen per l’esfèrica�SILVIA DE LA PAZ

A 90 minuts de Preferent

� MOLLET DEL VALLÈS
PEDRO NAVARRO

� Preferent

� PARETS. S’ha produït la primera
part del miracle, ara queda la sego-
na. El Palau-solità va guanyar 3-1
el Gironella i el Parets se situa 13è
del grup 1 amb 38 punts. Per con-
servar la categoria, l’equip de Cuni
necessita que dos dels quatre
equips catalans de Tercera gua-

El Parets és equip de
Preferent a l’espera
de l’ascens de 2a B

� BÀSQUET

� PARETS. El sènior femení del CB
Parets s’ha quedat fora de la fase de
campions de Tercera Catalana en
perdre 69-49 contra el Mollerussa.
Les lleidatanes van ser superiors,
les noies de Moreno només es van
guanyar el tercer parcial. L’equip
es queda a un pas de disputar la
final a quatre.

El femení del Parets
es queda a les portes
de la final a quatre

1
2CF MOLLET UE

CF BARCELONETA

CF MOLLET: Bellés, Bresco, Pau
(Jordi), Toni, Pitu (Rivas), Parra, José
Manuel (Gerard), Marc Fortuny,
Ramírez (Carlos), Valverde i Manolo.
CF BARCELONETA: Jaume, Cabido,
Benja (Alfonso), Edgar, Matamoros,
Cámara, Calatayud (Carmona), Joan
(Cristian), Uri, Toni i Raúl Martínez.
ÀRBITRE: Eduard Caicedo. Groga pels
molletans Pitu i Parra i els visitants
Cabido, Matamoros, Joan i Uri.
GOLS: 1-0, José Manuel, minut 12; 1-
1, Raúl Martínez, min 35; 2-1 José
Valverde min 55.
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� ATLETISME | EL TRAÇAT RECORRIA LA RODALIA DEL PAVELLÓ D’ESPORTS � FUTBOL SALA | COL·LEGIS NOUS HO VA GUANYAR TOT

El Cros Escolar reuneix 
més de 200 corredors

Després d’un primer intent fallit
per culpa de la pluja, dissabte pas-
sat es va celebrar a Parets el Cros
Escolar 2007/2008 que va gaudir
d’una gran resposta de participa-
ció. La popular cursa va convocar
més de 200 nens i nenes de Parets
i també de poblacions properes
com ara Mollet, Lliçà de Vall,
Montmeló i Sant Fost. Els guanya-
dors van ser: Ingrid Andrés (aleví
femení), Oriol Serra (aleví mascu-
lí), Julia Quintana (benjamí feme-
ní), Pau Ruíz (benjamí masculí),
Lara Ramon (prebenjamí femení),
Arnau Ros (prebenjamí masculí),
Cristina Albarran (minibenjamí
femení) i Gerard Banús (miniben-
jamí masculí). �

� PARETS DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

Els Jocs Escolars de
Parets s’acomiaden
fins al proper curs

La Festa de l’Esport
ocuparà diumenge
l’avinguda Llibertat

� PARETS. Dissabte, el pavelló
Municipal d’Esports va acollir el
comiat a la temporada dels Jocs
Escolars que enguany ha comptat
amb prop de 300 esportistes. Així,
l’organització va lliurar els trofeus

� MOLLET. L’avinguda Llibertat
serà diumenge al matí l’escenari
de la Festa de l’Esport al carrer,
una iniciativa de la Regidoria
d’Esports de l’Ajuntament per
apropar l’esport a la ciutadania. La
jornada comença a les 10.30 h.

Rodríguez bat el seu
rècord personal i
acaba 17è al Giro

� PARETS. El paretà Joaquim
Rodríguez ha acabat en 17a posi-
ció a la general del Giro d’Itàlia, la
seva millor marca a la clàssica ita-
liana. Rodríguez tenia previst ofe-
rir una roda de premsa dijous pas-
sat a l’Ajuntament de Parets.

� MOLLET DEL VALLÈS. La Unió
Futbol Sala Mollet va organitzar el
cap de setmana passat a Ca
n’Arimon el torneig Ciutat de
Mollet Memorial Julio López, en
record al tècnic que durant tants
anys va treballar al club molletà.
Van participar prop de 20 equips, és
a dir, més de 135 nens de categories

alevins, brebenjamins i benjamins.
L’equip de Col·legis Nous es va
proclamar campió de la categoria
aleví després de vèncer 5-3 al CEIP
Montseny a la final. El Col·legis
Nous benjamí també va ser el
millor de la seva categoria perquè
va guanyar la final a la UFS Mollet
amb un marcador de 2-4. �

El Ciutat de Mollet aplega
135 menuts a Ca n’Arimon 

DEFENSAR. Un dels participants protegint la pilota�SILVIA DE LA PAZ

A FONS. Les petites atletes esprinten sobre la gespa�SILVIA DE LA PAZ
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S’avorreix jugant al Moto GP i a
qualsevol videojoc de carreres, pre-
fereix la realitat. El molletà Pol
Martínez té només cinc anys i por-
ta la velocitat a la sang. Els trofeus
del pare als prestatges i les fotos
dels avis pilotant antigues motoci-
cletes formen part de la decoració
del menjador. L’afecció per les mo-
tocicletes del petit Pol és congènita,
transmesa a la cadena de l’ADN.  

Pol arrossega un reguitzell d’ex-
periències que el fan especial. A les
dues setmanes d’utilitzar la seva
primera bicicleta va demanar al seu
pare que el deixés anar sense les ro-
detes laterals de reforç. El Pol

aguantava perfectament la vertical,
l’equilibri és una de les seves prin-
cipals virtuts. A més, en Pol és per-
severant i acostuma a entrenar tres
dies per setmana als circuits de
Vallgorguina i Lliçà de Vall. Amb
aquest ritme d’activitat, les caigu-
des i trompades han estat freqüents.
Si més no, encara no l’han vist plo-
rar, simplement s’aixeca, s’espolsa i
torna a pujar a la moto. 

Al taller de casa, en Pol disposa
de dues motos de cross i dues poket
bikes. Malgrat l’aparença inofensi-
va, i comptant que en Pol pesa 20
quilos, aquests vehicles poden asso-
lir una velocitat punta de 80 km/h.
En relació al perill d’aquest esport,
el seu pare, Xavi Martínez, comen-
ta que en Pol “s’ha fet més mal ju-

gant a pilota al carrer que no pas
a sobre de la moto”.

En veure la seva predisposició,
els pares han decidit que, la prope-
ra temporada, el Pol participarà a
una competició oficial: la Copa
Catalana d’iniciació de motocross.
El seu pare, però, preferiria orien-
tar la possible carrera professional
d’en Pol cap al motociclisme de ve-
locitat perquè “és una modalitat

més reconeguda i amb més recur-
sos”, diu. Els seus ídols són Dani
Pedrosa i Valentino Rossi, als qui va
tenir oportunitat de conèixer aquest
any als entrenaments de Moto GP
al Circuit de Catalunya. �

Pol Martínez, un xumet GP 
� MOLLET DEL VALLÈS

PEDRO NAVARRO

AL TALLER. En Pol de visita al Circuit de Montmeló�XAVI MARTÍNEZ

Amb cinc anys, en Pol  
competirà la propera
temporada a la Copa
Catalana d’iniciació

� MOTOR | AL SETEMBRE INICIA UNA COMPETICIÓ OFICIAL DE MOTOCRÒS PERÒ LA FAMÍLIA NO DESCARTA LA VELOCITAT



Divendres al Jardinet és el nom del
nou cicle de música que s’inicia
aquest divendres als jardins del Ca-
sal Cultural, al carrer de Can Fà-
bregas de Mollet. La proposta ha
estat iniciativa del mateix Casal i
ha comptat amb l’impuls de tres

entitats molletanes; l’associació
d’art i cultura La Bombeta, el casal
La Gallineta i el programa de ràdio
Sona Aquí. 

