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La Diputació de Barcelona ha apro-
vat els ajuts a les poblacions, en el
context del Pla de concertació de la
Xarxa Barcelona Municipis de Qua-
litat 2008-2011.  Dels 813.533 euros
que rebran Mollet, Parets, Sant
Fost, Martorelles i Santa Maria, a
l’entorn del 50% es destinaran a ac-
cions dels àmbits de benestar social
i de desenvolupament econòmic i
turisme. En aquest sentit, els muni-
cipis rebran per finançar els serveis
d’atenció domiciliària (67.581 eu-
ros), entre altres programes, com
l’Avi, com estàs?, a Mollet i el Cen-
tre Obert, a Parets. A banda dels
sectors que rebran més dotació, la
Diputació també destinarà 56.158
euros a Salut Pública, 46.869 a
Educació, 45.000 a Comerç, 24.000
a Cooperació, 5.000 a Societat del
Coneixement i 4.000 a Medi Am-
bient. L’ens atendrà el 86% de les
sol·licituds presentades pel total de
municipis, amb 39,5 milions. �
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TOTAL
813.533 €

BENESTAR
SOCIAL
220.063 €

MOLLET
528.139 €

139.185 €
Atenció domiciliària

(37.050)

146.581 €
1ª fase Pla Estratègic

(40.000)

49.544 €
Pla Joventut

(11.755)

31.747 €
Material esportiu

(6.480)

45.000 €
“Obrim finestres”

(21.000)

45.053 €
Atenció domiciliària

(14.205)

35.529 €
Millora ocupabilitat

(20.000)

39.504 €
Foment canals 
participatius

(7.718)

20.008 €
Material esportiu

(3.780)

7.500 €
Inventari fons Jutjat
Municipal de l’Arxiu

(5.500)

22.251 €
Atenció domiciliària

(6.955)

_

3.173 €
Polítiques d’igualtat

(3.173)

3.839 €
Escola Esportiva

Municipal
(2.833)

_

11.849 €
Atenció domiciliària

(6.955)

9.500 €
Millora ocupabilitat

(8.000)

5.637 €
Pla Joventut

(2.218)

7.069 €
“Dona, fes esport”

(2.536)

4.900 €
“Contes de

Martorelles”
(2.500)

1.725 €
Atenció domiciliària

(919)

_

500 €
Polítiques d’igualtat

(500)

1.911 €
Material esportiu

(1.080)

_

PARETS
189.481 €

SANT FOST
33.763 €

MARTORELLES
50.774 €

SANTA MARIA
11.377 €

DESENVOL.
ECONÒMIC
191.611 €

IGUALTAT
98.357 €

ESPORTS
64.574 €

CULTURA
57.400 €

SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ 2008-2011 
I ACTUACIONS AMB MÉS DOTACIÓ

� La Diputació de Barcelona ha concedit
13.000 euros a la Fundació Joan Abelló
per a programes d’art contemporani i
7.000 més per invertir en el disseny de
tallers i d’itineraris per a escolars.

COMERÇ AL CARRER SUPORT A LA FUNDACIÓ

La Diputació atorga 220.000 € per
a accions de Benestar Social

� SUBVENCIONS | PLA DE CONCERTACIÓ XARXA BARCELONA MUNICIPIS DE QUALITAT 2008-2011

SANTA MARIA TINDRÀ 6.000 €
PER ESTUDIAR DE FER MERCAT

� L’Ajuntament de Santa Maria disposarà
de 6.000 euros per fer un estudi per a la
possible creació d’un mercat ambulant al
municipi. D’altra banda, Parets en tindrà
4.000 per modernitzar-ne els seus.

EL MUSEU ABELLÓ REBRÀ 
20.000 € PER A ACTIVITATS

CULTURA AUTÒCTONA

EL PLA PREVEU SUPORTS AL
M’ART I A LA PEDRA DEL DIABLE

� El pla de concertació preveu ajuts al
projecte artístic M’Art i al Martorelles
Alternativa Musical (1.600 €), a la festa de
la Pedra del Diable de Parets (2.000) i a la
Mostra de Titelles de Mollet (4.000).

El Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya (PUOSC) 2008-2012
aportarà a Mollet, Parets, Sant Fost,
Martorelles i Santa Maria uns 5,2
milions d’euros. D’aquests, però,
només 757.058 s’han atorgat per a
aquest any, tal com ratificava di-
marts la Generalitat. Amb tot, la
inversió global de Catalunya, 141
milions, representa la xifra més alta
de la història d’aquest pla. Pel que
fa al Baix Vallès, l’ajut més impor-
tant que s’ha concedit enguany és
per al condicionament de l’entorn
del nou hospital a Mollet, concre-
tament per a la connexió de clave-
gueram (500.000 euros, d’un pres-
supost total de 879.000). Aquesta
serà l’única ajuda el 2008, tot i que
l’any vinent es preveu un milió per
a la futura biblioteca. El PUOSC
destina enguany a Parets 38.835
euros per a l’arranjament de l’edifi-
ci consitorial. No serà fins al 2010 i
2012 que se li aprovarà el més
d’un milió per al barri antic i Cal
Jardiner. Precisament, el consistori
va al·legar al PUOSC per aquests
terminis. El 2008, Martorelles té
una subvenció de 60.000 euros per
al casal d’avis de Can Sunyer. �

Només un 14%
dels ajuts del
PUOSC s’aprova
per al 2008 
� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M.E.Les subvencions de l’ens provincial per als
propers quatre anys sumen 813.533 euros

El 86% de les sol·licituds dels municipis
barcelonins s’han atès, amb 39,5 milions

� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

FONT: DIPUTACIÓ DE BARCELONA



Abans que acabi el 2008, Medi Am-
bient inclourà al Pla d’Espais d’In-
terès Natural (PEIN) la zona de
Gallecs que és propietat de l’Inca-
sòl i que està delimitada com a sis-
tema d’espais lliures en el Pla Di-
rector Urbanístic (PDU), és a dir,
774 hectàrees. Si més no, aquest és
el compromís de la directora gene-
ral del Medi Natural, Núria Buena-
ventura, que ha comunicat a l’alcal-
de de Mollet, per mitjà d’una carta
datada el 21 de juliol.  Fonts de la
Generalitat consultades per CON-
TRAPUNT han assegurat que l’a-
provació es farà a la tardor.

Si, finalment, es concreta aquest
compromís, hauran calgut tres anys
per desencallar una proposta que el
2005 llançava el llavors director de
Medi Natural, Ramon Luque. Els
desacords existents sobre el nombre
d’hectàrees que cal incorporar al
PEIN han propiciat l’endarreri-
ment. Luque havia assegurat que
Medi Ambient volia ampliar el pe-
rímetre d’espai lliure que delimita-
va Política Territorial al PDU i arri-
bar a incloure 1.090 hectàrees. La
proposta va rebre al·legacions de
pagesos i ajuntaments. Ara, Medi
Ambient aprovarà la inclusió de
774 hectàrees i deixa la porta ober-
ta a altres àrees de titularitat priva-
da en un futur no immediat. �

� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

� TERRITORI | MEDI AMBIENT ASSEGURA QUE LA INCLUSIÓ ES FARÀ A LA TARDOR

Compromís: Gallecs al PEIN aquest any

SOCIETAT
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IXM ACUSA EL GOVERN DE “PASSIVITAT” EN
EXIGIR LA RESTITUCIÓ DE LA IMATGE DEL CAMPANAR

� PATRIMONI | REIXES A LES FINESTRES

� MOLLET. IxM ha acusat l’Ajuntament de “passivitat” a l’hora de reclamar que
es retirin les reixes de les finestres del campanar de l’església de Sant Vicenç que
una empresa de telefonia va instal·lar fa dos mesos per situar-hi una antena. “És
incomprensible que encara no les hagin fet retirar”, considera el grup.

ATUREM LA GUERRA DE MOLLET CELEBRA DIUMENGE UN DINAR PALESTÍ SOLIDARI AL JARDINET DEL CASAL CULTURAL*

PROPOSTA. Traçat dibuixat al Pla Territorial Metropolità �AJ.ABANS. Traçat previst al Pla de Carreteres �AJUNTAMENT

L’Ajuntament de Mollet vol la incorporació de
Gallecs al PEIN perquè deixi de ser focus de
noves infraestructures i, en aquest sentit, ha 
presentat suggeriments a l’Avantprojecte del Pla
Territorial Metropolità. Per això, reitera el 
rebuig i insta a l’eliminació de la proposta de
metro comarcal, un ferrocarril entre Granollers
i Sabadell que passaria per l’espai rural. Mollet
veu una altra amenaça en la via Interpolar, que
el Pla Territorial dibuixa més reduïda que en el
vigent Pla de Carreteres. En la proposta de 

traçat, la Interpolar es convertiria en una 
millora de l’actual C-155, però es bifurcaria de
la C-155 a l’altura de la zona paretana. Tot i 
així, l’Ajuntament considera innecessària
aquesta via: “La Interpolar no serviria com a
estructura suburbana ja que la zona ja està 
articulada amb infraestructures com la B-500,
C-155, la carretera de la Roca i la construcció
de les rondes urbanes”, assenyalava Monràs.
Els suggeriments molletans també es refereixen
als dos possibles traçats que es perfilen per a la

C-17. L’Ajuntament dóna suport al que es 
descriu com direcció Circuit de Catalunya i 
refusa l’opció que prendria direcció Parets. 
Segons el consistori, d’aquesta manera es 
connectarien millor les polaritats urbanes. Pel
que fa al tema d’assentaments urbans, el Pla
proposa un creixement bipolar a Palau i Lliçà
de Vall. Mollet refusa aquest darrer per mitigar
la pressió sobre Gallecs i considera que és 
suficient el creixement proposat a l’entorn urbà
de Palau.� CONTRAPUNT / G.REPISO

Mollet diu no a la Interpolar, tot i que sigui reduïda
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Un jutjat penal de Melilla ha con-
demnat un home, de 31 anys i natu-
ral de Mollet, a tres anys i sis mesos
de presó per haver difós per Internet
imatges sexuals d’una noia amb qui
es comunicava a través de la xarxa.
La sentència considera A. S. M.
com a autor responsable d’un delic-
te contra la intimitat i la pròpia
imatge de la víctima, amb qui va
mantenir relacions sexuals esporàdi-
ques i per Internet durant un any.

Els fets van passar el març de
2004, quan la víctima, mentre par-
lava amb l’acusat a través de l’ordi-
nador, es va despullar. Segons la
sentència, l’home ho va gravar i des-
prés va difondre les imatges a través
d’Internet, segons l’Agència Efe. Tot
i que els pèrits no van poder deter-
minar que l’acusat fos l’autor de la
gravació i la difusió, la jutgessa va
considerar que els fets quedaven
acreditats. L’acusat haurà de pagar
3.840 euros a la víctima, que ha tin-
gut problemes psicològics arran de
la difusió de les imatges. �

L’advocat del policia local de Sant
Fost i exguàrdia civil, Roberto P. C.,
que el 8 de juliol ingressava a presó
perquè la magistrada va considerar
que hi havia risc de fugida, assegura
que el seu client no va rebre la cita-
ció personal per comparèixer al jut-
jat. El lletrat de la defensa explica
que el dilluns 7 de juliol ja va mani-
festar a la jutgessa que el seu client
no estava citat personalment i que,
l’endemà, l’agent es va personar
voluntàriament al jutjat quan ell
mateix el va poder avisar per telèfon.
A més, remarca que l’1 de juliol va
personar-se al jutjat i no va ser citat
per al dia 7. L’advocat nega les infor-
macions aparegudes a El Periódico,

en les quals s’assegura que l’acusat
es trobava a un bar proper del jutjat
de Martorell que instrueix el cas, el
mateix dia 7 de juliol. 

El policia santfostenc està impu-
tat com a presumpte autor d’un de-
licte d’associació il·lícita, negocia-
cions prohibides als funcionaris
públics i suborn. L’advocat defen-
sor assegura que aquesta diligència

oberta el 2008 no té res a veure
amb una altra de 2004 sobre un cas
d’un robatori de 400 quilograms de
cocaïna al port de Barcelona. En
tot cas, l’única vinculació seria el
fet que un dels confidents de Ro-
berto P. C., de l’època en la qual
exercia de Guàrdia Civil, està im-
putat en el cas de narcotràfic.

Roberto P. C. havia declarat el
20 de febrer en relació amb el cas
de negociacions prohibides als fun-
cionaris i havia estat deixat en lli-
bertat provisional sota fiança. L’A-
juntament de Sant Fost, on treballa
des de 2004 com a caporal, li va
obrir un expedient informatiu. Des
del seu empresonament, l’ha sus-
pès de feina, a l’espera del desenvo-
lupament del cas, que segueix sota
secret de sumari. �

� TRIBUNALS | ROBERTO P. C. ESTÀ IMPUTAT PER PRESUMPTE ASSOCIACIÓ IL·LÍCITA

L’advocat del policia local
empresonat per risc de fugida
diu que no havia estat citat

Presó per a un molletà
per difondre vídeos
sexuals per Internet

� SANT FOST DE CAMPSENTELLES

CONTRAPUNT / M.E.

� DELICTE CONTRA LA INTIMITAT I LA IMATGE

El passat dijous es va produir la
col·lisió d’una motocicleta i un
turisme a Martorelles, a conse-
qüència de la qual el conductor de
la moto, Francesc C. F. de 25 anys
i veí de Badalona, va ser traslladat
molt greu a l’Hospital la Vall

d’Hebron on moria hores més tard.
La col·lisió, que va ser per enves-

tida lateral, es va produir a les 17 h
a l’altura del quilòmetre 2 de la
carretera BV-5006 en el seu pas pel
polígon de Martorelles.

El conductor de la motocicleta,
Francesc C. F. de 25 anys i veí de
Badalona, va ser traslladat amb
pronòstic molt greu a l’Hospital de

la Vall d’Hebron on va morir a les
00.30 hores de divendres. La vícti-
ma era agent del cos de Mossos
d’Esquadra i en el moment de l’ac-
cident estava fora de servei. 

Els cinc ocupants del turisme
presentaven ferides de diversa con-
sideració i tres d’ells van ser traslla-
dats a l’Hospital de Granollers i
dos a l’Hospital de Mollet. �

Mor un jove motorista després de
xocar amb un cotxe a Martorelles

� MARTORELLES

CONTRAPUNT

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

Francesc C. F., de 25 anys i veí de Badalona, era agent dels Mossos d’Esquadra

El lletrat assegura que
la imputació a l’agent
no té res a veure amb
el cas de narcotràfic 



Inspecció de Treball ha iniciat un
procés sancionador contra Correus
per la situació laboral dels carters
de Sant Fost, que des del maig de
2007 treballen amb dos barracons

provisionals al costat de l’Ateneu.
El procediment sancionador s’obre
“per no haver realitzat l’avaluació
de riscos laborals ni la planificació
preventiva” de l’actual oficina. 

La resolució arriba després que la
UGT denunciés al gener les condi-
cions en què havien de treballar

aquests empleats que “han ofert un
servei prou eficient tenint en
compte la precarietat”, explica Jo-
sé Feijoo, responsable de la UGT
del sector Correus. Sobre l’expe-
dient sancionador, Rubén Valdés,
delegat de Seguretat i Salut Laboral
del sector postal de la UGT a Bar-
celona, apunta que “Correus prefe-
reix pagar les sancions interposa-
des per la Inspecció de Treball
abans que dur a terme una verita-
ble cultura preventiva en seguretat
i salut laboral”, opina Valdés.

TRASLLAT IMMINENT

Per la seva part, Manel Rey, direc-
tor de Correus a Catalunya, ha ex-
plicat a CONTRAPUNT que Ins-
pecció de Treball “tenia
coneixement que la situació dels
barracons era excepcional i provi-
sional” i opina que amb el trasllat
a les noves instal·lacions de l’Ate-
neu “aquest tema se solucionarà i
quedarà tancat”, diu. Rey assegura
que l’empresa que està fent les
obres d’adequació de la nova ofici-
na lliurarà l’obra aquest dilluns i
que, si els arquitectes de Correus
donen el vistiplau, el trasllat es farà
efectiu abans d’acabar el mes. �

� SERVEIS | DENÚNCIA PER “PRECARIETAT LABORAL”

Treball obre un expedient 
sancionador a Correus per la
situació dels carters a Sant Fost

� SANT FOST DE CAMPSENTELLES

LAURA ORTIZ

ESPORTIUS. Una de les activitats de la festa a Can Mulà� AJUNTAMENT

Els casals d’estiu als centres pú-
blics de Mollet han acollit un total
de 816 nens i nenes. Enguany, i
per primera vegada, mitjançant el
Pla educatiu d’entorn s’han gestio-
nat diferents casals temàtics que
s’han desenvolupat als centres que
així ho han sol·licitat. És el cas dels
CEIP Can Besora i Sant Vicenç,
on s’ha fet un casal artístic; Prince-
sa Sofia, on ha estat esportiu, i Ni-
colás Longarón, on el centre d’in-
terès han estat les festes del món.

A banda d’aquests quatre casals
gestionats des del Pla educatiu

d’entorn també han organtizat ca-
sals d’estiu les AMPA de les escoles
Sant Jordi, Joan Abelló, Montseny,
Col·legis Nous i IES Gallecs. Di-
jous, el parc de Can Mulà acollia
la festa final de les activitats.

VISITA A CAN GIRONA

D’altra banda, el secretari de Jo-
ventut de la Generalitat, Eugeni
Villalbí, visitava dimecres la casa
de colònies de Can Girona, a San-
ta Maria de Martorelles, on donava
a conèixer dades sobre les activitats
d’estiu a les comarques barceloni-
nes, en què han participat uns
100.000 infants i joves. �

Més de 800 nens
fan estiu als casals

� EDUCACIÓ | CAN MULÀ ACOLLIA LA FESTA CONJUNTA

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

L’empresa diu que ha estat un període “excepcional”

que se solucionarà amb el trasllat a la nova oficina
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Després de dos anys de la col·loca-
ció de la primera pedra, la cons-
tructora Visoren ha enllestit els pi-
sos de lloguer de protecció per a
joves de Can Corominas, que es
lliuraran als seus arrendataris al se-
tembre. La promoció de 40 habi-
tatges d’entre 39 i 66 metres qua-
drats es van sortejar entre les 61
sol·licituds presentades per joves de
la població de 18 a 35 anys.

INCREMENT DE PREU

Tot i que en un primer moment
l’oferta dels pisos se situava entre
els 153 i els 250 euros mensuals, el
preu final ha patit un increment
d’uns 100 euros una pujada que
s’explica per paràmetres econòmics
i socials que marca la Generalitat

que és qui fixa el preu dels habitat-
ges de protecció, segons informen
fonts municipals. “L’Ajuntament
no hi pot fer res en aquest sentit”,
explica el regidor de Joventut, An-
toni Piñero, que assegura que l’in-
crement podria haver estat major ja
que, un cop començada l’obra, va
entrar en vigor una normativa que
pujava la catalogació de la zona de
Sant Fost i que “hagués obligat a
pujar més els preus, però des del
consistori es va lluitar perquè no
se’ns apliqués”, indica. Un proce-
diment burocràtic que, segons el
regidor, ha estat la causa del retard
en el lliurament dels pisos. 

Per a la construcció dels habitat-
ges, l’Ajuntament es va acollir a
una figura legal novedosa per la
qual ha destinat als pisos socials sòl
municipal que era per a equipa-
ments. Així, l’empresa Visoren tin-
drà la concessió de la gestió dels pi-

sos 30 anys, moment en què passa-
rien a ser de titularitat municipal.

Els contractes d’arrendament
són per cinc anys amb la possibili-
tat de prorrogar-los cinc més “sem-
pre que es continuin complint els

requisits”, apunta Piñero. Sobre
una possible opció de compra, el
govern municipal no la  contem-
pla, per ara, tot i que, un cop aca-
bada la concessió “dependrà de
les necessitats del poble”, diu. �

� SANT FOST DE CAMPSENTELLES

LAURA ORTIZ

� HABITATGE | PROMOCIÓ DE PROTECCIÓ SOCIAL A CAN COROMINAS

Visoren acaba els pisos de lloguer
jove que s’entregaran al setembre

NOU DE TRINCA. En Carlos visitava el seu futur pis �M.GARCIA

Paràmetres de la Generalitat fan incrementar el preu uns 100 euros respecte a la primera oferta presentada

� Dijous, la Federació d’Associa-
cions de Veïns de Mollet (FAVM)
rebia el president de la Confe-
deració d’Associacions de Veïns de
Catalunya, Joan Martínez, que es
va reunir amb l’Ajuntament i la
FAVM per tractar diversos temes,
entre ells que la Confavc participi
en la construcció de cent noves
vivendes a la Vinyota.

La FAVM acull 
el president de 
la Confederació

Tibsima destina
1.000 euros d’ajut 
a un centre sahrauí
� L’associació Tibsima ha enviat
uns 1.000 euros als campaments de
refugiats sahrauís, per a un centre
de discapacitats psíquics i físics de
Smara, on s’ha pogut reparar el ve-
hicle, s’han fet obres i s’ha pogut
pagar un sou a les educadores i als
alumnes de cuina. L’objectiu per al
proper curs és dotar al centre d’un
vehicle en condicions mínimes.

� L’Associació de Familiars de
Malalts Mentals La Llum i el
Club Social La Llum celebraven
dissabte la festa fi de curs a L’Era,
on hi va haver actuacions dels
usuaris i membres del Club.

La Llum acomiada 
el curs a L’Era

� A partir del 2 d’agost, l’atenció
sanitària que es fa els dissabtes als
centres d’atenció primària de
Mollet s’unificaran en un únic
equipament. Així aquestes guàr-
dies entre les 9 del matí i les 5 de
la tarda dels dissabtes només es
faran al CAP Can Pantiquet.

Guàrdies de dissabte,
a Can Pantiquet

... �

� MOLLET. Fins al 13 d’octubre és
obert el termini per demanar sub-
vencions per a la rehabilitació i la
supressió de barreres arquitectòni-
ques d’habitatges i edificis. En con-
cret, l’Ajuntament subvencionarà
comunitats de veïns i persones
majors de 65 o amb mobilitat
reduïda que vulguin eliminar

barreres arquitectòniques d’espais
comunitaris o de la llar. També
podran demanar ajuts totes les
comunitats de veïns que rehabilitin
l’edifici. A més, l’Ajuntament dona-
rà ajudes per a la instal·lació d’as-
censors en edificis de més de 10
anys. En total, s’hi destinarà una
partida d’ajuts de 80.000 euros. �

S’obre el termini dels ajuts
a la rehabilitació d’edificis
L’Ajuntament destina 80.000 euros a les subvencions
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La crisi està afectant tots els sectors
i el turístic no es queda enrere. Tot
i que se segueixen venent viatges,
les agències coincideixen que hi ha
hagut una davallada. Sara Grana-
dos, de Viatges Iberia, afirma que
“segueix venint gent, però no hi
ha les mateixes aglomeracions a la
botiga que d’altres anys”. Per
aquest motiu els empresaris s’estan
veient obligats a buscar incentius i
idees originals perquè la gent no
s’estrenyi el cinturó aquest estiu i
decideixi fer una escapada. Per
exemple, “alguns hotels de la cos-
ta andalusa estan donant vals de
benzina, una oferta que no s’ha-
via fet mai abans”, indica Joan Ro-

ca, de Viatges Montcar.
L’increment del preu de la ben-

zina no està facilitant les coses a
qui  ven viatges. Com a conseqüèn-
cia del preu a l’alça del combusti-
ble, “els vols no baixen de preu”,
explica Joan Roca.  

D’altra banda, el temps de dura-
da de les vacances aquest any tam-
bé varia i serà més curt que abans
de la crisi. Joan Roca explica a
CONTRAPUNT que “els clients
que cada any marxaven 15 dies,
aquest any només 7; i els que se
n’anaven una setmana, han agafat
un cap de setmana”.

DESTINACIONS

Les agències molletanes coincidei-
xen que els viatges més demanats

són les costes: moltes persones apro-
fiten el sol de l’estiu per anar a llocs
amb platja. Dins l’Estat s’escullen
les illes (Canàries i Balears), i
també la costa catalana i del sud.

Pel que fa a les destinacions inter-
nacionals, es continua escollint
Costa Rica, Tailàndia, Estats Units i
Egipte. Els creuers també són molt
freqüents en aquestes dates. �

� OCI | EL PREU DEL PETROLI AUGMENTA EL COST DELS VOLS

La crisi fa davallar la venda de
viatges i escurçar les vacances
El molletans trien els Estats Units, Tailàndia i Egipte

� MOLLET DEL VALLÈS

ANNA PALOMO

OFERTES. Les agències han d’oferir promocions� MARC GARCIA

Els serveis tècnics de l’Ajuntament
treballen en la reparació dels des-
perfectes del monòlit en record a
l’antic pont de la Mandra, que es
troba a la rambla Fiveller i que va
aparèixer malmès dijous passat. Tot
i que es desconeixen les causes de
la destrossa, fonts municipals apun-

ten que podrien ser degudes al cop
d’un vehicle. En aquest sentit, la
formació Independents per Mollet
(IxM) ha denunicat que l’entrada
continuada de camions i vehicles
de càrrega i descàrrega en aquest
tram de la rambla ha acabat amb la
destrossa de l’element commemo-
ratiu i demana a l’Ajuntament que
identifiqui el responsable de l’inci-
dent i li reclami una indemnitza-

ció. A més, IxM apunta que amb
l’incident s’obre l’oportunitat per
“repensar l’estètica d’aquest ele-
ment, un dels menys afortunats
de la ciutat”, diu Àdam López,
membre de la direcció de la forma-
ció política. En aquest sentit el par-
tit proposa que s’obri un concurs
d’idees per renovar el monument
en record al pont, que antigament
creuava el torrent Caganell. �

Destrosses al monòlit del pont 
de la Mandra a la rambla Fiveller

� SUCCESSOS | IxM DEMANA QUE ES “REPENSI L’ESTÈTICA” DEL MONUMENT

ELEMENT MALMÈS. El marbre trencat, dijous �IXM

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

� HERÀLDICA

� PARETS. El Departament de
Governació ha oficialitzat l’escut
heràldic de Parets, que consisteix
en dos quarters de sinople amb un
cavall d’argent i dos quarters d’or
amb quatre pals de gules.
S’incorporen el senyal dels quatre
pals, ja que el municipi sempre ha
estat sota jurisdicció reial, i l’ele-
ment del  cavall, que havia figurat
a l’estendard d’una entitat cultural
i recreativa local. �

La Generalitat
oficialitza 
l’escut de Parets 
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Els tributs i preus públics molletans
pujaran l’any vinent al voltant d’un
5%, tot seguint el criteri d’apropar-
se a l’índex de preus de consum
(IPC) previst. Així ho explicava l’al-
calde, Josep Monràs, en una roda
de premsa convocada per informar
de la repercussió de la crisi econò-
mica a l’Ajuntament i de les mesu-
res que prendrà la Regidoria
d’Economia. Tot i aquest incre-
ment, Monràs assegura que l’aug-
ment de l’IPC real serà superior. Per
això, i perquè, alertava el govern, el
consistori continuarà patint la cai-
guda del sector immobiliari (el
2008 preveu recaptar un 50% d’eu-
ros menys en concepte de llicències
d’obra i plusvàlues, una situació que
es preveu semblant l’any vinent), el
pressupost municipal de 2009 serà
inferior (entre un 4 o un 5%) al
d’enguany, de 63 milions d’euros.

Això obligarà a “prioritzar ac-
tuacions”, deia Monràs, que afegia

que la “situació és complicada,
però que s’hi podrà fer front”. 

Com ja avançava CONTRA-
PUNT, la crisi econòmica ja s’ha
fet evident a les arques municipals,
ja que el consistori tancava l’exerci-

ci de 2007 amb un romanent nega-
tiu de 2 milions d’euros. Per aquest
motiu, el ple municipal aprovava
un crèdit de mandat de 2,5 mi-
lions, que alhora ha de servir per
poder tancar el balanç del pressu-
post d’enguany sense decalatge en-
tre els ingressos i les despeses. De
fet, l’Ajuntament ja està aplicant
un pla de contenció que preveu re-
duir un 5% les despeses previstes
per a 2008 i l’alcalde anunciava
que els sous dels regidors i les assig-
nacions dels grups municipals es
congelaran en el proper pressupost.

Amb tot, el regidor d’Economia,

Josep Garzón, assegurava que es
mantindrà la despesa social i un
elevat nivell d’inversió pública, que
exemplificava amb la propera urba-
nització del Pla de les Pruneres,
que costarà uns 10 milions d’euros.
“L’Ajuntament gaudeix de salut
econòmica i ho demostra el fet
que som capaços de generar inver-
sions”, apuntava, tot replicant les
crítiques dels grups de l’oposició.

COBRAMENTS PENDENTS

El tancament de l’exercici de l’any
passat ha posat també sobre la taula
un gruix important de pagaments
pendents de cobrament, la meitat
dels quals, més de 5 milions, són
subvencions atorgades que encara
no s’han cobrat. Garzón posava
com a exemple els 1,6 milions que
encara no s’han cobrat de l’ajut de
la Generalitat atorgat el 2006 per a
les obres del Lledoner i els 240.000
euros que resten per ingressar de la
subvenció de 430.000 que la Dipu-
tació va concedir a la mateixa obra.

L’exercici de 2007 mostra també
un import de dubtós cobrament de
2,6 milions en concepte de tributs
pendents. Garzón explicava que la
llei obliga a indicar en el document
un tant per cent del que resta sense
cobrar d’impostos i taxes de ciuta-
dans morosos, però que la xifra real
del que no s’arribarà a cobrar serà
molt menor. �

Els impostos locals pujaran
al voltant d’un 5% al gener

PRESSUPOST MUNICIPAL. Garzón és el regidor d’Economia�ARXIU

� CRISI ECONÒMICA | LES ORDENANCES FISCALS S’INCREMENTARAN EN RELACIÓ AMB L’IPC I ES RETALLARÀ EL PRESSUPOST MUNICIPAL

EL CONSISTORI DE MOLLET APROVA    
LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2009

� PLE MUNICIPAL | CALENDARI FESTIU 

� Les festes locals a Mollet l’any 2009 se celebraran el dijous 22 de gener, 
coincidint amb la festivitat de Sant Vicenç, patró de la ciutat, i el dilluns 18 
d’agost, per la festa major d’estiu. Ara, l’acord pres al ple municipal s’haurà de
comunicar al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat. POLÍTICA
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� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

L’oposició ha denunciat en bloc la
“mala gestió” financera de l’Ajun-
tament en els darrers anys. L’apro-
vació del Compte General del
Pressupost de l’exercici 2007 va ser
el punt del ple que va generar més
debat. Xavier Fenosa (ERC) de-
nunciava que en els darrers anys
“s’ha anat ocultant una negligèn-
cia que no s’ha pogut amagar
més”. Fenosa aplaudia el pla d’es-
talvi però es preguntava perquè no
s’havia fet abans i mostrava la seva
preocupació pel nou crèdit que
“augmentarà el deute de la ciu-
tat per pal·liar impagaments que
són responsabilitat del govern”. 