Des del dia 6 de juny i setmanal-
ment fins a l’11 de juliol s’oferirà
música en directe i a l’aire lliure,
amb grups d’estils diversos: Assimè-
tric Band (jazz-fussió), Djs Liz Bro-
thers (dub-reggae), Versus (ver-

sions), Zaraima (flamenc) i Jar-
band (jazz). En aquesta edició, tots
els grups són de Mollet. 

Aquest divendres, doncs, serà el
torn d’Assimètric Band, que s’estre-
naven fa un any amb el nom d’Or-
ganic Set. La formació es nodreix
de temes propis i alguns estàndards
de latin i jazz.

Serà el primer directe del cicle

que es presentava dilluns i que, tal
com explicava Oriol López, del Ca-
sal Cultural, té voluntat de perviure
en el temps i incloure altres discipli-
nes artístiques a banda de la música. 

A l’acte, els organitzadors també
presentaven la imatge que acom-
panyarà la iniciativa que, a banda
d’incrementar l’oferta cultural de la
ciutat, també pretén recuperar un
espai, com és el jardí del Casal. Xa-
vier Clavijo és el responsable del lo-
gotip i el cartell, en el qual apareix
la imatge d’un grill. “És un animal
que surt a les nits i canta, tal com
ho faran les veus de Mollet”, ex-
plica el dissenyador. El president
del Casal Cultural, Albert Adami,
al costat del representant de La
Bombeta, Guillem Argemí, parlava
de la possibilitat d’obrir noves eta-
pes gràcies a la “gran voluntat dels
molletans per encetar projectes
engrescadors”.  �

� MÚSICA | QUATRE ENTITATS PROGRAMEN UN CICLE PER APROFITAR L’ESPAI DEL CASAL CULTURAL

‘Jazz club’ a 
la Bombeta
amb els Da 
Capo Project

� DOBLE SESSIÓ

DIVENDRES 6 de juny · 22 h 

Jardinet · 3 euros (5 amb entrepà)

LA IMATGE. El dissenyador Xavier Clavijo amb Argemí, Adami i López (d’esquerra a dreta)�S. DE LA PAZ

� MOLLET. La Bombeta ha progra-
mat per dissabte (19.30 h) una ses-
sió de jazz a càrrec del septet Da
Capo Project, que presentarà el
seu ampli repertori de música
emmarcada en el que la formació
anomena jazz club. La banda, amb
la seva estètica que evoca el
Chicago de l’època de la llei seca,
oferirà peces d’Arthur Hamilton,
Van Morrison i Ray Charles, entre
altres. Els integrants de Da Capo
Project són J. Carles (saxo tenor i
alt), Vanessa (saxo tenor), Enric
(bateria), Vincenzo (baix), Xavi
(guitarra), Àlex (piano), Lorena
(veu). El preu serà de 2 euros.

DIUMENGE, REGGAE

Roe Delgado & The Wild Style
oferirà diumenge (20 h) el seu estil
reggae-hip hop que destil·len els
seus treballs La fuerza de la amis-
tad (2005 i Mundo plastificado
(2008). El preu del concert serà de
3 euros. �
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RITMES DE L’ÀFRICA TANQUEN    
EL CICLE DE PETIT FORMAT A L’ERA

� MÚSICA | CONCERT A L’AIRE LLIURE

� L’actuació de Dakan, en el marc de les festes del barri
de Plana Lledó, tancava el cap de setmana el cicle de
petit format del centre cultural L’Era. El grup va 
oferir el seu repertori de danses i ritmes africans. CULTURA

Cinc propostes musicals per a
les nits de divendres al jardí

� MOLLET DEL VALLÈS
GEMMA REPISO / CONTRAPUNT
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� ARTS ESCÈNIQUES | FÒRUM ABELLÓ VA PRESENTAR ‘EL DESVÁN DE LA SARSUELA’

� MOLLET DEL VALLÈS. El desván
de La Sarsuela ha omplert aquest
cap de setmana el Teatre
Municipal Can Gomà, amb una
antologia dels millors moments
dels diferents muntatges que ha
produït l’associació Fòrum Abelló. 
Durant dues hores es van repassar

clàssics de Cançó d'amor i de 
guerra, Luisa Fernanda i Gigantes
y Cabezudos, entre altres peces. El
nou muntatge antològic del Fòrum
Abelló, dirigit per Jordi González
Vergés i Peter i Diana Gadish, es
va presentar dissabte al vespre i
diumenge a la tarda. �

SESSIÓ
ANTOLÒGICA
DE SARSUELA

� MÚSICA | CICLE DE CAMBRA 

Duet de violí i guitarra
per recollir el folklore
d’arreu del món

El centre cultural La Marineta aco-
llirà divendres (21 h) el tercer con-
cert del cicle de música de cambra
que organitza cada any l’Escola
Municipal de Música.

En aquesta ocasió, el públic po-
drà escoltar la proposta de la violi-
nista i professora de l’Escola de
Música de Parets Heike Grafe i la
guitarrista Eva Sintes, professora
del centre molletà. Aquest duet de
corda poc freqüent oferirà una se-
lecció de temes de música culta
barrejada amb arrels tradicionals,
del folklore d’arreu del món.

Heike Grafe (Bilbao, 1973) ha
estudiat al Conservatori Superior
de Música de Barcelona i al Con-
servatori del Liceu. Ha estat solista

de l’Orquestra de Cambra de Gra-
nollers i ha col·laborat amb la Bar-
celona Simfonietta i l’Orquestra de

Cambra de l’Empordà, entre altres.
Eva Sintes (Maó, 1978) va estu-

diar al Conservatori de Badalona i
a l’Escola d’Arts Musicals Luthier.
L’any 2002 va acabar el Grau Su-
perio de Guitarra i ha rebut classes
magistrals de guitarristes com ara
Ignacio Rodes, Carles Trepat i Da-
vid Russell, entre altres. �

Eva Sintes i Heike Grafe, a La Marineta

Les dues joves són
professores de les
escoles de música
de Mollet i Parets

� MÚSICA

La JOCVO reuneix
200 alumnes al 
concert dels 10 anys
� La Jove Orquestra i Cor del
Vallès Oriental (JOCVO) celebra-
va fa dos diumenges el seu 10è ani-
versari, amb un concert a Ca
n’Arimon. Per al recital, els prop
de 200 alumnes de més d’una de-
sena d’escoles de la comarca van
comptar amb l’acompanyament
d’alguns dels primers músics que
van passar per la JOCVO. � UNA DÈCADA. Alguns dels primers ‘jocvos’ van participar-hi�A.S.

� MOLLET DEL VALLÈS
MONTSE ERAS
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Glòria Gorchs. Bibliotecària

VACANCES LITERÀRIES:
llibres per a tota mena d’equipatges

S’apropa l’estiu i per a molts de
vosaltres això és sinònim de
vacances i, per tant, de temps
lliure per llegir. I ja sabeu que
de llibres n’hi ha de tota mena 

i condició, tants com possibles
destins turístics. Així que només
cal pensar quin estil de 
vacances us esperen i buscar 
les lectures més escaients.