Noemí Fernández (ICV-EUiA)
apuntava que “la manca de previ-
sió ha posat en perill les finances
de l’Ajuntament” i criticava que
“hi ha gran part de la inversió
prevista que no s’ha invertit”.
Fernández assegurava que “les
darreres liquidacions han estat
molt ben maquillades. A la tar-
dor pujaran els impostos i tots els
veïns hauran de pagar la mala
gestió del govern”.

Susana Calvo (PP) es mostrava
partidària del pla de contenció tot
i que “preocupa d’on sortirà la
retallada i esperem que no sigui
dels serveis que tenen menys
pressupost”, deia. �

L’oposició 
critica en bloc la
“mala gestió”
de l’Ajuntament
� MOLLET DEL VALLÈS

LAURA ORTIZ
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Butlletí del Grup Municipal d’ICV-EUiA a l’Ajuntament de Mollet Juliol‘08

noemífernández
antoniolópezmarinaescribano

Noemí Fernández

Portaveu d’ICV-EUiA

UN CONSELL:
FEM DE DEBÓ
ELS CONSELLS!

www.icveuiamollet.org

Esquerra Unida i Alternativa (EUiA)

Francesc Macià, 73
Tel. 93 570 92 05
mollet@euia.cat
http://euia.cat/mollet

Iniciativa per Catalunya - Verds (ICV)

Berenguer III, 114
Tel. 93 593 03 96

mollet@iniciativa.cat
www.iniciativa.cat/mollet

Antonio López

Regidor d’ICV-EUiA
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UNA GESTIÓ PREOCUPANT:
DOS MILIONS D’EUROS DE DÈFICIT AL 2007.

d’esquerres i ecologistes de debò

B U S
U A B

mollet uab

VOLEM ELBUS
A LA

UAB

a Mollet

d’esquerres i ecologistes de debò

Pots signar pel bus a la UAB a

http://www.icveuiamollet.org/busuab

El passat 14
d e m a r ç ,
l'Ajuntament
de Mollet va
fer pública la

seva decis ió d'adjudicar a
l'empresa Decathlon una parcel·la
de la Vinyota per a usos
comercials, essent aquesta la
guanyadora del concurs públic
per davant d'Eurocarat, que
optava a instal·lar-hi una botiga
Media Markt. Fins aquí tot
correcte, ara bé, els problemes
sorgeixen tot seguit quan surten a
la llumuna sèrie d'irregularitats en
aquestprocediment.

En primer lloc, Decathlon oferia
aproximadament 6,2 milions
d'Euros (que era el preu mínim de
licitació), mentre que la seva
competidora n'oferia 8,5. Això
suposa una gens menyspreable
diferència de 2,3 milions d'Euros.

. Però no només
nosaltres, el propi gerent de
Promosol (l'empresa municipal
que gestiona el sòl públic) ja va
advertir per escrit que aquesta
gran diferència econòmica
comportava risc d'impugnació.
Ens sembla molt preocupant
malvendre sòl municipal, per la
pèrdua de recursos econòmics
necessaris per fer front a les
necessitats dels molletans que
això suposa, sobretot en el actuals
temps de crisi econòmica i tenint
en compte el dèficit existent en els
comptesmunicipals.

A més a més, existeixen d'altres
i r r e g u l a r i t a t s e n a q u e s t
procediment, tal i com va fer
constar la secretaria municipal, la
qual va elaborar un informe en
data 13 de març en el que feia
constar que la plica de Decathlon

no hauria de ser admesa a la
licitació. El propi alcalde va
reconèixer en el Ple Municipal del
mes de juny que s'assumien riscos
a l'haveracceptataquestaoferta.

. És per això que
ens sorgeixen dubtes sobre
aquest procés d'adjucació, doncs
s'observen diferències de difícil
comprensió en les valoracions
atorgades a ambdós empreses, les
quals semblen desmesurades
ten int en compte l 'es tud i
comercial realitzat. De tot plegat,
el que ens amoïna, a part de la
pèrdua depatrimonimunicipal, es
una possible impugnació per part
de l'empresa derrotada, tal i com
va advertir el gerent de Promosol,
amb els costos econòmics que
això podria suposar per al nostre
Ajuntamentenel futur.

Des d'ICV-EUiA pensem que no

és ni lògic ni normal acceptar

una oferta econòmica amb una

diferència tan brutal (373

mi l i ons de l e s an t igues

pessetes!)

Des del grup municipal d'ICV-

EUiA defensem els interessos

dels ciutadans i les ciutadanes

de Mollet, en cap cas els de les

grans empreses

A Mollet existeixen una
s è r i e d e c o n s e l l s
munic ipa ls creats en
relació a diferents àrees:
e d u c a c i ó , c o m e r ç ,
j o v e n t u t , c u l t u r a ,
solidaritat i cooperació,
m e d i a m b i e n t i
sostenibilitat, gent gran,
esports.

Els formen persones d'entitats i associacions de
Mollet, botiguers, persones a títol individual,
empreses, tècnics de l'ajuntament i els diferents
grupspolítics.
Es reuneixen dos cops l'any com a mitjana, ben
pocacosaespot ferambdues trobades!
L'assistència, en molts d'ells, és escassa, però és
queel seupaper, els seusobjectius, tambéhoés:
escàs ipocdefinit.
Es ven la imatge (això sí, de màrqueting un
munt!) que en aquests consells es debaten i
treballen entre d'altres coses, els pressupostos
participatius. I s'intenta, però el que passa
realment en un consell queda molt lluny d'un
debat sobre pressupostos participatius: per la
manca d'assistència dels membres, perquè no
es coneixen lespartidesdelpressupost sobre les
que es pot decidir o no; l'alcalde diu que les
propostes "s'incorporaran en la mesura que les
possibilitat pressupostàries ens ho permetin". I
potser tambéque les propostes, -comun cop va
dir un regidor de govern-, no poden contradir el
programade l'equipdegovern!
Doncs llavors, on és la participació? Fins a quin
punt? Fins a quin punt segueixen tenint sentit
els consells de lamanera com estan constituïts i
funcionen? Si no són capaços d'engrescar la
participació de molta de la gent que en forma
part, aleshores podríem pensar que no s'hi
prenenmassadecisions, quenoésunòrganque
vinculi gensnimica.Quenomésésperdirquees
participa.
Si no col·laborem en generar opinió i crítica

entreels ciutadans i ciutadanes, i si nodotem

de més protagonisme aquests consells, no

podemparlardeparticipació

A l'últim ple
del día 21 de
J u l i o l , e l
govern muni-
c i p a l e n s
p r e s e n t a v a
per a aprovar
el tancament
del pressupost

de l'any 2007. Sense voler entrar
massa endetalls dels números per
no atabalar al lector, cal dir que els
comptes de l'Ajuntament són
molt preocupants.

Amb totes aquestes dades a lamà
la valoració d'ICV-EUiA no pot ser
més negativa. Si aquests són els
números del 2007, què passara al
2008 quan la crisi colpeja amb
contundència tots els àmbits
econòmics?

Amb els números a la mà, estem
convençuts que les liquidacions
dels darrers anys han estat
maquillades, s'ha fet realment
malabars amb les matemàtiques i
a r a to t s en paga rem l e s
conseqüències.

La mala gestió dels diners dels
ciutadanspossiblementenshaurà

de dur a un pla de sanejament,
que voldríem fora valent, que
comporti una retallada de la
despesa corrent i veure quines
mesures s'han de prendre, però
que mai haurien de comportar la
pèrduad'ajutsalsmésnecessitats.

Molt ens tememque a la tardor es
faci un increment d'impostos i
ordenances fiscals, o sigui que
seran tots els c iutadans i
ciutadanes de Mollet que patiran
directament el retall per una
banda i a pagar, que sant Pere
canta, per una mala gestió dels
diners que quan volem diem que
són de tots, però que algú
particularment ha gestionat molt
malament.

Un dèficit

declarat de 2 Millions d'Euros,

un romanent de tesoreria

insuficient per assumir els

pagaments a curt i mig termini,

uns ingressos "previstos" de

1 2 , 5 M i l l i o n s d ' E u r o s

corresponents a impostos no

cobrats i subvencions no

cobradesdesdel1992!!...

S’ha gestionat

moltmalament.

Creiem que cal realitzar una pla

de sanejament en base al

resultatd'unaauditoria. A aquesta casa s'ha

estirat més el braç que la

màniga.

L'EQUIP DE GOVERN VEN SÒL COMERCIAL
DE LA VINYOTA 2,3 MILIONS D'EUROS
PER SOTA DE LA MILLOR OFERTA

Marina Escribano

Regidora d’ICV-EUiA
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� PROPOSTES D’ACORD

Enguany, ni tan sols el Partit
Popular ha donat suport al model
de celebració de l’Onze de
Setembre que ha acordat l’equip de
govern municipal format pel PSC i
CiU. Un cop més, l’acte central de
la Diada serà l’ofrena floral al
monument de Rafael Casanova,
acompanyada de la interpretació
del Cant de la Senyera, l’Himne de
Mollet i Els Segadors. A més, es
publicarà un ban d’Alcaldia convi-
dant els ciutadans a participar en
l’acte “unitari ciutadà”.

L’acord de l’equip de govern tor-
na a rebutjar l’adhesió a la campa-
nya Un país, una bandera, presen-
tada per ERC, sota el criteri de “la
legalitat vigent”. Així, la senyera
onejarà en solitari a la plaça Prat de
la Riba i al monument de Rafael
Casanova, però no a les astes institu-
cionals. A més, la novetat d’enguany
és que la proposta del govern inclou
un punt, que va suscitar la polèmica
en el debat, i que exposava el porta-
veu del grup socialista, Josep Gar-
zon: “L’Ajuntament decidirà pen-
jar la senyera en solitari quan
també ho faci el Parlament de Ca-
talunya, com a màxima institució

representativa del país”, deia.
El regidor d’ERC, Xavier Fenosa,

titllava de “mofa” aquest punt.
“Potser treure la bandera fa perdre
vots” i instava els regidors naciona-
listes al govern a no votar la moció.
En aquest sentit, Feliu Guillaumes
(CiU) defensava la “gran dignitat
de l’acte” i afegia que, tot i que la
federació nacionalista vota a favor
de la campanya a d’altres municipis

“sabem que aquí no ho podem
aconseguir i per això intentem do-
nar el millor resultat per Mollet”,
explicava Guillaumes.

Per la seva part, la portaveu del
PP Susana Calvo, anunciava que
votarien en contra de la contrapro-
posta del govern local perquè “l’úl-
tim punt afegit pel govern trenca
el consens que s’ha mantingut du-
rant anys”, tot i que anunciaven
que participarien en l’acte.

Noemí Fernández, d’ICV-EUiA,
reconeixia “esforços” per millorar

la celebració de la Diada però de-
fensava que onegés únicament la
senyera i que en comptes d’un ban
d’Alcaldia es consensués un mani-
fest unitari.

El debat el tancava Fenosa que
concloïa: “Des d’Espanya cada dia
se’ns trepitja el dret a decidir, s’a-

taca la llengua i practica l’espoli
fiscal. Si aquest Ajuntament no fa
un pas l’Onze de Setembre, és que
no serà capaç de fer-lo mai”, deia.

La moció del govern va ser apro-
vada pels vots favorables de PSC i
CiU, l’abstenció d’ICV-EUiA i els
vots en contra de PP i ERC. �

L’equip de govern defensa en
solitari el seu model de Diada

INSTITUCIONAL. Les quatre banderes davant l’Ajuntament � ARXIU

� PLE MUNICIPAL | MOLLET SEGUEIX SENSE ADHERIR-SE A LA CAMPANYA ‘UN PAÍS, UNA BANDERA’

� MOLLET DEL VALLÈS

LAURA ORTIZ

S’aprova bonificar 
les obres de l’edifici
de la Guàrdia Civil

� El ple va aprovar per unanimitat
declarar com a obres d’especial
interès municipal la rehabilitació
de la caserna de la Guàrdia Civil
de Mollet. L’aprovació d’aquest
punt suposa que les obres no esta-
ran subjectes a la taxa per llicència
urbanística i que tindrà una bonifi-
cació del 95% de la quota de l’im-
post d’obres.

� Les tarifes de les escoles bressol
municipals pujaran un 5% per al
curs vinent, segons aprovava el ple
municipal per unanimitat. Així les
tarifes mensuals seran les següents:
154 euros pel servei educatiu; 36,3
euros pel servei d’acollida (3,6 si és
per un dia); l’àpat diari al menja-
dor, 6 euros, i el berenar, 1,05
euros per servei.

El preu de les escoles
bressol públiques
pujarà un 5%

� L’Ajuntament crearà una comis-
sió d’estudi per a la formació de
l’Ordenança Municipal d’Edifica-
ció. Segons la regidora de Gestió i
Disciplina Urbanística, Mireia
Dionisio, l’actualització de la nor-
mativa, que data del 1981, pretén,
entre altres, reduir terminis de reso-
lució en els atorgaments de les lli-
cències d’obres.

L’Ajuntament pretén
agilitzar l’atorgament
de llicències d’obres

Tots els grups municipals van apro-
var una proposta d’acord presenta-
da per ICV-EUiA per demanar a la
subcomissió parlamentària espa-
nyola que estudiï la possible refor-
ma de la Llei electoral perquè si-
gui més proporcional. En concret,
l’acord demana que la futura llei
consideri l’augment del número
total d’escons al Congrés; que pu-
gui rebaixar a un el mínim inicial
d’escons assignats a cada circums-
cripció, i que es creï un Fons Esta-
tal de Restants on anirien els vots
sobrants, entenent tot l’Estat com a
una única circumscripció.

Un altre acord aprovat va ser el
de l’adhesió a la campanya Cata-
lunya lliure de bosses de plàstic,
presentat també per ICV-EUiA.

Per contra, el ple va rebutjar,
amb la negativa de PSC, CiU i PP,
una moció presentada per ICV-
EUiA de rebuig a la directiva del
retorn aprovada pel Parlament Eu-
ropeu. �

Unanimitat en
la petició de la
reforma de la
Llei electoral
� MOLLET DEL VALLÈS

L.ORTIZ
ICV-EUiA, ERC i, enguany, el PP rebutgen la proposta per a l’Onze de Setembre presentada per PSC i CiU

El govern afegia a la seva
moció que la senyera
onejarà en solitari quan 
també ho faci al Parlament
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� MOLLET DEL VALLÈS. La presidenta
de l’agrupació dels socialistes de
Mollet, Montserrat Tura, continua
a l’executiva nacional del PSC, sor-
gida de l’11è Congrés del partit
celebrat aquesta setmana. Tura és la
nova secretària de Cultura i

Audiovisuals. La socialista molleta-
na, que abans gestionava la
Secretaria de Seguretat, ha rebut el
suport del 88% dels prop dels 1.300
delegats de tot Catalunya que han
participat en el congrés.

El cap de la delegació molletana

i primer secretari de l’agrupació,
Josep Garzon, ha fet un balanç po-
sitiu del treball dels socialistes lo-
cals, amb la incorporació al text fi-
nal de la majoria de les esmenes
molletanes, i de la participació en
la mesa de la Comissió 1, El socia-

lisme català, de la regidora socialis-
ta Mireia Dionisio. Garzon també
ha destacat la feina feta per l’alcal-
de Josep Monràs en el treball “per
aconseguir major pes del món
municipalista als òrgans de direc-
ció i als documents finals” apro-
vats a l’11è Congrés.  

El diputat al Parlament  i mem-
bre de la federació del PSC al Va-
llès Oriental, Jordi Terrades, es
consolida com a secretari nacional
de Medi Ambient, càrrec que ocu-
pa per segon mandat consecutiu. �

� NACIONAL | LA CONSELLERA MOLLETANA ES MANTÉ A L’EXECUTIVA DEL PSC SORGIDA DE L’11È CONGRÉS 

Tura assumeix la Secretaria de
Cultura i Audiovisuals del PSC

NOPP demana que
torni a brollar l’aigua
de la plaça de la Vila

� PARETS DEL VALLÈS. El partit Nova
Opció per Parets (NOPP) ha
demanat que torni a brollar aigua
de la font de la plaça de la Vila. La
formació entén que durant el perí-
ode de restriccions es tallés la font,
però asseguren que ara ja no és
necessari. NOPP apunta que la
plaça pública necessita un punt
d’aigua per als veïns i com a abeu-
rador per als ocells.

El secretari executiu de Comunicació i Estratègia de CDC, David
Madí, tancava dimarts el cicle de conferències sobre la Casa
Gran del Catalanisme, organitzat per la secció molletana del
partit. Madí va apuntar que Catalunya es troba en un moment
important de canvi i que “cal determinació en les polítiques
que sorgeixin del catalanisme”. El convergent aposta per
una estratègia que superi el partit amb un moviment ampli que
comparteixi un projecte per canviar el país.�FOTO: M.G.

Madí tanca el cicle sobre catalanisme�
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La companyia farmacèutica Merck
ha enllestit les obres d’ampliació de
les seves instal·lacions exteriors a
Mollet, que s’inauguraven la setma-
na passada, després de dos anys de
treballs. En concret la multinacio-

nal ha invertit tres milions d’euros
que s’han destinat a la construcció
d’un nou aparcament d’11.000
metres quadrats per a tots els treba-
lladors de Merck, amb una capaci-
tat de 451 places noves d’aparca-
ment.

Les obres també han servit per
urbanitzar 9.500 metres quadrats

de carrers i voreres i s’han creat es-
pais per a la construcció de futurs
edificis d’ampliació de la planta
molletana, amb una superfície edi-
ficable de 22.000 metres quadrats.
A més, s’han enjardinat 2.500 me-
tres quadrats amb un disseny de
consum mínim d’aigua.

En l’acte d’inauguració, la presi-

denta i consellera delegada de
Merck a Espanya, Laura González-
Molero, apuntava que el projecte
ha servit per crear unes instal·la-
cions “que donen la benvinguda a
una empresa moderna i de futur,
tal com veiem la nostra seu a Mo-
llet”, deia.

FUTUR A LA CIUTAT

Per la seva part, l’alcalde de Mollet,
Josep Monràs, assenyalava que l’am-
pliació de la seu molletana “demos-
tra la consolidació i el futur que la
companyia té a la ciutat”. �

Mango ha invertit 15 milions d’eu-
ros en una nova nau d’11.300 me-
tres quadrats a Parets, amb l’objec-
tiu que serveixi com a magatzem
per a roba doblegada i reforci el
centre de distribució que la com-
panyia té al mateix municipi. El
nou centre de distribució comple-
mentarà la nau de 24.000 metres
quadrats que Mango ha comprat
per 22 milions d’euros al mateix
municipi, que estarà operativa a fi-
nal de setembre i que distribuirà
roba doblegada a escala mundial,
segons ha informat Europa Press.

L’estratègia del grup tèxtil passa
per distribuir la roba penjada des de
la seu a Palau-solità i Plegamans i
la plegada des dels dos centres de
Parets, que amb el temps, i gràcies
a les noves tecnologies, ha de cen-
tralitzar tota la logística de l’empre-
sa, ara repartida en dos magatzems
a la Xina i un a Nova Jersey.

TANCAMENT PROGRESSIU

Tot i que l’objectiu és tancar
aquests centres a l’estranger, els dos
de la Xina seguiran oberts durant
un temps per proveir el mercat
interior en la fase inicial d’expansió
al país asiàtic. La idea, però, és
centralitzar a Parets per abaratir i
agilitzar els processos. �

� INDÚSTRIA | LA CAMBRA DE COMERÇ REUNEIX AJUNTAMENTS I UNIÓ DE POLÍGONS INDUSTRIALS DE CATALUNYA

Les institucions volen fomentar
l’associacionisme empresarial 

ECONOMIA
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FICOSA I OMRON CREARAN UNA SOCIETAT   
PER DESENVOLUPAR TECNOLOGIES AVANÇADES

� INDÚSTRIA | ‘JOINT VENTURE’ DE L’AUTOMOCIÓ

� MOLLET. La multinacional catalana Ficosa i Omron, multinacional japonesa de
components electrònics d’automoció, han firmat un acord per constituir una 
societat per al desenvolupament, producció i comercialització de tecnologies ADAS
(Advance Driver Assistance Systems), per al sector d’automoció en àmbit mundial.

� PARETS DEL VALLÈS

CONTRAPUNT 

Hi ha manca d’associacionisme
empresarial i de treball conjunt.
Aquesta és una de les principals
conclusions a les quals van arribar
els representants municipals de
Mollet, Parets, Santa Maria de
Martorelles i altres municipis baix-
vallesans, del Consell Comarcal,
de la Cambra de Comerç i Josep
M. Cabré, director general de la
Unió de Polígons Industrials de
Catalunya (UPIC), en una reunió
celebrada dimecres a l’Antena local
de la Cambra a Mollet.

Malgrat tot, els assistents destaca-
ven la tasca de l’Agrupació d’Indus-
trials del Baix Vallès. “En aquesta
zona s’ha fet millor feina per part
dels empresaris en la millora dels
polígons”, indicava Cabré. 

El gerent del Consell Comar-
cal, Antoni Cornellas, recordava les
millores en el clavegueram i en la
gestió d’aigües residuals que s’ha
fet en els polígons baixvallesans.
“Són obres que no llueixen, però
són molt importants”, deia. De to-
tes maneres, apuntava que no tots
els empresaris s’hi senten represen-
tats i que “la seva força es dilueix
fora de Mollet”. A més, distingia

entre les empreses més arrelades al
territori de les que hi han arribat de
l’àmbit metropolità. 

A la reunió, els assistents llista-
ven les mancances dels polígons,

en especial centrades en la mobili-
tat i el manteniment. “Existeixen
polígons que queden en terra de
ningú i si no s’actua contra el de-
teriorament, la inversió que final-
ment s’hi ha de de fer és molt
gran”, deia, sense citar exemples.

En el cas de Mollet, el regidor
Dani Novo qüestionava “fins on
arriba la responsabilitat de mante-
niment i neteja dels polígons” i
assegurava que cal iniciar un tre-
ball conjunt immediat. Per això,
Novo explicava que al setembre els
representants institucionals es reu-
niran amb els empresaris de la zo-
na per definir prioritats. �

� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

� EN EXPANSIÓ

Mango compra
una nova nau 
a Parets per 15
milions d’euros

� SEU REFORMADA | S’HAN CREAT NOUS ESPAIS PER CONSTRUIR FUTURS EDIFICIS

Merck inaugura l’ampliació de
les instal·lacions exteriors a Mollet 
� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

Les reunions entre
institucions i empresaris
han de servir per definir
prioritats i impulsar-les
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ARSEGUR SEGURIDAD

· VIGILANTES DE SEGURIDAD CON ARMA

· VIGILANTES DE SEGURIDAD SIN ARMA

· COCHE PATRULLA (Polígonos, urbanizaciones)

ARSEGUR SERVEIS

· RECEPCIONISTAS

· TELEFONISTAS

· CONSERJES

· PORTEROS

· AZAFATAS

ARSEGUR JARDINERÍA

STOP ALARMA

· ALARMAS

· CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS

· CUSTODIA DE LLAVES

· CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISIÓN

· BARRERAS ANTIHURTOS

· SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

ARSEGUR LIMPIEZA

· LIMPIEZA DE EDIFICIOS

· LIMPIEZA INDUSTRIAL

· SUMINISTROS HIGIÉNICOS

· LIMPIEZA DE CRISTALES Y FACHADASARSEGUR SERVICIOS TÉCNICOS

· CONTROL DE PLAGAS

· HIGIENE AMBIENTAL

· LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CONDUCTOS 

DE AIRE ACONDICIONADO

ARSEGUR OUTSOURCING

· DISTRIBUCIÓN CORREO

· DISTRIBUCIÓN PAQUETERÍA

· MOZOS ALMACEN

· MANIPULADORES

· CARGAS Y DESCARGAS

· ALMACENAJE

· MENSAJERIA

c. Pere III, núm. 8, 2º 2ª · MOLLET DEL VALLÈS · T. 935 790 030

DELEGACIONES: 

TARRAGONA, GERONA,

LERIDA, ZARAGOZA,

MADRID, VALENCIA, 

CASTELLON, ALICANTE
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HEM CELEBRAT ELS 30 ANYS D’U-
NIÓ DELS SOCIALISTES a Catalunya
en el PSC, i hem fet l’11è Con-
grés, sota el títol de La Catalunya
que sap on va. Tenint present que
governem, sols o en coalició, a més
del 80% dels catalans; que encap-
çalem el Govern d’entesa d’esquer-
res a Catalunya, i que participem
de la governabilitat d’Espanya; po-
dem dir que el socialisme català es-
tà en plena forma.

Tot i el bon moment, ens hem
plantejat nous reptes. Com a orga-
nització política hem d’ampliar les
nostres fronteres ideològiques, so-
cials i polítiques per avançar cap a
un espai més plural, més permeable
i dinàmic, que parli clar i que actuï
com cal. Com a projecte hem de

treballar més per una societat basa-
da en els valors del socialisme de-
mocràtic, –la llibertat, la igualtat, la
justícia i la solidaritat–, amb un mu-
nicipalisme de proximitat, amb un
perfil catalanista moderat i integra-
dor, més federalista amb Espanya i
amb major impuls de l’Europa so-
cial. Tot, amb accions possibles i
amb decisions polítiques clares que
donin resposta a les demandes reals
de la ciutadania en educació, habi-
tatge, ocupació, infraestructures,
energia, sostenibilitat, salut, innova-
ció i serveis socials. Aquests reptes
són apassionants i permetran avan-
çar tota la societat cap a la Cata-
lunya de la cohesió i de la justícia
social, perquè som el partit que sap
el que vol i que sap on va. �

apropen les vacances!
Ja són aquí? Tant de
bo tothom en pugui
gaudir!

Ja que no tots poden o els agrada
viatjar lluny, us proposo un viatge
de petit format i de franc. Es tracta
de descobrir Mollet o, per ser més
precisos i per manca d’espai, una
part de Mollet, el nord-oest, des de
l’avinguda  Burgos i l’avinguda
Jaume I cap a Gallecs. Podem re-
córrer una ciutat pels seus edificis
emblemàtics, escultures, parcs...
Però l’interès aquesta vegada són
els petits detalls. Som-hi, comen-
cem!

Imprescindible: un mapa, una
gorra, una cantimplora, un bocata
i càmera de fotos (ensenyar les fo-
tografies després d’un viatge és un
ritual). Ah!, i millor anar en com-
panyia.

La sortida la farem des de Via
Ronda amb Fèlix Ferran i veurem
al fons d’un immens jardí un ob-
servatori astronòmic. Continuant
per Via Ronda, si mirem al carrer
Sant Jordi, a dalt a la dreta hi veu-
rem un animal. Quin és?

Creuant la via del tren, ens si-
tuem al carrer Sant Francesc, i a la
façana del número 66, els inquilins

S’

ENRIQUE COLLADO

Bon viatge!

Proposo un viatge de
petit format i de franc
per descobrir petits
detalls de Mollet

APORTACIONS ��� Mestre. Mollet del Vallès

RAÚL GONZÁLEZ

El projecte socialista català

Secretari d’Organització del PSC a Mollet

han escrit: El dinero no tiene en-
trañas, Si quieres ser respetado, res-
peta tú primero, Mi patria es el
mundo, mi familia la humanidad.

Pel carrer Sabadell, l’avinguda
Rivoli i el carrer Gallecs arribem
a l’Hotel Ciutat de Mollet. Mirant
cap a dalt, veurem que encara no
ha arribat Nadal, o és que són
molt previsors i s’han avançat?

Baixant pel carrer Gallecs, pu-
jant pel del Ferrocarril i creuant

el pont, podem descansar en un
banc sota un arbre, mirant una
petita torre. Després us proposo
continuar per Palaudàries fins a
arribar a Comte d’Urgell, on tro-
bareu un altre observatori astronò-
mic en el número 62.

Baixem per Jaume I i, a la can-
tonada Gaietà Víncia, sobre el
forn de pa podrem contemplar
una magnífica teulada. I d’un forn
de pa a un altre, el que tenim a
l’avinguda Rafael de Casanova
amb Fèlix Ferran. Enfront, no po-
dem deixar d’admirar les colum-
nes i la balconada del pis de dalt.

Molt a prop, a Bernat Metge
número 22, tot mirant cap a la
cantonada amb Sant Jordi, a dalt a
l’esquerra, que hi veus? Compte,
no et mossegui!

Per acabar, anem a l’avinguda
Rafael de Casanova número 44.
Els inquilins ens demostren que
amb pocs diners i molta sensibili-
tat es poden fer obres d’art. El jar-
dí zen que tenen al pati és digne
d’admirar i un agradable punt fi-
nal al nostre recorregut. Enhora-
bona! �

CIBERENQUESTA Voteu a www.contrapunt.cat

LA PREGUNTA: Ha modificat les seves vacances per la crisi? 

Quina festa
major li sembla
més atractiva?

Mollet
51,2%

Parets
48,8%

�

Resultats definitius

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

Gallecs s’incorporarà al PEIN la propera tardor, afirma Medi Ambient.