Si heu llogat uns apartaments a la costa amb tres parelles
més, amb canalla, i us esperen tardes amb fills, cosins, néts i
veïns, és millor anar carregat de bones lectures per a petits:

Esmorzar a les 9 h, visita a les piràmides a les 9’30 h, hora 
lliure fins a les 12 h, etc. Si us espera un estiu programat 
amb guia turístic, són millor lectures curtes: contes, poesia, 
curiositats i alguna novel·la de poques pàgines. 

VACANCES EN FAMÍLIA

Si sou dels que preferiu no organitzar res fins al darrer moment,
connectar-vos a la xarxa i buscar la millor oferta. O tancar els ulls

davant un mapa i anar on us porti el dit... segurament preferireu
lectures amb emocions a dojo: misteri, sorpreses, intriga...

VACANCES IMPROVISADES

VIATGES ORGANITZATS

A las buenas y a las
malas.
Selecció i adapt. Teresa Duran.
Il·lustr. Paula Alenda...  [et al.]
Madrid: Anaya, 2007. D’interès
general. 

Recull molt extens de contes de fades
i bruixes. Hi trobareu contes tradicio-
nals, però també d’autors clàssics i
moderns. Amb una introducció molt 
interessant de la compiladora.

Pallufet & Ventaflocs.
DESCLOT, Miquel. Il·lustr. Mercè
López. Barcelona: Cruïlla, 2008.
Primers lectors.

Reinvenció i fusió dels contes d’en
Patufet i la Ventafocs, en una història
plena d’humor. Molt destacables les
il·lustracions de Mercè López.

Pingüí.
DUNBAR, Polly. Barcelona: RBA,

2008. Per als més petits. 

Conte per als més petits on un nen
intenta mantenir una conversa amb
un pingüí. Dunbar torna a mostrar un
bon equilibri entre afectivitat i enginy.

La meva mare.
IMAPLA. Barcelona: RBA, 2008.

Per als més petits.

Seguint la línia estilística dels seus
darrers treballs, l’autora presenta, de
forma intel·ligent i amb humor, el
perill que les mares esdevinguin
esclaves dels seus fills.

El pastor o en què 
pensen els bens abans...
LE THANH, Taï-Marc. Il·lustr.
Rébecca Dautremer. Barcelona:
Baula, 2008. (Una Altra Història
de Serafí Anyell; 2)  Per als més

petits.

Nova col·lecció protagonitzada per
l’anyell Serafí, pensada per parlar dels
hàbits als més petits, però amb un 
format de vinyeta i un petit fil 
argumental que la fan destacable.

El doctor Submarí.
TIMMERS, Leo. Barcelona:
Claret, 2008. (Claret Kids) Per

als més petits.

Després del seu èxit amb el 
llibre Qui condueix (La Galera, 2006)
tornen les enginyoses il·lustracions
de Timmers, aquesta vegada per 
presentar-nos un doctor que cura els
malalts de les profunditats marines.

Una lectora poc corrent.
BENNETT, Alan. Barcelona:
Anagrama/Empúries,  2008. A
partir de 15 anys.

Una història que planteja com pot
canviar la vida d’algú que, de cop,
descobreix el poder de la lectura. La
part còmica arriba quan aquest algú
és la reina d’Anglaterra.

Gran recull de mentides
il·lustrades.
CARRASCO, Aitana. València:

Tàndem, 2008. Primers lectors.

Llibre il·lustrat, curiós i divertit, que
recull en cada pàgina una mentida
universal com ara: si mires el foc et
faràs pipí al llit, els nens vénen de
París, si t’empasses un préssec et 
creixerà un arbre a la panxa...

Creus en els fantasmes?
COLOM, Rosa-Maria. Il·lustr.
Mabel Piérola. Alzira: Bromera,

2008. A partir d’11 anys.

Després del seu llibre Divendres 13,
l’autora torna amb un conjunt de cinc
contes de por, misteri i, sobretot, de
fets inexplicables.

Antologia de poesia per a
infants.
Sel. Miquel Desclot. Il·lustr.
Mercè Galí. Barcelona: La
Galera, 2007. D’interès general.

Recull extens de poemes de tots els
temps i d’orígens diversos: obres i 
traduccions inèdites en català,
d’autors d’aquí i universals. Una obra
imprescindible per a pares i 
educadors.

El paraigua vermell 
en una casa blanca. 
PONS, Pere. Il·lustr. Riki Blanco.
Barcelona: Baula, 2007. (Ala
Delta. Sèrie Verda; 27) A partir
de 9 anys.

Recull de contes curts on l’autor 
presenta la quotidianitat d’uns infants,
que parlen de les seves pors, d’amor 
i amistats, tot sota una pàtina de
malenconia.

Fugida cap al sud. 
MADRID, Juan. Barcelona: Edebé,

2008. A partir de 13 anys.

En un antic hotel dels afores de
Granada conflueixen diferents histò-
ries: la d’un jove immigrant que creu
haver trobat la calma, la d’una noia
de casa bona que no sap res de la
vida, la d’un especulador fill de papà i
la del robatori d’una gran quantitat de
diamants.

Certificat C99+ 
HERNÁNDEZ, Lluís. Barcelona: La

Galera, 2008. A partir de 15 anys.

Interessant exercici que planteja un
futur on les persones podran conèixer
l’any de la seva mort. Narració a dos
nivells que intercala els fragments de
ficció amb la transcripció de la Llei
Única del Certificat que regula,
justament, la vida de les persones.

A mitja nit.
TELLEGEN, Toon. Il·lustr. Mance
Post. Barcelona: Cruïlla, 2007. (El
Vaixell de Vapor. Sèrie Blava, 148)

A partir de 9 anys.

Petites històries, de dues o tres 
pàgines, amb pensaments i reflexions
que es fan diferents animals a les nits.
Originals, profundes, divertides i de
vegades un pèl absurdes.

L’habitació de ma germana.
COLL I MARTÍ, Josep. Barcelona:
Empúries, 2008. (L’Odissea; 147) A

partir de 13 anys.

Intriga que gira al voltant de la mort
d’una parella de joves a causa de la
mala combustió d’un estufa de butà.
Novel·la en clau d’humor, que cal 
llegir sense encaparrar-se gaire en els
tòpics sobre els orientals.

Sherlock Holmes i el cas de
la joia blava.
DOYLE, Sir, Arthur Conan.
Adapt. Rosa Moya. Il·lustr. Roger
Olmos. Barcelona: Lumen, 2008.
A partir de 7 anys.

Àlbum il·lustrat que presenta un 
episodi del famós detectiu creat per
Conan Doyle. Una posada en escena
de l’il·lustrador molt cuidada i una
bona manera de conèixer el 
personatge.

El camino de Sherlock.
FERRARI, Andrea.  Madrid:
Alfaguara, 2008. A partir de 13

anys.

Francisco, un nano amb tots els 
problemes que comporta el fet de ser
superdotat, participa en un concurs
televisiu de preguntes per tal de 
guanyar un viatge de final de curs per
a la classe. El tema triat: Sherlock
Holmes.

El camino que no iba a 
ninguna parte. 
RODARI, Gianni. Il·lustr. Xavier
Salomó. Madrid: SM, 2008.

Primers lectors.