La inclusió de l’espai rural a aquesta figura de protecció ha estat 

encallada durant tres anys, possiblement per manca d’habilitats en la

gestió de conflictes i per desacords entre departaments. D’una banda,

quan fa tres anys el director de Medi Natural anunciava que volia 

afegir hectàrees de titularitat privada al PEIN, partits i propietaris es

van alçar contra allò que consideraven una intromissió en l’activitat

agrícola. La visió de Medi Ambient –a priori– era encertada, ja que

pretenia garantir la supervivència dels corredors biològics; però es va

errar en la manera de procedir, ja que es va posar sobre la taula sense

haver dialogat amb els afectats. De l’altra, sembla que el Departament

d’Urbanisme, que havia delimitat l’espai lliure al Pla Director, no veia

amb bons ulls la proposta de Medi Ambient –de diferent color polític.

S’ha marejat la perdiu i, mentrestant, sobre Gallecs s’han continuat

proposant infraestructures agressives amb el territori. �

HAN PASSAT TRES ANYS PER DESENCALLAR EL PEIN I SOBRE

GALLECS S’HAN CONTINUAT PROPOSANT INFRAESTRUCTURES

Voltar per tornar al mateix lloc

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

Catalunya es mereix 
més que el menyspreu 
que a voltes retorna de 
les arques centrals

després de tant d’espe-
rar, els números no qua-
dren... no eren 16.000
milions d’euros? Doncs

ara són 9.000 a tot estirar. És que
no comptem igual? O és que la
matemàtica, per no dir l’econo-
mia, és qüestió de vidres acolorits?
La publicació de les balances fis-
cals entre Catalunya i l’Estat no
quadra. Perquè ni tan sols els diaris
es posen d’acord. Mentre La
Vanguardia diu que “el govern
rebaixa els càlculs del govern cata-
là”,  El País titula “els partits s’en-
fronten pels resultats de les balan-
ces”. I aquí pau i després glòria.

Semblaria que no ha servit de
res la publicació tan demanada
d’unes dades que acostin al ciuta-
dà la realitat de la utilització dels
diners públics i la seva redistribu-
ció. Les formes en què uns i altres
utilitzen la informació poden por-
tar a confusió, i fins i tot a fer pen-
sar a més d’un que estàvem millor
sense saber res. Però això no és

just, es miri per on es miri. 
La netedat en el sistema imposi-

tiu és clau per a una pràctica de-
mocràtica sana i consolidada.
Masses rèmores del passat arrosse-
guem com per menysprear ni que
sigui una publicitat amb dades
que no quadren.

Catalunya es mereix alguna co-
sa més que el menyspreu que a
voltes ens retorna de les arques
centrals, i això només s’aconsegui-
rà treballant seriosament amb da-
des a la mà, generant costums de-
mocràtics que afavoreixin que
ningú es cregui amb el dret de de-
cidir per nosaltres el que ens toca i
el que no. És decebedor el que es-
tem sentint als mitjans, però és el
començament, i és imparable. Ara
veurem si els nostres responsables
polítics saben fer-ne l’ús adequat i
no li donen la raó a la que han fet
la lectura més opaca d’aquesta pu-
blicació. Aquest tema a Catalunya
no ha de ser una lluita de partits,
ha de ser un objectiu comú. �

I

� enriquecolla@gmail.com

PLATXÈRIA

Antropòloga i professora

Balances

TRINI 

M I L A N



DV, 25 JULIOL 2008 21OPINIÓ contrapunt

Resposta al Sr. Sala
MANUELA MELENDO�Sant Fost

L’11 de juliol es va publicar una
carta del senyor Josep Sala que em
veig obligada a desmentir. El se-
nyor Sala és tresorer de l’Associa-
ció de Propietaris i Veïns de la
Conreria des de fa més d’una dè-
cada i número 6 a les llistes
d’ERC, partit que forma part de
l’actual equip de govern de l’Ajun-
tament. El senyor Sala té una pro-
pietat al Camí Baixada Canigó, al
mateix carrer que jo. En l’anterior
projecte urbanístic de la Conreria
aprovat definitivament el 12 de fe-
brer de 1987, ambdues propietats
estaven qualificades de sòl urbà i
en l’actual projecte la seva segueix

qualificada com a sòl urbà i la me-
va juntament amb altres ha passat
a sòl no urbanitzable protegit, sen-
se un criteri ni tècnic ni lògic i dis-
criminatori. Lamento que a vostè
l’informessin malament i que des-
prés de tants anys i dels seus càr-
recs segueixi mal informat.

La meva propietat en l’anterior
Pla General d’Ordenació de Sant
Fost estava qualificada com a sòl
urbà amb la clau 2 a (la informa-
ció parcel·lària consta al foli 754
de l’expedient administratiu i cons-
ta en el certificat emès el 30 d’a-
bril de 2004 per l’Ajuntament).
Casa meva va ser construïda en ba-
se al permís d’obra concedit per
l’Ajuntament el 1991 i així consta
al Registre de la Propietat i al Ca-
dastre. Aquestes afirmacions es ba-

sen en documents oficials que tinc
al meu poder i que estan a l’Ajun-
tament i als organismes oficials co-
rresponents i a disposició pública. 

Titlla la periodista Laura Ortiz
de mala professional per no con-
trastar i per creure una informació
que és correcta i contrastable. És
evident que vostè no contrasta les
informacions o les encobreix mali-
ciosament i fa afirmacions només
pel que li diuen o li sembla recor-
dar. Titlla de pobre i melodramàti-
ca una regidora que comprèn el
patiment dels seus veïns que, amb
la nova qualificació que dóna l’A-
juntament a les seves propietats,
perden tot o part important del seu
patrimoni? Per què l’ofèn que els
seus veïns lluitin per recuperar la
qualificació urbanística que se li

ha tret a les seves propietats? Per
què no els dóna suport com faria
un bon veí? Si us plau, no desqua-
lifiqui les persones sense base ni
fonament, no s’atribueixi la potes-
tat de qualificar la categoria moral
de les persones només per una co-
sa que li han explicat.

Senyor Sala, el convidem que
vingui a l’Associació de Veïns en
defensa del Patrimoni que presi-
deixo. Així estarà ben informat i
junts podrem treballar per un pro-
jecte urbanístic per a la Conreria
que doni resposta de veritat als
principals problemes de la zona,
com el clavegueram i el risc d’in-
cendi, entre altres, i que no perju-
diqui innecessàriament els interes-
sos dels seus veïns. El projecte que
han aprovat provisionalment no és
bo per a ningú. �

Sobre el respirador
ESTER SAFONT, regidora d’Obra

Pública�Mollet del Vallès

En relació amb la foto denúncia
publicada divendres 11 de juliol
sobre la suposada deixadesa dels
responsables de la via pública per
l’estat en què es troba un respira-
dor al carrer Puntaires cantonada
Rabassaires, cal puntualitzar les se-
güents qüestions: el respirador de
la foto no es troba situat a la via
pública sinó dins d’una parcel·la
privada; es tracta d’un respirador
d’un centre de transformació soter-
rat de la companyia elèctrica En-
desa, que subminsitra energia elèc-
trica a les parcel·les del sector
terciari. Així, és obligació del pro-
pietari del sòl o del titular de la
instal·lació del servei tenir les edifi-
cacions i instal·lacions en les ade-
quades condicions de seguretat, sa-
lubritat i ornament públic. �

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
�

l 10 de juliol, l’AV Zona Centre va convo-
car una reunió pel tancament del CAP,
en què citava els membres de l’Ajunta-
ment responsables de Sanitat. L’assistèn-

cia va estar en consonància amb la preocupació
que es respira al carrer. El regidor d’Hisenda i Via
Pública, Romuald Velasco, va ser-hi en substitució
de l’alcalde. Al públic van ser Margarita Casano-
vas, regidora de Benestar Social i Educació, el pre-
sident d’UxM i gran part del comitè del partit.
També hi havia qui va ser cap de llista d’ERC, el
regidor del PSC i, és clar, el senyor cap de llista i
regidor a l’oposició per segona vegada consecuti-
va per CiU, al qual tots coneixem per bé o per
mal, al costat del seu esplèndid equip.

Cal una oposició com la d’ERC i PSC, amb ganes
de col·laborar per la reobertura del CAP, tancat
perquè l’acord amb l’Institut Català de la Salut te-
nia data de caducitat, fet que cal aclarir. L’absència
del regidor de Sanitat i alcalde va generar un dis-
gust comprensible. La cirereta la va posar, per des-
comptat, el cap de llista de CiU en els precs i pre-
guntes. Va aconseguir revolucionar gairebé tots els
assistents, tot incitant-los a tallar carreteres i a

anar a la Conselleria perquè, si calia, ens partissin
la cara. Aquest partit al poble es dedica a esvalotar
la gent, però a l’hora de fer els actes de protesta,
es queden al seu lloc de comandament i qui dóna
la cara són els altres. I a qui li trenquen són als que
han sortit al carrer a protestar. No ho oblideu.

Només existeix una manera de fer les coses i és
amb el cap. Tenim mitjans per recuperar el CAP
definitivament i no es tracta de la incitació a la
violència. No volem que el govern de Catalunya
ens recordi per la nostra mala manera de fer. Per
qui ens pendrien la propera vegada que tinguem
una necessitat, per uns vàndals? Per uns indesitja-
bles? Hem d’argumentar amb evidències la neces-
sitat d’un CAP de manera diplomàtica i respec-
tuosa, però també de forma contundent.

Encara que UxM no tingui la cartera de Sanitat,
no podem eludir la nostra responsabilitat. Segu-
rament la negociació serà lenta i dura, però no
desistirem. La gent del poble és la nostra raó de
ser com a formació política, perquè nosaltres
també som gent d’aquest poble.

PERE XUFRÉ�en nom del comitè d’Units x Martorelles

E
Oportunisme polític a Martorelles

A la festa major de Sant Fost de Campsentelles de 1984, després de la
traca final dels focs d’artifici que van fer-se a la zona esportiva de Sant
Fost Residencial i que donaven el tret de sortida a la festa gran, va
haver-hi una gran cercavila amb un atractiu correfoc que va sortir del
lloc on es feien els focs, que va recórrer carrers nous i antics del poble i
que va acabar a la plaça 11 de Setembre. El correfoc va ser molt seguit
pel públic santfostenc que amb força atenció contemplava els dimonis
amb les seves danses sota els paraigües de foc. El correfoc va anar a
càrrec de la colla del Ball de Diables de Sant Quintí de Mediona, 
acompanyats per la Banda de Cornetes i Tambors de Sant Fost.
L’actuació va concloure amb un muntatge especial propi de la colla del
ball de diables que es va esdevenir en un espectacular espectacle 
pirotècnic de so, llum i color que va deixar bocabadats grans i petits. 

JAUME RIFÀ �Sant Fost de CampsentellesEls diables al carrer de Jaume Balmes, el 3 d’agost de 1984.

Un correfoc a Sant Fost�

����� FEMMEMÒRIA | Ajuda’ns a fer memòria: contrapunt@contrapunt.cat

VOX POPULI

La crisi ha 
afectat el lloc i
la durada de les
seves vacances?

Francisco Javier
Gómez

Pastisser  (36) 
MOLLET DEL VALLÈS

Com sempre, baixaré a 
Andalusia a veure la família.
Abans, però, passàvem un parell
de dies a la costa i aquest any no.

María del Mar
Martínez

Mestra (37) 
MOLLET DEL VALLÈS

Aquest any no podem sortir de
Mollet. Però bé, per un any
que no podem marxar, no 
passa res.

Òscar
Ruiz

Funcionari  (29) 
MOLLET DEL VALLÈS

Com cada any, anirem a casa de
la família a Cuenca, i també 
passarem per Saragossa, a veure
l’Expo de l’aigua.

Juana
Martín

Administrativa (49)
MOLLET DEL VALLÈS

El més problable és que 
marxem vuit dies a Andalusia
perquè tenim familiars i ens
sortirà més a compte. 

Marta
Muntal

Dependenta  (35) 
CASTELLBISBAL

Aquest any passaré les vacances
a casa, perquè la crisi ens ha 
afectat. Normalment sempre
marxàvem una setmana.

Dolors
López

Educadora social (44)
MOLLET DEL VALLÈS

Anirem a la Borgonya francesa.
Fa cinc anys que no feia 
vacances i aquest any hem 
estalviat molt.

Text i fotos: ANNA PALOMO
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· MOLLET. PISO EN VENTA. ZONA PLA-
NA LLEDÓ. Ref. 11017. Piso 65 m2, 3
hab., 1 baño, cocina semi-office, co-
medor 18 m2, s/gres, p/sapelly, aire
acond. en salon, balcón. Finca con asc.
¡Ideal parejas! Precio: 213.359 € (35,5
Ml). Tel. 93 579 33 33.

· PISO EN SANT FOST. ZONA PUEBLO.
Ref. 1606. Piso de 65 m2. Todo exte-
rior, 3 hab., baño, coc. con lavad., sue-
lo tzo., calefac. Muy soleado. Precio:
216.365 € (36 Ml). Tel. 93 570 51 59.

· DESPACHO DE 50 M2. Todo exterior.
En el centro. Apto oficina y consultas.
Precio: 475 euros/alquiler. Interesa-
dos/das llamar al tel. 663 04 22 38.

· LOCAL COMERCIAL EN MONTMELÓ
EN TRASPASO. Ref: 33761. 110 m2,
totalmente acond para gimnasia y es-
tética. Con aseo, aire acond. y calefac.

CLASSIFICATS
LABORAL · IMMOBILIÀRIA · MOTOR · DIVERS

CONTRAPUNT

Rambla Pompeu Fabra, 32, baixos

08100 Mollet del Vallès

Anuncis per teléfon 93 570 52 59

Anuncis per correu electrònic

contrapunt@contrapunt.cat

Anuncis per fax 93 579 33 88

Preu anuncis per paraules:

4,33 euros/setmana

15,15 euros/mes

Preu mòdul: 11,45 euros/setmana

ESQUEMA D’UN MÒDUL (48 X 39 mm) ��

DEMANDES

�
FEINA

EN VENDA

�
IMMOBILIÀRIA

· SE VENDE SUZUKI GRAND VITARA
XL-7 2.0 HDI. Año 2004. 7 plazas, full
equip, climalit, llantas, etc. Precio:
18.500 euros. Interesados llamar al
teléfono de contacto: 935 445 556.

· SOMOS CONSTRUCTORES. Edifica-
mos obra nueva al mejor precio, refor-
mamos su casa, piso, local.
Rehabilitamos su casa vieja o inmue-
ble antiguo. Llámenos: 692 629 014.

· 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.

· ¿TIENE PROBLEMAS? ¿NO PUEDE
HACER FRENTE A PAGOS O A SU
HIPOTECA? Llámeme o venga a
verme, calle Can Pantiquet, núm. 81.
Buscaremos la solución. Tel. 692 629
014.
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F I

EN LLOGUER

· ALQUILO PISO EN MOLLET. Bien si-
tuado. Tel. 692 629 014.

· Ref. 1650. MARTORELLES. ZONA
CENTRO. Piso de 70 m2, 2 hab., hab.
matrim. con armario emp., baño, sa-
lón 22 m2, coc. office de roble, dispo-
ne de nevera, microondas, lavavajillas
y lavad. Balc. 2 m2, asc. Todo ext. A. a.
y calefac., suelos de gres, carp. int. ro-
ble, carp. ext. alum. Amueblado. Pre-
cio: 800 euros/mes. Tel. 93 570 51 59.

· MOLLET. CAN PANTIQUET. Ref.
04053. Piso de 80 m2, 3 hab., baño,
salón 22 m2, coc. office, lavad., asc.,
calefac. Opc. park. en alquiler. Precio:
750 euros/mes. Tel. 93 579 33 33.

TRASPÀS

ES TRASPASSA 

AGÈNCIA DE VIATGES
A MOLLET

en ple funcionament 

i molt ben situada.

Interessats/des truqueu 

al tel. 93 570 32 05

SE TRASPASA 
ROSTISERIA EN 

MOLLET
Pleno funcionamiento. Local 
de 90 m2. Consultar precio.

Interesados llamar al tel.

650 70 98 19 o al

93 570 24 05
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�
MOTORM
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�
ALTRESA

· CHICA SEPARADA BUSCA RELACIO-
NES con hombres solventes. Tel. 637
25 17 92.

· BUSCO HOMBRE PARA SEXO GRATIS
Yo separada, muy ardiente y morbosa.
Tel. 636 366 290.

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

�
RELAXR

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

· Restaurante en Sant Fost busca CA-
MARERO/A CON EXPERIENCIA. Intere-
sados/das llamar al 661 383 657. Pre-
guntar por Álex. Llamar a partir de las
17 h.

· Residencia Geriátrica en Sant Fost
precisa COCINERA, GEROCULTORA,
ENFERMERA. Tel. 93 570 14 80.

Bar-Restaurante de Mollet
necessita 

CAMAREROS
para fin de semana

Interesados llamar al

93 579 19 78

Acadèmia d’anglès 
necessita incorporar

PROFESSOR/A 
D’ANGLÈS

de nivell avançat. Interessats/des

truqueu al tel. 93 570 71 19
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Constructora busca incorporar
diversos puestos: 

CARPINTERO PARA 
COLOCACIÓN DE PUERTAS
INTERIORES / LACADOR /
OFICIAL 1ª PARA OBRA /

OFICIAL 1ª PARA FABRICACIÓN
DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO

Y PARA BARANDILLAS 
INTERIORES Y EXT. INOX.

Tel. 692 629 014

· 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 de contacto: 639 327 714.
Preguntar por Sr. Antonio. 

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

OFERTES

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

SE TRASPASA
TALLER MECÁNICO FRIGORISTA,

VENTA DE MAQUINARIA DE 
HOSTELERIA, ALIMENTACIÓN,

FRÍO COMERCIAL, AIRE ACOND.

Situado en Av. Rívoli,
frente ambulatorio de Mollet.

PREFERIBLE DE LA PROFESIÓN.
667 446 340

· 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).

· PISO EN ALQUILER EN MOLLET. 4
hab., sin mobiliario pero con cocina y
baño totalmente equipados. Precio:
740 euros/mes. Tel. 663 728 815.

· Ref. 33553. PISO EN MONTMELÓ.
Zona STA. ROSA. 85 m2, 2 hab., antes
3, baño, salón de 25 m2, cocina office
reformada, balcón 4 m2, lavadero,
trastero, ascensor. Precio: 650
euros/mes. Tel. 93 572 30 73.

· REF. 140. DÚPLEX EN VALLROMA-
NES. 148 m2, 4 hab., 2 baños cptos., 1
aseo, coc. eléctr., lavad., comedor 40
m2 con chim., suelos gres, asc.,  puer-
ta blind., portero automá., vent.
alum., puertas  sapelly, ext., soleado.
Plaza de parking opcional. Precio:
1.000 euros/mes. Tel. 93 568 35 45.

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

En pleno funcionamiento. Alquiler de
700 euros/mes. Tel. 93 572 30 73.

Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud d'admissió degudament
emplenada, el currículum signat amb fotografia i la documentació acreditativa dels 
requisits i mèrits al registre de l'EMFO, c/ Riera, 7, 1a planta de Mollet del Vallès,
abans del dia 5 d'agost a les 14 hores. La sol·licitud d'admissió es podrà obtenir

físicament a l'EMFO, horari de 9:00 a 15:00 hores, o a/e resp.sace@emfo.com.

Funcions:
En dependència directa del responsa-
ble del Servei Econòmic i Financer
s'encarregarà de:
· Portar els registres i llibres de comp-
tabilitat sota supervisió del responsa-
ble del Servei.
· Registrar i verificar els documents de
d'ingressos i despeses (atorgaments de
subvencions, factures, nòmines ,
tiquets, etc.).
· Portar registres dels pagaments i
cobraments relacionats amb l'empre-
sa. 
· Preparar la documentació adminis-
trativa de les justificacions econòmi-
ques dels programes gestionats.
· Organitzar, classificar i arxivar la
documentació administrativa relacio-
nada amb el Servei i l'empresa.
· Col·laborar amb el procés adminis-
tratiu de gestió laboral.
· Exercir altres tasques administratives
afins.

Requisits:
· Mínim títol de batxiller o formació
professional de grau superior.
· Coneixements de català.
· Coneixements d'aplicacions informà-
tiques (paquets ofimàtics i/o progra-
mes de comptabilitat).

Es valorarà:
· Experiència en tasques comptables
i/o administratives
· Coneixement dels sistemes públics
d'atorgament, seguiment i justificació
de subvencions
· Formació complementària en temes
comptables, administratius i/o infor-
màtics

Condicions laborals:
· Contracte d'interinitat
· Administratiu/iva nivell A
· Salari segons conveni
· Jornada de 35 hores setmanals,
matins i dues tardes

Convocatòria per a proveir una plaça d’

ADMINISTRATIU/VA DEL SERVEI ECONÒMIC 
I FINANCER (REF.15SEF08)
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ESPORTS

� TENNIS | VAN PARTICIPAR 8 TENNISTES DEL CLUB

� MOLLET. El CT Calderí va oferir les finals d’aquest torneig que va
captar la inscripció de 230 nens i nenes. Els guanyadors han estat Carol
Quevedo i Alberto Bedmar (benjamí), Delia Arranz i Valentin Arena
(aleví) i Marta Martínez i Raúl Quevedo (infantil).

LA UE MOLLETENSE CONFIGURA UN 
VESTUARI AMB MÉS QUALITAT TÈCNICA 24

EL SUPER DEPOR S’EMPORTA LA 
COPA DEL FUTBOL 7 DEL CF PARETS 25

L’EQUIP WURSI S’ADJUDICA LES 24 H
DE FUTBOL SALA DE CONVERGÈNCIA 24

� ALPINISME | JORDI DOMÈNECH, CARLES VALVERDE I LLUÍS PEREGRÍN FORMEN PART DE L’EXPEDICIÓ BAIXVALLESANA 

Encara que sembli mentida, no tot-
hom aprofita les vacances d’estiu
per rostir-se l’esquena a la platja o
deixar-se atrapar en un embús a
l’autopista. D’altres inverteixen l’a-
gost a saldar comptes pendents i
afrontar reptes personals. Aquest és
el cas dels tres alpinistes paretans
Jordi Domènech, Carles Valverde i
Lluís Peregrín que aquest agost
marxen cap al nord de l’Índia per
afrontar els 7.087 metres del massís
Nun-Kun de l’Himàlaia.

Els paretans formen part de l’ex-
pedició del Centre d’Activitats de
Muntanya, un ens  creat per l’oca-
sió però amb la intenció de perdu-
rar en el temps amb altres activitats.

El cim Kun es troba al nord de
l’Índia, encaixonat entre el Pakis-
tan i el Tibet, més concretament

entre les regions del Caixmir, el
Ladakh i el Zanskar. L’expedició
realitzarà l’aproximació pel La-
dakh, un petit refugi de tibetans
que no van acceptar la invasió del
seu país pels xinesos l’any 1959.  

A part, l’expedició del Club
d’Activitats de Muntanya usarà la
mínima ajuda externa, és a dir, vo-
len pujar sense oxigen addicional.
“El 2004 vam pujar l’Aconcagua i
es va generar un molt bon am-
bient. Va ser el primer moment
que algú va proposar fer un cim
de l’Himàlaia”, explica Carlos Val-
verde en relació amb la gènesi de
l’expedició. Serà la primera expedi-
ció catalana que mira el massís
Kun. El grup és de vuit persones i
completen l’expedició alpinistes de
les Franqueses, l’Ametlla, Carde-
deu, Barcelona i Sant Celoni.

El pressupost total de l’expedició
supera els 56.000 euros. �

A PUNT. Sortida de preparació al Pico Maldito (3.550 metres)�CAM

EL CALDERÍ CELEBRA LA CLOENDA DEL
CIRCUIT JUVENIL D’ESTIU DE LA FEDERACIÓ

� PARETS DEL VALLÈS

PEDRO NAVARRO

Tres paretans es proposen pujar
els 7.087 m del Kun de l’Himàlaia

� NATACIÓ

Jiménez es proclama

campió de Catalunya

en 100 i 200 braça

� PARETS. El nedador paretà Jaume
Jiménez (CN Sabadell) ha aconse-
guit la medalla d’or a les proves de
100 i 200 metres braça del
Campionat de Catalunya aleví dis-
putat a les instal·lacions del Reus
Ploms. Jiménez també ha estat ter-
cer a la final de 200 esquena i a 400
lliures. També ha estat campió de
Catalunya a les proves de relleus de
4x100 estils, 4x100 lliures, 4x200
lliures mixtes i 8x50 lliures mixtes. 

� CICLISME

El paretà Joaquim

Rodríguez acaba 56è

la Volta a Madrid

� PARETS. El ciclista paretà Joaquim
Rodríguez (Caisse d’Epargne) ha
acabat la Volta a la Comunitat de
Madrid en la posició número 56.
Cal dir que Rodríguez ha encapça-
lat algunes de les escapades que
s’han originat en les tres etapes d’a-
questa clàssica del ciclisme nacio-
nal. Una de les funcions del paretà
era donar suport al corredor
Vladimir Karpets, company d’equip
que ha acabat en 12a posició. El
germà petit de Rodríguez es va reti-
rar a la tercera etapa.  



DV, 25 JULIOL 200824ESPORTS contrapunt

� FUTBOL | L’ENTRENADOR KIKO MONTOYA INICIARÀ LA SISENA CAMPANYA CONSECUTIVA AL CAPDAVANT DE L’EQUIP 

Amb il·lusions renovades i qualitat
tècnica. Aquest és el punt de parti-
da de la plantilla de la UE
Molletense per començar la Lliga
2008-09. Serà la sisena campanya
consecutiva del tècnic Kiko
Montoya a la banqueta del primer
equip del Zona Sud. El club respi-
ra un optimisme moderat que inci-
ta a coquetejar amb l’ascens. 

Al vestidor blanc-i-blau conti-
nuaran una desena de jugadors: el
porter Núñez; els defenses Àlex,

Ralui, Albert i Isaac; els migcam-
pistes Sergio Aro, Carmona, Víctor
Estévez i Siles i el davanter Óscar
Muñoz. Fins a vuit jugadors cau-
sen baixa i no entren en els plans
de Montoya: el porter Joel marxa al
Sant Joan de Montcada, el davan-
ter Ruben se’n va al Palau, el des-
equilibrant Cendón va a La Llagos-
ta, el defensa Guillem jugarà al
Gramenet B i David Vázquez va a
l’equip de Danone. Completen les
absències Dani Martínez, Sergio
Gómez i David Jiménez. 

L’experimentat Kiko Montoya
considera que “serà una tempora-

da il·lusionant perquè, malgrat
estar entre els cinc pressupostos
més baixos de Primera, tenim una
plantilla de gran qualitat”. És cert
que, després de dues campanyes a
Primera, l’equip cada cop està més
consolidat a la categoria i ara busca
donar la campanada. 

La pretemporada començarà el
proper 25 d’agost i l’equip ja té tan-
cat un calendari de partits de pre-
paració. El primer d’ells està pre-
vist per al 31 d’agost contra el
Canovelles. El cap de setmana del
6 i 7 de setembre, el club celebrarà
el seu torneig al Zona Sud. �

La Molletense es reforça i no
descarta l’ascens a Preferent
� MOLLET DEL VALLÈS

P. NAVARRO

L’equip Wursi es va proclamar ven-
cedor de la 24 edició de les 24 hores
de futbol sala de Parets que organit-
za la secció local de Convergència
Democràtica de Catalunya, una
competició en vigílies de festa major
amb una gran tradició al municipi.
El Wursi va derrotar el Bar 83 per
un contundent 4-1. Els vencedors es
van avançar en el marcador amb els
gols de Johnny i Àxel. Abans d’arri-
bar a la mitja part, Àxel tornava a
veure porta i el Bar 83 retallava dife-
rències per mitjà d’Alberto Pérez. A
la segona part el Wursi va sentenciar
amb una diana de Pitu que
instal·lava el 4-1 final. D’aquesta
manera, el Bar 83 repeteix plata per

segon any consecutiu, igual que la
Peña Andalucista que ha tornat a
ser tercera, com en l’edició ante-
rior. Paco Moreno és un dels pro-
motors del campionat i assegura
que “ha estat una gran festa, amb
el pavelló sempre ple de gent”.
Els Diables de Manchester van
rebre un premi especial,
Balbuino Sánchez va recollir el
guardó al jugador més veterà, el
més novell va ser per Jaume Serra
de Los Sebas, millor vestuari i
millor afició va ser per al Tuper. El
reconeixement pel conjunt més
engrescador va ser per a la
Paretense, l'equip més esportiu va
ser la Peña Andalucista. El pit-
xitxi del torneig va ser Àxel del
Wursi i el porter menys golejat
Montalvo del Bar 63. �

� PARETS DEL VALLÈS

PEDRO NAVARRO

� FUTBOL SALA | EL BAR 83 S’HA DE CONFORMAR AMB EL SOTSCAMPIONAT PER SEGON ANY CONSECUTIU 

Wursi guanya les 24 hores de CDC 
... �

Fitxatges:
Xavi Jiménez (CF Parets)

Alexis Pando (CF Parets)

David Martín (Ripollet)

Cristian Pujol
Víctor (Andalucia)

Marquitos (Peña San Pedro)

Miguel (Peña San Pedro)

Adrián Peña

Baixes:
Joel (Sant Joan de Montcada)

Rubén (Palau)

Cendón (La Llagosta)
Guillem (Gramenet B)
David Vázquez (Danone)
Dani Martínez
Sergio Gómez
David Jiménez

Sacsejada al vestidor

Entrades i sortides

DEFENSAR. Un jugador del Bar 83 barra el pas a un rival�MARC GARCIA

Creus entra al circuit
juvenil amb empenta
� MOLLET. La tenista molletana Idá
Creus ha aconseguit entrar al cir-
cuit juvenil de la Federació
Catalana de Tennis amb molta
força després de guanyar les dues
primeres competicions. Creus no
va disputar el tercer compromís a
causa d’una petita lesió.  La jugado-
ra molletana del CT Ripollet forma
part del grup de competició dirigit
per Àlex Moya i David Creus.

El CF Mollet renova
la segona equipació

Jèssica Garcia fa 8a a
l’autonòmic infantil

� MOLLET. La patinadora del CPA
Mollet Jèssica Garcia va acabar el
Campionat de Catalunya Infantil
de Girona en vuitena posició en la
modalitat de figures obligatòries a la
categoria Escola. 

EQUIP. Nova samarreta.�M.G.