Àlbum il·lustrat d’un conte de Gianni
Rodari, que manté una estructura i
una moral propera als contes 
tradicionals. El gran format i les 
il·lustracions de Xavier Salomó el fan
molt recomanable.
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Si teniu previst fer un viatge a l'altra punta de món, amb
dotze hores de vol, temps morts als aeroports esperant un
enllaç, etc. O fins i tot si us decidiu per un interrail, és el
moment ideal per llegir trilogies, sèries, nissagues o aquells
clàssics que teniu apuntats a la llibreta de pendents. 

Si sou dels que preferiu unes vacances emocionants ben lluny
de casa, perdre-us per paratges insòlits, descobrir nous
racons en grans ciutats,  conèixer la fauna salvatge, etc.
Aleshores aquests llibres us ajudaran a explorar millor el 
vostre destí.

VOLS TRANSOCEÀNICS I INTERRAILS

Si aquest estiu toca estalviar i us quedeu sense vacances, no val a
desanimar-se. Només cal fer una bona tria de llibres d'aquells

que  conviden a crear, inventar, somniar, filosofar... i fins i tot a
escriure cartes!  

ENS QUEDEM A CASA

OBJECTIU: CONÈIXER EL MÓN

El jardín secreto
BURNETT, Frances Hodgson.
Madrid: Siruela, 2006. (Las Tres
Edades; 6) A partir d'11 anys. 

Un clàssic de la literatura infantil en
llengua anglesa que va publicar-se
per primera vegada el 1910. La 
protagonista és una nena malaltissa
que deixa l'Índia per anar a viure
amb un oncle seu en una misteriosa
mansió d'Anglaterra.

L’última casa.
CARBÓ, Joaquim. Barcelona:
Columna, 2008. (Columna Jove;
231) A partir de 13 anys.

Amb aquesta novel·la l'autor tanca la
sèrie que va encetar l'any 1966 amb
La casa sota la sorra, un clàssic sens
dubte de la literatura infantil 
catalana. Una ocasió, doncs, per 
rellegir totes les aventures d'Henry
Balua i Pere Vidal.

La guerra de les bruixes.
CARRANZA, Maite. 3 vols.
Barcelona: Edebé, 2006-2007. A

partir de 13 anys. 

El clan de la lloba, El desert de gel i
La maledicció d'Odi, tres títols que
beuen del folklore autòcton i 
mediterrani. Un exercici molt 
interessant de l'autora, que fusiona
elements de la literatura juvenil 
realista amb el gènere fantàstic.

Les germanes
Verdelaine.
FERDJOUKH, Malika. [Col·lec-
ció]. 4 vols. Barcelona: Cruïlla,

2005. A partir d'11 anys.

Enid, Hortense, Bettina i Geneviève:
quatre germanes orfes que donen
títol a cada un dels volums de la
sèrie. Amb edats i personalitats ben
diferents, sobreviuen el dia a dia
amb empenta i imaginació.

Persèpolis.
SATRAPI, Marjane. Barcelona:

Norma, 2006. A partir de 15 anys.

Recopilació dels quatre volums de la
premiada autobiografia de Marjane
Satrapi, una escriptora iraniana que a
través d'aquest còmic va explicar-nos
de forma clara i transparent la 
repressió dels fonamentalistes sobre 
la dona a l'Iran.

Les aventures de Tom
Sawyer.
TWAIN, Mark. Il·lustr. Isidre
Monés. Barcelona: La Galera,
2008. (Els Grumets de la Galera;

43) A partir d'11 anys.

Un personatge clàssic de la 
literatura universal que, a través de
les seves aventures al peu del riu
Mississipí, ha captivat infants de
moltes generacions.

Un león en París.
ALEMAGNA, Beatrice. Boadilla
del Monte: SM, 2007. Primers 
lectors.

Un lleó arriba a París, a la Gare, com
no, de Lyon. I des d'allà inicia un 
passeig pels principals punts turístics
de la ciutat. Un àlbum de gran format
i d'imatges impressionants, per gaudir
de París des del punt de vista d'un
nouvingut.

Ernest.
CASAS, Lola. Il·lustr. Gusti.
Barcelona: Serres, 2007. Per als

més petits. 

Una història sobre la quotidianitat
d'una família de lleons a la Sabana,
que atrapa els petits i fa somriure als
grans. Un àlbum on destaca l'habilitat
de l'il·lustrador per mostrar l'interior
dels personatges a partir de les
expressions dels rostres.

La reina Gisela
HEIDELBACH, Nikolaus.
Barcelona: Juventud, 2008. A

partir de 7 anys.

Una nena anomenada Gisela,
manaire i amb aires de grandesa,
després d'un naufragi arriba a una
illa habitada tan sols per suricates.
Una història àcida i divertida 
il·lustrada per un autor d'excepció.

Tant de bo fossis aquí!
HOBBIE, Hollie. Barcelona:
Edebé, 2007. (Xoni i Xano)
Per als més petits.

Una nova aventura de Xoni i Xano.
Aquesta vegada els dos grans amics
porquets, després d'un llarg viatge a
terres exòtiques, descobreixen que a
vegades les coses més sorprenents es
poden trobar al jardí de casa.

El príncep de Venècia. 
NOGUÈS, Jean-Côme. Il·lustr.
Anne Romby. Barcelona:
Zendrera Zariquiey, 2008. A
partir de 7 anys.

Un àlbum il·lustrat de gran bellesa,
que ens convida a passejar per carrers
i canals de Venècia, enfilats dalt d'una
gòndola, perseguint la identitat de
l'home de la màscara.

El sonido de los colores. 
LIAO, Jimmy. [Arcos de la
Frontera]: Barbara Fiore, 2008. A

partir de 9 anys. 

L'autor, del qual s'acaba de publicar
també Desencuentros, crea un 
veritable joc de colors que dóna sentit
al títol. Un llibre per deixar-se portar
per les imatges, per rellegir-lo amb
atenció i per somniar.

Estimat Max 
GRINDLEY, Sally. Il·lustr. Tony Ross.
Barcelona: Cruïlla, 2007. (Cartes i

Diaris) A partir de 9 anys.

En Max envia una carta a la seva
autora de llibres infantils preferida.
I l'autora li respon. Comencen així 
una divertida i entranyable 
correspondència que ens permet
conèixer una mica més a fons el petit
Max.

Una ampolla al mar de
Gaza.
ZENATTI, Valérie. Barcelona:
Cruïlla, 2007. (Cartes i Diaris) A

partir de 13 anys.

A través dels correus electrònics d'una
noia israeliana i un noi palestí,
coneixem com viuen els joves 
d'aquests territoris i alhora, amb un
llenguatge clar i proper, podem 
entendre una mica millor les causes
d'aquest conflicte.

El taller de les papallones.
BELLI, Gioconda. Il·lustr. Wolf
Erlbruch. [Arcos de la Frontera]:
Barbara Fiore, 2008. Primers lec-

tors.

Una història molt enginyosa que ens
mostra la part fosca del món dels
Dissenyadors de Totes les Coses. Les
il·lustracions de Wolf Erlbruch acaben
d'arrodonir, si és possible, la proposta.

El libro de los libros.
BENINI PIETROMARCHI, Sophie.
[Barcelona]: Thule, 2008.
D'interès general.

Un llibre de manualitats que, de forma
poètica, convida els infants a crear els
seus propis llibres. No sols dóna eines
de com inventar històries, sinó 
sobretot de les infinites possibilitats
de l'autoedició.

El meu àlbum de fotos per
dibuixar i acolorir.
ESTELLON, Pascale. Barcelona:

Blume, 2008. Per als més petits.  

Seguint la moda dels darrers anys,
apareix un nou llibre de pintar i 
acolorir, que intenta dignificar aquest
gènere amb noves propostes lluny
dels llibrets d'imatges simples i 
estereotipades de quiosc.

No es una caja. 
PORTIS, Antoinette. Vigo:
Faktoría K de Libros, 2008. Per als

més petits.

Un llibre que convida els adults a
reflexionar sobre la imaginació dels
més petits. Una història que podem
llegir en clau no consumista, que ens
demostra tot allò que pot crear un
petit conill amb una caixa de cartró.

A

B
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Ja sigui per inspiració primaveral o
per simple coincidència en el ca-
lendari, Mollet acull aquest cap de
setmana una nodrida agenda artísti-
ca que es fonamenta en quatre ex-
posicions diferents.

Per una part, el col·lectiu d’artis-
tes Taller de Santa Coloma de Gra-
menet apropa les seves peces de ce-
ràmica i vidre a La Marineta.
L’exposició porta per títol Somnis
en ceràmica i vidre i s’inaugura
aquest divendres a les 19 h. Entre
aquest grup d’artistes es troba la
molletana Pilar Montserrat que fa
19 anys ja va exposar a La Marineta
i des d’aleshores que no ha deixat
de fer ceràmica. L’elenc d’artistes
són Antolín Flórez, Concepción
Pérez, José Maria Moreno i Júlia
López. La diversitat de creadors es

plasma en una col·lecció que abra-
ça diferents estils de treballar les
formes i les textures.

A més, l’associació d’art i cultura
La Bombeta inaugura aquest diven-
dres la mostra de dibuixos de Jordi

Solano. L’obra de l’artista barceloní
es recolza sobre la representació de
la figura humana amb un estil on
convergeixen el traç del còmic i les
il·lustracions clàssiques de l’anato-
mia humana. Aquesta col·lecció de
dibuixos va néixer dels esbossos que
Jordi Solano traçava al marge de les
seves llibretes. La inauguració de
l’exposició de Solano coincidirà
amb el sorteig d’una escultura que
l’artista Ricard Mira ha donat a La
Bombeta. 

Precisament Ricard Mira i Pepi
Montesinos tenien previst inaugu-
rar una exposició d’escultures di-
jous a la Sala Fiveller. La mostra
dels creadors martorellesencs es
clou el 15 de juny.

A part, els alumnes dels cursos
de pintura impartits al centre cívic
de Can Pantiquet i al CIRD Joana
Barcala exposen els seus treballs al
Barcala fins al proper 10 de juny. �

� ART | S’INAUGUREN QUATRE EXPOSICIONS DE DIFERENTS DISCIPLINES PLÀSTIQUES

La primavera fa brotar una
catarsi artística a Mollet  

� MÚSICA | JOHNNY SHEPHERD PRESENTA NOU TREBALL

Jordi Solano apropa la seva col·lecció de dibuixos a La Bombeta

� MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

La secció infantil del grup de teatre Segle XX va interpretar
diumenge passat al Casal Parroquial de Sant Fost l’obra
Estrella Delta amb una gran afluència de públic. El teatre no
s’atura a Sant Fost perquè el grup de teatre amateur torna a
actuar diumenge (17 h) amb l’obra Bodevil. �FOTO: S.DE LA PAZ

Segle XX entra en escena

Les formacions Nine Scars (rock
en anglès), els paretans El Último
Grito (rock dur en castellà), Once a
Week de Montmeló (hard-rock) i
els Johnny Shepherd and the
Hurricanes (rock and roll) han
estat els quatre grups finalistes del
concurs musical Amfirock impulsat
pel casal Can Butjosa de Parets.
Aquestes bandes ja han guanyat els
300 euros bruts que el certamen
oferia als finalistes. Ara cal escollir
el guanyador que es decidirà des-
prés dels concerts programats pel
proper 13 de juny (Nine Scars i El
Último Grito) i el 20 de juny

(Johnny Shepherd i Once a Week),
totes dues jornades a l’amfiteatre de
Can Butjosa. 

El concurs musical ha rebut una
vintena de maquetes i el grup
guanyador rebrà com a premi la
possibilitat d’enregistrar un disc als
Estudis Dalton de Parets. A part,
el concurs estrena enguany el pre-
mi del públic, el grup més votat
pels assistents guanyarà 150 euros
en metàl·lic.

A part, el molletans Johnny She-
pherd presenten el seu nou treball
discogràfic aquest dissabte a la sala
barcelonina Be Cool. El compacte
porta per nom Canalla i les can-
çons es poden escoltar gratuïta-
ment al myspace de la banda. �

El concurs Amfirock
ja té quatre finalistes

� PARETS DEL VALLÈS
CONTRAPUNT 

Ricard Mira i Pepi 
Montesinos porten
la seva escultura a la
Sala Fiveller 

La Marineta obre les 
portes a ‘Somnis de 
ceràmica i vidre’
fins al 19 de juliol

�



DV, 6 JUNY 2008 33PUBLICITAT contrapunt



DV, 6 JUNY 2008      34 contrapunt

LA PLUJA RESTA PARTICIPANTS  
A LA BICICLETADA DE L’ESCLAT

� PASSEJADA | ONZENA EDICIÓ

� MOLLET. La pluja que va caure a primera hora del matí
de diumenge va fer que la bicicletada organitzada pels
supermercats Esclat, que havia de fer un circuit per
Gallecs, rebés menys participants dels previstos. GARBUIX

� BARRIS | CELEBRACIÓ DEL DESÈ SOPAR DE VEÏNS A L’AVINGUDA TEIXIDORES

Els veïns del barri de Riera Seca
prenen el relleu festiu de Plana
Lledó, amb la celebració del sopar
veïnal, que enguany arriba a la
desena edició. Les activitats, que
es concentraran en la jornada de
dissabte i s’ubicaran a l’avinguda
Teixidores entre els carrers Nuado-
res i Brodadores, començaran amb
una festa adreçada als més me-
nuts, amb jocs infantils i una xoco-
latada (11.30 h).

ELS CONCURSOS  

A la nit, l’AV col·locarà les taules
per al sopar (22 h). Mitja hora
abans, però, s’hauran de presentar
les truites que participin en el con-
curs de truites. Els veïns també or-
ganitzen el concurs de guarniment
de taules. La nit acabarà amb ball
i música en directe. �

La festa veïnal salta de
Plana Lledó a Riera Seca
No hi faltaran els concursos de truites i de guarniment de taules

� SANT FOST DE CAMPSENTELLES.
En el marc de les activitats del cicle
Maig Viu, diumenge la plaça de la
Vila acollirà la primera Jornada de
les entitats, que es desenvoluparà de
10 del matí a 2 del migdia, i que
pretén donar a conèixer la tasca que
fan diverses de les associacions de la

població amb tallers, jocs, exhibi-
cions i punts informatius. En aquest
sentit, les entitats veïnals han mos-
trat, a través de la federació d’AV, el
seu malestar pel fet que el consisto-
ri, segons ells, no hagi comptat amb
aquestes associacions de cara a la
jornada. �

Sant Fost estrena una
jornada per mostrar 
la tasca de les entitats
El cap de setmana se celebrava la Motofarra

� ‘MAIG VIU’ | ACTIVITATS DE PRIMAVERA

� MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

Exhibicions a Plana Lledó

� MOLLET DEL VALLÈS. El pati de l’escola Joan Salvat Papasseit va
acollir el cap de setmana les activitats de la festa del barri de Plana
Lledó, en què no van faltar els àpats com la paella i les migas ni les
actuacions musicals i les exhibicions, com la del grup de ball 
espanyol i sevillanes de l’associació. � SÍLVIA DE LA PAZ

MOTORS A FONS. La Motofarra, a l’antic IES, diumenge �S. DE LA PAZ
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� PARETS DEL VALLÈS. El Teatre
de Can Rajoler dilluns (17.30 h)
acollirà l’acte inaugural de la 19a
edició de les jornades Els nostres
avis, amb l’obertura de l’exposició
de fotografies i la mostra dels tre-

balls realitzats pels alumnes dels
tallers dels casals municipals per a
la gent gran. 