� MOLLET. El CF Mollet presenta
oficialment el disseny de la segona
equipació del club que recupera les
històriques franges blaugranes que
el Mollet va vestir des de 1918 i que
es van perdre l’any 2001 amb la
fusió amb l’Atlètic Zona Sud.
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El Super Depor s’emporta
el Torneig Futbol 7 d’estiu

L’equip Super Depor es va procla-
mar dimarts campió del cinquè
Torneig Futbol 7 d’estiu que orga-
nitza el CF Parets. A la final, el
Super Depor es va enfrontar al Pal
Jov Extrem i el partit va acabar amb
empat (4-4). Si més no, els blanc-i-
blaus van estar més encertats des
del punt de penal (4-3) i es van
adjudicar el títol de campió.

En el transcurs de la primera fase
del campionat, el Super Depor va
guanyar tots els partits del grup B i
va sumar tots els punts possibles, 24.
El Pal Jov Extrem va resultar líder
del grup A amb 21 punts amb no-
més una derrota encaixada. Malin-
drus, també del grup A, van quedar
fora de l’eliminatòria per la diferèn-
cia de gols després d’haver liderat el
grup en la primera meitat de la lli-
gueta. El bronze ha estat per a Alu-
minis Segura que va derrotar 6-3

l’Steagua del Grifo a la final de con-
solació. Per la coincidència amb el
torneig 24 hores de futbol sala de
Convergència, la final es va canviar

a dimarts. En total hi han participat
18 equips i el guanyador s’emporta
un premi en metàl·lic de 600 euros
i un pernil, a part del trofeu. �

� PARETS DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

� FUTBOL  | LA FINAL DE DIMARTS CONTRA EL PAL JOV EXTREM ES VA DECIDIR A PENALS 

VENCEDORS. Super Depor, campió del torneig d’estiu �MARC GARCIA

Miquel Parera acaba
en primera posició al
català de BTT 
� El Corredor Miquel Parera de
Ravet Bike Parets s’ha proclamat
guanyador del Campionat de
Catalunya BTT celebrat a
Vilajuïga (Alt Empordà) a princi-
pis de juliol. Parera va competir en
la categoria de veterans-60. Ravet
Bike inicia la temporada al setem-
bre amb la Copa Catalana.

Toni Franco inicia la
recerca de patrocinis
per al proper curs
� El fondista Toni Franco i la
llançadora de pes Cristina Núñez
han iniciat un procés de recerca
de firmes que vulguin patrocinar
la seva participació als campionats
d’Espanya i Europa de la propera
temporada. Franco i Núñez són
del Club Atlètic Mollet i enguany
han tancat un curs formidable. 

El Torneig Festa Major del CTT
Parets reuneix 20 participants
� La convocatòria del Club Tennis Taula Parets pel segon Torneig Popular
de Festa Major va convocar més d’una vintena de participants. Entre els
més menuts es van classificar Xavier Carrasco i Albert Cusidó. Els finalis-
tes més grans de 15 anys són Miguel Martínez i Andreu Sánchez. Les finals
es disputen al 9è Open Vallès d’aquest dissabte.



La presència italiana és un ele-
ment destacable de la Nit del Tea-
tre de la festa major de Parets, de la
qual es podrà gaudir aquest diven-
dres. L’escenari del costat de la xe-
meneia del parc de La Linera rebrà
els pallassos de Teatro Necessario i
la titellaire Laura Kibel.

L’espectacle Clown in libertà de
la companyia italiana, que tancarà
la Nit (1.25 h), és una representa-
ció sense paraules, però amb músi-

ca i acrobàcies, que ha merescut
diversos premis a festivals interna-
cionals, com el de millor muntatge
al Concurso Internacional de Cir-

co Contemporáneo, al Milano
Clown Festival 2006 i al Festival
Art al Carrer de la Mercè 2005. Te-
atro Necessario interactua amb el
públic per fer-li viure un intens
viatge musical.

La creació artística arribada de la
bota europea estarà també re-
presentada  a la xeme-
neia per
Laura
Kibel,
una ori-
ginal titellai-
re, que utilitza els
seus peus, mans i
genolls per crear
les titelles que protagonit-
zen espectacles com Vés
allà on et portin els peus
(23.30 h). Aquest és el primer
espectacle que Kibel ha adre-
çat al públic internacional i
de totes les edats. Les seves ti-
telles tenen els peus per cap,
els genolls per cames i, més
senzill, les mans de la manipu-
ladora són les mans de la tite-
lla, moguda gràcies a la flexibi-
litat de l’autora, que ha estat
reconeguda mundialment, amb
els guardons Gauklerfestival
2005 d’Alemanya, l’allestimen-
to originale del Festival Suboti-
ca 2006 i el primer premi del
Festival Internacional de Ti-
telles de Bulgària de
l’any passat.

La representació catalana acaba-
rà de completar una Nit del Teatre
que portarà espectacles de qualitat
a diferents indrets del municipi i
que obrirà la companyia La Tal, ja
al matí (11h), com a presentació
de la vetllada, que començarà ofi-
cialment a les 20 h a la plaça de la
Vila, amb Agus Clown. El mateix

escenari també acollirà la
companyia amb acròbates ca-

talans i francesos Circo de la
Sombra (10.50 h). Cop de
Clown traslladaran les pa-

llassades al carrer la Fàbri-
ca (22 h). La Linera serà el

darrer indret de la Nit, amb
Gargot de Joc (23 h) i Los 2 play
(00.35 h). �

� TEATRE | ELS ESPECTACLES GESTUALS I LES TITELLES PROTAGONITZEN LA JORNADA AL CARRER
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MARTORELLES DÓNA UNA NOVA     
OPORTUNITAT DE VEURE ‘FUERA DE CARTA’

� CINEMA | DISSABTE, A LA PLAÇA EL·LÍPTICA

� El parc de Can Sunyer acollirà dissabte (23 h) una nova sessió de
cinema a la fresca, amb Fuera de Carta, un film protagonitzat per
Javier Cámara i que representa l’opera prima de Nacho García
Velilla, guionista de serials televisius com Aída i Siete Vidas. CULTURA

� PARETS DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

‘Clown in libertà’ va
guanyar el Festival Art
al Carrer de les festes
de la Mercè 2005

La Tal, Cop de Clown
i Los 2 Play , entre
la presència catalana
a la Nit del Teatre

Els italians Teatro Necessario 
i Laura Kibel, a la Nit paretana

� CICLE AMATEUR

El grup local de teatre Segle XX
tancarà dissabte el cicle memorial
Manel Insa, que ha comptat amb
quatre representacions des del 5
de juliol. La companyia portarà a
escena l’obra Vodevil, un text so-
bre les relacions de parelles, l’ena-
morament i els embolics de faldi-
lles. Segle XX assegura que ha
volgut fugir de l’estil carrincló que
acostuma a ser present en aquest
gènere i enfocar aquest vodevil, es-
crit per Hugo Daniel Marcos, amb
una visió més esbojarrada.

EL REPARTIMENT

L’obra dels santfostencs Segle XX,
dirigida per Joan Pau Iglesias, està
interpretada per Jèssica Santacreu,
Laura Trapero, Irene Núñez, Xa-
vier Solé, Xavier Conesa, el ma-
teix Joan Pau Iglesias, Ariadna Ca-
no, Ada Magriñà, Joel Calvet,
Marius Pasarell, Òscar Cano i
Berta Gelonch.

Pel cicle també han passat el
grup de teatre El Tramvia, el Cen-
tre Parroquial de Monistrol de
Calders i la companyia sabade-
llenca El Ciervo. �

Segle XX tanca
el memorial
Manel Insa amb
l’obra ‘Vodevil’
� SANT FOST DE CAMPSENTELLES

CONTRAPUNT

L’escola Elite Dance serà 

l’encarregada de representar

els espectacles locals de la nit,

amb un nou espectacle de 

dansa que ha titulat The door. 

La porta de la creació paretana

s’obrirà cinc minuts després de

les 11 de la nit a l’escenari

gran de La Linera. El grup Som

i Serem ha preparat una obra 

per commemorar els 25 anys

de la mostra gastronòmica, a

la plaça de la Vila (20.45 h).

ELS ARTISTES LOCALS

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

�

*

DISSABTE 26 de juliol · 22 h 

L’Ateneu (pl. de la Vila)
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� DANSA | L’ESBART PORTA DIVENDRES L’ESPECTACLE QUE VA SUSPENDRE PER LA PLUJA

� MÚSICA | LA BANDA DE JOVES MÚSICS TANCA EL CURS A LA PLAÇA PAU CASALS

� MOLLET. La Banda de Joves
Músics (BJM) va tancar divendres
el curs amb un concert, emmarcat
dins la programació de l’Estiu
Festiu, a la plaça Pau Casals,
davant de l’Ajuntament. La BJM
va unir a les composicions 
musicals una pantalla amb 
projeccions relacionades amb la

literatura i narracions. La formació
va interpretaar part del repertori
treballat durant aquest any i va
incloure alguns dels temes que va
preparar per al recent concert a
l’Auditori de Sant Cugat. La
Banda, dirigida per Xavier
Padillo, tornarà a reemprendre
l’activitat al setembre. �M. GARCIA

LA BJM SUMA
IMATGES I
LITERATURA

� MOLLET DEL VALLÈS. L’Esbart
Dansaire de Mollet actuarà aquest
divendres al Parc dels Colors, amb
l’espectacle Un país de festa, que es
va haver de suspendre fa un parell
de setmanes per la pluja. Un país
de festa, dirigit per Joan Vallbona,

compta amb quatre parts diferents:
Gitaneries, amb música de Manuel
Oltra i coreografia del mateix Joan
Vallbona; Cançons de Taverna, dels
Pescadors de l’Escala, i Albert Sans,
que també ha col·laborat com a
assessor de la companyia; Colors de

Carnaval, amb música d’Eduard
Toldrà, i Aires de Jota, de Tomàs
Gil. Aquestes dues coreografies
també han estat ideades per Albert
Sans.

Des de fa tres anys, l’Esbart surt
cada any al Parc dels Colors per
donar a conèixer la seva tasca i per
contribuir a la programació de l’Es-
tiu Festiu.  �

El Parc dels Colors, ara
sí que es vesteix de festa

DIVENDRES 25 de juliol · 22.30 h 

Parc dels Colors · Gratuït

JOAQUIM CLARET VALLÈS

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

Escultor i pintor, en la seva
adolescència es va formar a
l’Escola de Dibuix d’Olot dirigi-
da pel pintor paisatgista Josep
Berga i Boix. L’any 1896 es
trasllada a Barcelona on aprèn
dibuix a l’Escola Llotja i fa d’a-
prenent al taller de l’escultor
Carbonell. Per la seva afició a
la pintura va treballar en el ta-
ller d’escenografia de Brune i
Pous. L’any 1906, Claret marxa
a París on, després d’una etapa
de dificultats, va conèixer al
reconegut escultor Aristide
Maillol, qui el va contractar
pel seu taller i també va ser el
seu professor. Posteriorment
estudiaria Ranso. Al 1903 obre
un taller propi però, les dificul-
tats per l’arribada de la I Gue-

rra Mundial, el van obligar a
dedicar-se a l’escultura decora-
tiva per arquitectura en col·la-
boració amb el pintor Maurice
Denis. La seva obra monumen-
tal més coneguda va ser el
mausoleu del Paul Jamot, al
cementiri de Montparnasse.
Les seves peces  creatives són
una sèrie de petites terracotes
sobre el tema del nu femení
resoltes amb la rotunditat vo-
lumètrica del seu mestre Mai-
llol. La seva obra de petit for-
mat va ser inclosa en el
moviment classicista de l’èpo-
ca. Claret, però, també es vin-
cula al Noucentisme català i el
nou classicisme francés. L’obra
de Claret s’ha considerat mo-
derna amb arrels clàssiques. �

FAMÍLIA 
Joaquim Claret Vallès (Camprodon, 1879 - Olot, 1965)



� ESTIMEN EL PAS DE 2.000 PERSONES DURANT ELS DOS DIES

A TAULA. 500 persones al sopar de germanor prop de l’església�M.G.

� FESTES I El casal d’avis de Can Pantiquet celebra dissabte la festa final de temporada a les 19.30 h.GARBUIX

Gran participació a la desena edició de la Festa del Veí 
organitzada per La Selva del Vallès, l’Associació de Veins de
Mas Llombart i Mas Corts. Es van organitzar activitats musicals,
esportives i de lleure per tots els públics. Les clebracions van
acabar amb un dinar de germanor. A la imatge, un moment
de l’actuació del Grup de Teatre Segle XX.�FOTO: MARC GARCIA

Festa a Mas Llombart i Mas Corts�

L’olla de la Festa Major de Parets
ja fa xup-xup, i mai millor dit, per-
què el reconegut cuiner vallesà
Pep Salsetes és l’encarregat de fer
el pregó de Festa Major a les
20.30 h a la plaça de la Vila. La
gran gresca paretana d’enguany
abraça més d’una setantena d’ac-
tes dels quals cal destacar la cele-
bració dels 25 anys de la Mostra
Gastronòmica, un element que
inspira actes com el pregó o el
concurs d’aparadors. No hi faltarà
tampoc la representació de la lle-
genda de la Pedra del Diable.

NIT DEL TEATRE

Divendres és el primer dia de Fes-
ta Major a Parets i es desplegaran
les actuacions del cicle Nit de Tea-
tre al Carrer, que apropa al muni-
cipi companyies de tot Europa. La
festa paretana clourà dilluns amb
el tradicional castell de focs al cos-
tat del pavelló municipal. �

El pregó de 
Pep Salsetes
obre la Festa
Major de Parets
� PARETS DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

L’espais de Gallecs
celebra una festa 
veïnal multitudinària

� � MOLLET / PARETS. Els números
parlen per si sols: 2.000 persones en
dos dies, 400 racions a la xocolatada
infantil, 18 litres de rom cremat a la
cantada d’havaneres i 500 comen-
sals  al sopar de germanor de dissab-
te. La tercera edició de la Festa

Major de Gallecs organitzada per
l’AV de l’Espai Rural de Gallecs va
ser tot un èxit de participació. Martí
Martín és el president de l’entitat
veïnal i fa un balanç molt positiu de
la festa que “ha superat totes les
expectatives”. �
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SANT FOST 
DE CAMPSENTELLESFESTA

MAJOR    2008 31 DE JULIOL I 1, 2 I 3 D’AGOST

� GRESCA GRAN | TORNA DISSABTE L’ORQUESTRA TARANTELLA

LES COLLES ES CONSOLIDEN 
I BUSQUEN UNA FESTA PARTICIPATIVA 34

PEP SALA, WHISKYN’S I L’OBRA DE 
TEATRE ‘CANGUELIS’, ELS PLATS FORTS 33

EL TRENET FA PARADES   
A LES ZONES D’ACTIVITATS 36

NNOOUU  II  DD’’AARRRREELL

Enguany, la nostra Festa Major
aglutina la tradició amb la 
participació. Podrem gaudir dels
actes arrelats i ja propis de la festa
com la Pintada del carrer Sant 
Isidre, el Concurs de paelles o la
Trobada d’autos i motos antics; i
de novetats com el Correfoc, que
marca l’inici i ens acompanyarà
fins el Parc de la Pau on hi haurà
els Focs d’artifici. També tindrem
en Pep Sala, la nit de divendres,
amb el seu recopilatori Un petit
moment de dubte.