Les jornades, organitzades per la
Regidoria de Serveis Socials de l’A-
juntament de Parets, tenen com a

finalitat establir un punt de trobada
i convivència entre la gent gran,
donar a conèixer algunes de les ac-
tivitats que desenvolupen durant
l’any i potenciar la seva participació
en actes lúdics. 

El programa es desenvoluparà
fins al 15 de juny, i comptarà amb
més d’una dotzena d’activitats de
caire lúdic, social, esportiu i cultu-
ral, que inclouen competicions es-
portives, havaneres, xerrades, sarda-
nes, un recital poètic a càrrec del
Niu d’Art Parets i l’actuació de
playbacks del grup La Il·lusió no té
Edat. 

Les jornades es clouran diumen-
ge amb un acte religiós a l’església
de Sant Esteve i un dinar de ger-
manor al municipi de Tordera. �

� CICLE D’ACTIVITATS | PROGRAMA ‘ELS NOSTRES AVIS’ El Muntanyenc
organitza la segona
travessa a Montserrat
� El Club Muntanyenc de Mollet
organitza aquest dissabte la segona
edició de la Travessa Integral de
Montserrat, que pretén descobrir
els racons d’aquesta mítica mun-
tanya. L’itinerari, que comença al
coll de Can Massana, recorrerà
indrets com els colls del Miracle i
de Porc, el refugi de Sant Benet i el
camí dels Degollats. No faltarà la
visita al monestir. L’organització
preveu unes 9 hores de travessa.

La gent gran de Parets
celebra les seves jornades
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ALEXANDRE CARDUNETS CAZORLA

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

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

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

RACÓ D’ART

Artista del sege XIX-XX que va
practicar la pintura, el dibuix i
també els gravats. El barceloní
va cursar els seus estudis a l’Es-
cola de Belles Arts de la Llotja
com a deixeble del mestre Mi-
guel Campí. Va alternar el pro-
cés d’aprenentatge amb el seu
treball com a litògraf. Dins de
la temàtica paisatgística, Ca-
zorla es va especialitar en la
representació de vistes urba-
nes, sobretot de Madrid, Tole-
do i també de la seva ciutat
natal. En aquest camp va ser
especial reconeguda una sèrie
d’antics carrers de Barcelona
representats abans de la seva
desaparició i que va adquirir
un important valor documen-
tal. Va mostrar la seva obra en

diverses exposicions conjuntes
i individuals a Madird i Barce-
lona. Alhora, Cazorla va con-

córrer en diferents certamens i
concursos artístics on va rebre
diferents guardons. Principal
menció per la seva tasca com
il·lustrador a publicacions de
l’època i com autor d’ex libris,
la seva obra s’exposa al Museu
de Barcelona. El quadre repre-
sentat és Monestir, del 1913. �

Es va especialitar
en els paisatges 
urbans de Madrid,
Barcelona i Toledo

� MARTORELLES. El mal temps va
aigualir la Festa de la Primavera que
se celebrava diumenge al Parc de
Can Sunyer. Entre les diverses acti-
vitats hi havia una plantada popu-
lar, a més d’un taller de medi
ambient organitzat per ADISMAR.

ARRÒS ORFEÒNIC

L’Escola Orfeònica de Martorelles,
que havia de continuar la festa al

parc de Can Sunyer, va traslladar
finalment el concurs d’arrossos a la
masia Can Carrancà. En aquesta
28a edició van participar nou grups,
dos dels quals van elaborar paelles
per a més de 50 persones. El millor
tast el va guanyar Maria Dolors
Vilallonga, seguida de Pili i Rafa
Cifuentes, i Pedro Murciano. La
millor presentació va ser per a la
paella del Casal d’Avis de Can
Sunyer. �

� FESTA MEDIAMBIENTAL | PLANTADA POPULAR AL PARC DE CAN SUNYER

Esqueixos de primavera

VERD RENOVAT. El parc de Can Sunyer va acollir una plantada popular�SÍLVIA DE LA PAZ

MONESTIR 
Alexandre Cardunets Cazorla (Barcelona, 1871 - 1944)

� MOLLET DEL VALLÈS. Després
d’uns anys al parc de Can Borrell,
la tradicional Festa de les
Nacionalitats i les Comunitats
Autònomes torna al seu escenari
originari, el parc de Can Mulà.

Irmandade a Nosa Galiza organitza
la 29a edició de les jornades, que
pretenen donar a conèixer el folklo-
re d’indrets diversos de l’Estat, amb
l’exhibició de grups musicals i de
ball, que actuaran durant tot el cap

de setmana. Les formacions convi-
dades són, entre altres, el grup
Rosalía de Castro, de Cornellà;
l’Asociación Cultural Agarimos, de
Badalona; el Centro Gallego, de
Barcelona;  Cova da Serpe, també
de la ciutat comtal. De Mollet hi
actuaran: la Irmandade, el Grupo
Azahar, l’Esbart Dansaire, el
Centro Cultural Andaluz i el
Centro Recreativo Aragonés. �

Can Mulà acull de nou la
Festa de les Nacionalitats

� FOLKLORE | IRMANDADE A NOSA GALIZA ORGANITZA LA 29A EDICIÓ

Aquest diumenge el Casal 
Cultural de Mollet organitza el
tradicional concurs de paelles.
La cita del certamen serà al
Jardinet dels Avis, al carrer 
Can Fàbregas. 

Concurs al Jardinet

Paelles al Casal
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MEDICINA I ESTÈTICA

Dra.
MONTSERRAT TORNER

Homeopatia
i Acupuntura

Adults i Nens
HORES CONVINGUDES

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

EL “MOBBING”

El cap és alguna cosa més que una víctima. És algú que es
converteix en un agressor gratuït que, pel seu tipus de
personalitat, "gaudeix" del càrrec i necessita "bocs
expiatoris". Una vegada més, aquest tipus de situacions
s'ha batejat amb un nom en anglès: mobbing . 
El mobbing, assetjament moral o fustigació psicològica
en el treball, identifica una situació en què una persona
o un grup de persones exerceixen una violència psicolò-
gica extrema, de forma sistemàtica durant un temps pro-
longat, sobre una altra persona en el lloc de treball. En
el cas del mobbing cal destacar que l'agressor se situa
sempre per sobre de la víctima en l'escala jeràrquica de
l'empresa. 

La fustigació es pot manifestar de moltes maneres.
· Evitar l'empleat per no encomanar-li tasques. 
· Menysprear sistemàticament les feines realitzades per
l'empleat o empleada. 
· Aïllar els companys de treball per impedir-los la comu-
nicació entre ells. 
· Fer comentaris de menyspreu a la persona per l'aparen-
ça, les conviccions o la raça. 
· Ridiculitzar el treballador davant dels altres. 
· Assetjar manifestament o ocultament amb insinuacions
o provocacions de caràcter sexual. 
· Cridar o insultar les persones empleades. 
· Amenaçar verbalment. 
· Difondre calúmnies sobre les persones empleades en el
treball. 
· Posar sistemàticament en dubte el treball de l'empleat.

Per Xavier Conesa
Psicòleg

� 93 570 71 54
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Ingredients:

- Una mica de carn

(pollastre, conill,

guatlles, porc, etc.), 

-una mica de marisc

(llagostins, gambes,

escamarlans, galeres,

musclos, cloïsses,

etc.)

- calamars

- sípia

- arròs

- ceba

- tomàquet madur

- mongetes tendres

- pèsols

- safrà

- pebre negre

- sal

- oli 

- aigua

ARRÒS A LA 

CASSOLA

Es posa a bullir l'aigua, a raó de tres
volums per un d'arròs, i una mica més.
En una cassola, amb un raig d'oli i un
pessic de sal, es posa la carn a fregir, de
manera progressiva, començant pel
que costi més de fer ros. 
Quan estigui mig fregit, s'hi afegeixen
els crustacis. 

Un cop tot sigui bastant ros, s'hi tira la
ceba, ben picada, i es deixa fer rossa,
també. Llavors, s'hi afegeix el tomà-
quet, les mongetes tendres, els pèsols,
el calamars, la sípia i una mica de sal.

Quan el tomàquet sigui cuit, s'hi afe-
geix l'arròs i es deixa sofregir una mica,
per a què els grans no s'enganxin, un
cop bullits. Després, s'hi tira l'aigua, el
safrà, pebre negre i sal. 

Es deixa coure, durant divuit minuts,
remenant de tant en tant, per a què no
s'agafi. S'apaga el foc i es deixa repo-
sar, tapat, un parell de minuts. 	

�
INGREDIENTS

L’APARADOR

TROFEUS DEL VALLÈS
Avinguda Gaudí, 57-61 | Tel. i Fax 93 570 38 83  | www.trofeusvalles.com | MOLLET DEL VALLÈS

Aparador de l’establiment Trofeus del Vallès a Mollet �T.V.

PER MENJAR

Tot esforç mereix un just premi i per
als esportistes, amateurs i professio-
nals, menuts i veterans, quina millor
recompensa que un objecte que els
recordi la gesta. A Trofeus del Vallès,
firma de Terrassa amb més de 30 anys
d’experiència i ara amb nou establi-
ment a Mollet, saben que la competi-
ció també és això i són especialistes en trofeus esportius, copes,
medalles i plaques d’homenatge. La seva activitat inclou alhora

productes de marxandatge com ara pins, clauers,
gravacions, samarretes, gorres, bosses, banderins,
en definitiva regals i detalls, per a particulars,
entitats i empreses. Deixeu-vos assessorar: el seu
personal especialitzat els informarà i assessorarà
d'una forma ràpida, econòmica i professional.
Disposen de maquinària d’última tecnologia per
oferir els productes de qualitat més competitius

reduint costos. A més, ofereixen descomptes especials a clubs
esportius i a centres escolars.

Especialistes en trofeus,
copes i medalles, la firma
ofereix grans descomptes 
a clubs i escoles
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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

El guanyador d’aquest mes 
es publicarà  en l’edició número 352

DEFUNCIONS

NAIXEMENTS

Meritxell Monteros (Mollet) 23/05/08
Alicia-Montserrat Rondo Dioso (Montmeló) 24/05/08
Alejandro Shappiro (La Llagosta) 24/05/08
Adrian Pinagorte Triviño (Mollet) 26/05/08
Amiv Nekol Mero Bravo (Mollet) 27/05/08
Daniela Mollà Palacios (Parets) 28/05/08
Mar Vico Navarro (Mollet) 28/05/08
Roger Pitarch (Santa Perpétua) 29/05/08
Sara Ribera Bellido (Mollet) 31/05/08

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. Berengur III, 66

FARMÀCIES DE TORN

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

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

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

Joan Ciurans Tous (Martorelles) 73 anys 27/05/08
Elvira Perol Borragero (Mollet) 98 anys 27/05/08
José María Garzón Álvarez (Mollet) 85 anys 28/05/08
José Esteban Jiménez (Mollet) 74 anys 30/05/08

Dades facilitades per la Funerària Monserdà





 =

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

EL TEMPS
per Felip Comas

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

DIJOUS, 29 24ºC 12ºC 23ºC 1.009 hPa - 29 km/h S

DIVENDRES, 30 25ºC 14ºC 25ºC 1.011 hPa        - 31 km/h SSW

DISSABTE, 31 21ºC 17ºC 19ºC 1.014 hPa        Inap. 24 km/h SE

DIUMENGE, 1 20ºC 15ºC 20ºC 1.012 hPa 6,2 l 26 km/h SSE

DILLUNS, 2 22ºC 14ºC 19ºC 1.015 hPa Inap. 26 km/h SSE

DIMARTS, 3 21ºC 15ºC 17ºC 1.018 hPa 1,6 l 29 km/h WNW

DIMECRES, 4 23ºC 12ºC 20ºC 1.015 hPa - 31 km/h SE

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

Ruixats fins a mig matí. A
partir de llavors nuvolositat
variable fins a la tarda, quan
es poden repetir. Tempera-
tures més baixes.

Cel serè o poc ennuvolat,
amb creixement de nuvola-
des a la tarda, amb precipi-
tació poc provable. Tempe-
ratures amunt.

Núvols i clarianes, alter-
nant-se al llarg del dia. A la
tarda es podria escapar algu-
na gotellada feble. La tem-
peratura no variarà.

Previsió per al cap de setmana

DIUMENGE 8DIVENDRES 6 DISSABTE 7

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

L’ENTITAT IRMANDADE A NOSA
GALIZA ORGANITZA EL CAP DE SETMANA
LA FESTA DE LES NACIONALITATS AL PARC
DE CAN MULÀ Pàg. 36

LA RIERA SECA CELEBRA LA 10A
FESTA DEL BARRI AMB ACTIVITATS INFANTILS,
EL CONCURS DE TRUITES, EL CONCURS DE
GUARNIMENT DE TAULES I BALL.    Pàg. 34

MOLLET

Divendres, 6
· CONCERTS DE CAM-
BRA. 21 h. Música d’arrel

amb Eva Sintes i Heike

Grafe. La Marineta.

· DIBUIX. 21 h. Inaugura-

ció mostra de Jordi Sola-

no. La Bombeta.

· INAUGURACIÓ. 19 h.
Mostra Somnis en ceràmi-

ca i vidre. La Marineta.

· MÚSICA. 22 h. Jazz-fu-

sió amb Assimètric Band.

Jardí del Casal Cultural.

Dissabte, 7
· ITINERARIS. 10 h. Cir-

cuit Gallecs Llarg. Sortida

de Can Borrell.

· JAZZ. 19.30 h. Concert

de la formació Da Capo

Project. La Bombeta.

· MOSTRA. 21 h. Tallers

dels grups de Teatre L’Era.

Teatre de Can Gomà.

· VOLUNTARIAT PER LA
LLENGUA. 19 h. Festa de

cloenda comarcal Volun-

tariat per la llengua. Pla-

ça Prat de la Riba.

· INFANTIL. 12 h. L’hora

del conte: Contes orien-

tals, amb Laura Rodrí-

guez. Can Mulà.

· ESCACS. 9 h. Open Sub

16 Ciutat de Mollet. Me-

morial Ezequiel Martín.

Mercat Vell.

· TEATRE. 21.30 h. Sólo

PARETS

EXPOSICIONS

Divendres, 6
· INFANTIL. 18 h. L’hora

del conte. Biblioteca Can

Butjosa.

Dissabte, 7
· ESPORT. 9.30 h. Diada

de l’Esport. Pavelló.

· NATACIÓ. 10 h. Jorna-

da recreativa de natació.

Piscina Can Butjosa.

· BALL. 21 h. Ball de saló

amb el grup Liberty. Tea-

tre Can Butjosa.  

Dilluns, 9
· MOSTRES. 17.30. 19es

jornades Els Nostres Avis.

Can Rajoler.

Dimarts, 10
· SARSUELA. 17 h. Con-

cert Miralls, amb Cris Vi-

ñas i Juli Rodríguez. Club

Sant Jordi.

Dimecres, 11
· BINGO. 17 h. Als casals

d’avis de Parets.

MARTORELLES

Diumenge, 8
· GENT GRAN. 18  h.
Tarda de ball. Envelat.

Dijous, 12
· INFANTIL. 18 h. L’hora

del conte. Biblioteca Can

Butjosa.

· MÚSICA. 22 h. Havane-

res a càrrec del grup El

Bergantí. Parc La Linera.

· POESIA. 18 h. Recital

poètic. Jardins de Ca

n’Oms.

· AMFIROCK. 23 h. Ac-

tuació de Once a Week i

Johnny Shepherd & The

Hurricanes. Amfiteatre

Can Butjosa.

SANT FOST

Diumenge, 8
· ASSOCIACIONS. 10  h.
Jornada de les Entitats,

amb activitats, tallers i

exhibicions. Plaça de la

Vila.

· TEATRE. 17 h.
Representació obra Bo-

devil, a càrrec del grup

de teatre Segle XX. Casal

Parroquial.

Dijous, 12
· GENT GRAN. 16  h. A

ballar! Sala dels Miralls

del Pavelló 2.

SANT FOST

· PINTURA. Exposició de

l’associació Artísitca de

Sant Fost sobre el pessebre

vivient. Celler de Can To-

rrents. Fins al setembre.

MOLLET

· EXPOSICIÓ. Alumnes del

taller de pintura del centre

cívic L’Era. Fins al 4 de ju-

liol.

· EXPOSICIÓ. Somnis en

ceràmica i vidre. Centre

Cultural La Marineta.

· EXPOSICIÓ. Mostra dels

artistes Pepi Montesinos i

Ricard Mira. Sala Fiveller.

Fins al 15 de juny.

· EXPOSICIÓ. Alumnes del

curs de dibuix i pintura del

CIRD Joana Barcala i centre

cívic Can Pantiquet. Al Joa-

na Barcala fins al 10 de

juny.

· MOSTRA. Concurs de fo-

tografia del Club Muntan-

yenc. L’Era. Fins al 5 de

juny.

· EXPOSICIÓ. Trepitja,

d’Alba Torrecillas. La Nau.

Fins al 13 de juny.

· EXPOSICIÓ. El plasticis-

me espiritual de Francesc

Domingo. Museu Abelló.

Fins al 20 d’agost.

para parejas. Centre Cívic

Can Pantiquet.

Diumenge, 8
· ESPORT. 10.30 h. Festa

de l’Esport al Carrer. Avin-

guda Llibertat.

· REGGAE. 20 h. Concert

de Roe Delgado i Wild

Style. La Bombeta.

· CONCURS. 14 h. 21è

Concurs de Paelles. Casal

Cultural.

· FUTBOL. 9 h. Trobada de

seleccions intercomarcals

cadet. Camps Zona Sud i

Germans Gonzalvo.

· MOSTRA. 20 h. Tallers

dels grups de Teatre L’Era.

Teatre de Can Gomà.

Dimarts, 10
· INAUGURACIÓ. 19 h.
Mostra Obrim finestres,

obrim diàlegs. Centre cívic

Can Borrell.

Dimecres, 11
· TALLER. 16 h. Taller

d’escriptura. Biblioteca Can

Mulà.

· IMMIGRACIÓ. 19 h. Pre-

sentació del Pla Nacional

per a la Immigració, orga-

nitzat per la Federació

d’Associacions de Veïns.

Centre cívic Can Borrell.

· MANUALITATS. 18 h. Ta-

ller de sal. Sala de lectura

de La Marineta.

Dijous, 12
· GENT GRAN. 17 h. Fes-

ta de Sant Joan. Carrer

Burgos, 50.

· MANUALITATS. 18 h.
Taller Un viatge inoblida-

ble. Sala de lectura del

Centre Cultural L’Era.
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6 de juny de 2003 (núm. 105).
Després de les eleccions munici-
pals, CiU proposava un pacte a
l’Entesa i PP per formar govern. A
part, el cantautor Raimon omplia
el teatre de Can Gomà. 

–Com has fet l’estudi?
–He recollit informació de les precipita-
cions a Mollet de 1890 a 1910, i de 1950 a
1970. I de 1970 a 2006, amb l’ajuda d’en
Joan Folch, qui ha anotat cada precipita-
ció, amb la seva intensitat i si va anar
acompanyada de pedra i llamps. 
–Quines conclusions has extret?
–He estudiat les inundacions, les sequeres,
les nevades i els llamps i trons, amb la seva
periodicitat.

–A Mollet cada cop plou i neva menys? 
–Sí, he pogut observar que abans es pro-
duïen tots els fenòmens meteorològics amb
més periodicitat. Abans plovia i nevava més
i també hi havia més inundacions, potser
perquè el poble estava menys preparat.
–Has estudiat la inundació de 1962? 
–Sí, és la més important de la història, tot i
que no va produir víctimes mortals a Mo-
llet, va provocar molts danys materials, es
van perdre molts diners. 
–Als últims 100 anys hi ha hagut seque-
res com la d’ara?  
–Sí, alguns hiverns no plovia i les conse-

qüències es patien a l’estiu. He trobat sis
èpoques de forta sequera, sense tenir en
compte aquesta última. La més forta, a
mitjans del segle passat. 

� PER: ESTEVE GIRALT

Autor del treball sobre meteorologia a Mollet
guanyador del premi juvenil Vicenç Plantada.

Pere Emiliano

A Mollet, cada
cop hi plou i
hi neva menys

EN ESSÈNCIA

� LA DADA

8.200
� Número d’unitats venudes per
l’empresa de ciclomotors i motoci-
cletes Derbi de Martorelles durant
el primer trimetre de l’any. Això
representa un increment del 4,8%
respecte a les vendes efectuades
entre gener i març de 2007. 17

� LA FRASE

� JOSEP MONRÀS, l’alcalde de Mollet

del Vallès analitza els problemes

d’aparcament de la ciutat. 10

� LA PARAULA

Da Capo

� Dissabte actua a La Bombeta el
grup de jazz Da Capo Project. En
italià Da Capo significa des del
principi i en termes musicals impli-
ca que s’ha d’interpretar de nou
l’obra des del primer compàs de la
partitura. 27

� EL WEB

myspace.com/oawgroup

� Direcció Myspace de Once a
Week, un dels finalistes del con-
curs Amfirock promogut pel casal
Can Butjosa de Parets. 32

Ens hem de treure del 
cap aparcar davant de 
casa, la ciutat no pot 
ser un gran pàrquing

“