Les colles també tenen el 
seu paper a la Festa amb un seguit
de proves puntuables que es 
desenvoluparan durant els quatre
dies, proves amb noms tan 
singulars com Encierru collero, 
1, 2, 3 Los megáfonos i solidàries,
com la participació a la 
Campanya de donació de sang.
Serà una festa per a tothom, a
diferents llocs del poble, per 
gaudir-la en companyia. La 
gresca la farem entre tots i totes,
no us ho perdeu!

MONTSERRAT SANMARTÍ�Alcaldessa

de Sant Fost de Campsentelles

� SALUTACIÓ

Enguany, Sant Fost porta a la festa
major dues novetats relacionades
amb la cultura tradicional catalana:
el correfoc i la desfilada gegantera.
El Ball de Diables de Mollet del
Vallès obrirà dijous (21 h) la pro-
gramació amb un recorregut que
sortirà de la plaça de la Vila fins a
arribar al parc de Pau. Seguida-
ment, es podrà gaudir del castell de
focs artificials. D’altra banda, els

Gegants de Mollet pujaran al mu-
nicipi diumenge a les 9 del matí i
passejaran des de la plaça de la Vi-
la fins a la zona de la fira, passant
per l’avinguda Mauri.

Dissabte (12 h)  a l’antic IES tor-
na un dels actes més participatius
de la festa: el concurs de paelles.
Totes aquelles persones i grups que
vulguin participar es podran ins-
criure a l’Ajuntament fins al diven-

dres. A més, tothom que ho desitgi
podrà tastar la paella gegant, tot i
que haurà de portar de casa els
plats i coberts.

Pel que fa a la música, l’Orques-
tra Tarantella torna a repetir a Sant
Fost. Dissabte (20 h), oferirà el
concert de tarda i més tard (23 h)
el ball de nit al parc de la Pau. Els
locals també pujaran a l’escenari:
el Grup de Danses de Sant Fost

oferirà un Festival de Sevillanes
dissabte (18.30 h) a la plaça de la
Vila.

Els amants del motor podran
participar a la 22a Trobada d’autos
i motos antics. A partir de les 10 h
hi haurà una concentració al res-
taurant Can Morera i a les 11 co-
mençarà el recorregut, que acabarà
a la plaça de la Vila, on s’exposaran
els vehicles de diferents èpoques. �

Diables i Gegants es colen com a
novetat en la festa major de Sant Fost 
� SANT FOST DE CAMPSENTELLES

ANNA PALOMO

CONCURS. Més d’una desena de grups va elaborar una paella en la darrera edició �ARXIUDijous (18 h), la companyia 
Galiot portarà a Mas Llombart 
l’espectacle de titelles 
Animalets. Al dia següent 
arriba la festa de l’escuma al
parc la Pau amb el grup Vàtua
l’olla (11 h); i, dissabte (12 h),
la festa de l’aigua amb 
Yakumba a l’antic IES. També
dissabte (17.30 h) es farà la 9a
Pintada del carrer Sant Isidre,
organitzada pels veïns.

Infantil

Titelles i escuma
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Un dels plats forts musicals de la
festa major d’enguany és l’actuació
de Pep Sala. L’antic component de
Sau presentarà als santfostencs Un
petit moment de dubte, el quart disc
de la seva carrera en solitari. La no-
va producció de l’artista osonenc
tracta temes com l’amor, l’amistat i
la música amb influències del folk i
el rock. Pep Sala actuarà al parc de
la Pau divendres a les 23.

L’artista va néixer a Vic el 1960.
Un dels màxims representants del
rock català, Pep Sala, es va donar a
conèixer amb el grup Sau, que va
néixer el 1986 i es va dissoldre el
1999, després de la mort del seu
cantant, Carles Sabater. D’altra
banda, el músic va crear el 1993 La

Banda del Bar, formació que com-
paginava amb les aturades de Sau.
Al llarg de la seva trajectòria ha es-
tat compositor, colletrista, copro-

ductor, arranjador i guitarrista. Al-
hora, Sala alternava la feina de mú-
sic amb la producció de discs d’al-
tres grups. �

� EN DIRECTE | ACTUACIÓ DIVENDRES (23 H) 

Pep Sala, mite del rock
català, al parc de la Pau 

� SANT FOST DE CAMPSENTELLES

ANNA PALOMO

Aquest any, els joves podran gaudir
d’una festa adreçada directament a
ells: el concert jove, on s’ha convi-
dat un grup conegut, els Whis-
kyn’s, però on els santfostencs tam-
bé tindran l’oportunitat de mostrar
els seus assajos a un públic ampli.
Bolívar Rock i Made in China ac-
tuaran també la nit de divendres al
Pavelló 2. 

Els primers a trepitjar l’escenari
seran Bolívar Rock, una formació
de rock-punk que tocarà a les
23.30 h. Seguidament, arribarà el
plat fort, però, amb els Whiskyn’s,
un grup ja consolidat que va néixer
a Reus a mitjans de 1992. Els
Whiskyn’s han recorregut gran part
dels escenaris i les festes majors de
Catalunya. Format per Joan Mas-
déu, Manel Lucio, Nando Oteri-
no, Gerard Roca i Àngel Santiago,

la formació fa la gira del seu vuitè
disc, Reus-París-Londres.

Made in China prendrà el relleu
i tancarà la nit. Malgrat el nom,
aquest grup va néixer a Sant Fost fa
un any i mig per fer el seu primer
concert a la festa major de l’any
passat. Enguany tornen a l’escenari
per interpretar versions de pop-
rock internacional i nacional d’ar-
tistes internacionals com ara Nirva-
na, Police i Metallica.

D’altra banda, qui prefereixi ba-
llar country ho podrà fer al parc de
la Pau (23h), amb The Country
Revival Farmers. 

LA CARPA JOVE

La carpa jove un any més s’establirà
des de divendres fins a diumenge a
l’antic IES, a partir de les 11 de la
nit, per tal que els joves participin
de manera més activa a la festa ma-
jor i tinguin el seu propi espai. �

Whiskyn’s comparteix
escenari amb els grups
locals al Pavelló 2
� SANT FOST DE CAMPSENTELLES

ANNA PALOMO 

� NIT JOVE | EN VIU BOLÍVAR ROCK I MADE IN CHINA

L’exmembre de Sau presentarà el seu nou disc, ‘Un petit moment de dubte’

L’ARTISTA. Dalt de l’escenari des de 1986�ARXIU

� TEATRE | ‘CANGUELIS’ ES REPRESENTARÀ DIUMENGE A LES 23 H

Canguelis és un mot que prové del
caló i que es relaciona amb l’aflui-
xament d’esfínter que provoca la
por i les diferents situacions que

causen un temor intens o petit ca-
tàleg de pors, fòbies i altres temors.
Aquesta és la definició que la com-
panyia de teatre gestual Vol-Ras dó-
na de la paraula que ha pres com a
títol l’obra que representarà la
companyia a la festa major.

Els protagonistes buscaran solu-
cions per superar les seves fòbies: el
senyor Pi pateix deshabiliofòbia, la
por de quedar-se nu davant els al-
tres; el senyor Janè té falacrofòbia,
la por de quedar-se calb, i el senyor
Tarrés panfòbia, la por de tot, i lu-

trofòbia, la por de les llúdrigues.
Joan Segalés i Joan Faneca, di-

rectors de la companyia, juntament
amb Xavier Ametller Notxa, porta-
ran a l’escenari del parc de la Pau

Canguelis. L’espectacle, dirigit per
Jordi Purtí, és una obra d’humor
amb poques paraules.

LA COMPANYIA

Pel que fa a la companyia, Vol-Ras
va néixer a Barcelona l’any 1980.
En els seus 28 anys de trajectòria,
ha estrenat 15 espectacles. Actual-
ment, està realitzant cinc obres:
Mondo Mono, Bon Voyage, CGP i
Canguelis. A Sant Fost actuarà diu-
menge a les 23 h.  �

Superar la fòbia amb el 
sentit de l’humor de Vol-Ras
� SANT FOST DE CAMPSENTELLES

A.P.

Els actors pateixen
temors com ara panfòbia,
falacrofòbia, lutrofòbia
i deshabiliofòbia 
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“Les colles van néixer perquè la
festa major fos més participativa i
els joves no haguem de sortir de
Sant Fost per passar-nos-ho bé”,
explica Marc Muñarch, president
de l’entitat. Les festes passades ja
van sortir al carrer i, segons Mu-
ñarch, “a la gent els va impactar”.
Tots portaven una samarreta segons
la colla a la qual pertanyien: els
Cotxins, els Serenus i Els +Turbats.
Enguany, però, les colles han intro-
duït una novetat: es tracta d’un fu-
lard, amb els colors verd i blanc re-
presentatius de Sant Fost, que
qualsevol veí podrà obtenir, sense
haver de formar part de cap de les
colles. “És una manera perquè
tothom es pugui sentir partícip de
la nostra gresca”, diu Muñarch. 

Com ja es va fer l’any passat, en-
guany hi seguiran havent proves

puntuables per als membres de les
colles i, a més, també es faran pro-
ves a la nit. Una altra de les propos-
tes que es portaran a terme els pro-
pers dies és l’organització de la

campanya de donació de sang.
L’estand per a l’acapte se situarà a
la plaça de la Vila, després de la
trobada d’autos i motos antics.

Les colles també participaran  al

concurs de paelles i a la pintada al
carrer de Sant Isidre, on faran un
concurs a part.
Les colles estan formades per unes
90 persones. Per poder crear-ne

una, s’han de ser com a mínim 15
persones. Cada colla té una sama-
rreta amb un logo, que no pot in-
cloure ni el color verd i el blanc, ja
que són per a activitats conjuntes. �

� PARTICIPACIÓ | ELS JOVES ES TORNEN A IMPLICAR EN LA FESTA

Les colles es consoliden 
� SANT FOST DE CAMPSENTELLES

CONTRAPUNT / A.P.

Enguany Cotxins, Els + Turbats i els Serenus introdueixen un acapte de sang i un mocador comú per a tots els veïns que ho vulguin

A TOT COLOR. Les samarretes identifiquen els membres de les colles�ARXIU
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� ESPORTS | BOTXES, FRONTÓ, PALA I PILOTA

� SANT FOST. La festa major acull
diferents activitats esportives com
el torneig de futbol sala que arriba
a la 33a edició. La final de les dife-
rents categories es jugarà dissabte a
les 20.30 h al Pavelló 1. Aquest
mateix dia, de 10 del matí a 10 de
la nit, hi haurà les 12 hores de
Frontó, a les pistes de frontó muni-

cipals. D’altra banda, la pista de
botxes de l’avinguda Aragó acollirà
la 9a Melé de botxes, oberta a tota
la població. Les inscripcions es
poden fer a la mateixa pista. Com a
última activitat del programa
esportiu, diumenge (d’11 a 14 h) al
Frontó Municipal hi haurà el tor-
neig de pala i pilota mà. �

El torneig de futbol sala
arriba a la 33a edició

� SANT FOST. Per tercer any consecu-
tiu, Sant Fost disposarà en els dies
de festa d’un mitjà de transport que
no és usual al municipi: el trenet.
Dissabte i diumenge el peculiar
ferrocarril circularà pels carrers
principals per tal d’apropar els sant-
fostencs a les zones on es desenvo-

lupen activitats. Les parades són a
la plaça de la Vila, al parc de la Pau
(davant el frontó), a les avingudes
Aragó i Mauri, a Can Coromines i
a la parada de l’autobús del CAP. El
tren funcionarà de 10.30 a 14.30 h
dissabte i de 10 a 14 h diumenge, i
de 18 a 22 h ambdós dies. �

El trenet recull 
els santfostencs per 
portar-los a la festa

� TRANSPORT | CIRCULARÀ DISSABTE I DIUMENGE

RECORREGUT. Les parades es troben a les zones d’activitats �ARXIU

DIJOUS 

31 DE JULIOL

14.00h Repic Solemne de

Campanes. Toc musical del

Virolai

18.00h Titelles. Animalets

de Galiot teatre.

Lloc: Zona pic-nic de Mas

Llombart

21.00h Correfoc a càrrec

del Ball de Diables de

Mollet del Vallès

Sortida: Plaça de la Vila 

22.00h Castell de Focs

Artificials de Festa Major.

Lloc: Parc de la Pau

23.00h The Country revival

farmers. Nit de Country,

Blues i Rock&Roll.

Lloc: Parc de la Pau

23.30h Concert Jove amb

Whiskyn's i amb dos

grups locals: Bolívar Rock i

Made in China.

Lloc: Pavelló 2

DIVENDRES 

1 D'AGOST

11.00h Festa de l'Escuma

i grup d'animació Vàtua l'o-

lla

Lloc: Parc de la Pau

19.00h Berenar i ball per la

gent gran amb el duet

“Dava”. Entrada lliure.

Lloc: Plaça de la Vila

23.00h Pep Sala en con-

cert. Un petit moment de

dubte.

Lloc: Parc de la Pau

Des de les 23.00h

Carpa jove 

Lloc:Antic IES

DISSABTE 

2 D'AGOST

12.00h Concurs de paelles

Obert a tothom. La paella

s'ha de menjar en el

mateix recinte. S'han de

portar plats i coberts. Hi

haurà servei de bar.

Horari aproximat de lliura-

ment de tastets al jurat i

de repartiment de la paella

gegant a les 14.00h.

Entrada de públic al recin-

te: a les 10 del matí.

Lloc:Antic IES

12.00h Festa d'aigua i color

amb el grup Yakumba i el

seu espectacle AQuakumba.

Lloc:Antic IES

17.30h IX Pintada al carrer

Sant Isidre. Obsequis a

tots els participants.

18.30h Festival de

Sevillanes a càrrec del

Grup de Danses de Sant

Fost.

Lloc: Plaça de la Vila

20.00h Concert amb

l'Orquestra Tarantella.

Lloc: Parc de la Pau

23.00h Gran Ball de Gala

amb l'Orquestra Tarantella

Lloc: Parc de la Pau

Des de les 23.00h

Carpa jove 

Lloc:Antic IES

DIUMENGE 

3 D'AGOST

09.00h XXIII Trobada

autos i motos antics

A les 10 h concentració 

i exposició al restaurant

Can Morera.A les 11 h

inici del recorregut.

A les 12.30 h

Concentració a la Plaça de

la Vila. Coordinador de la

cursa:Vicenç Sallent

11.00h Desfilada dels

Gegants de Mollet.

Sortida Plaça de la Vila, Av.

Mauri fins zona firaires.

18.30h Ballada de sardanes

amb la Cobla Canigó

Lloc: Parc de Can

Coromines

19.30h Activitats infantils

“Se te'n va l'olla”

Lloc: Plaça de la Vila

23.00h Espectacle amb

l'obra “Canguelis” 

Lloc: Parc de la Pau

Des de les 23.00h

Carpa Jove 

Lloc:Antic IES

Vicenç Prims
guanya el novè
concurs del 
cartell 2008

� DISSENY

� SANT FOST. El disseny guanyador
de la festa major d’enguany ha
estat obra del veí de Vallromanes
Vicenç Prims. Una trentena de
persones es van presentar a la
novena edició concurs, la majoria
dels quals provenien del municipi i
de la comarca, tot i que també se’n
van rebre dues propostes de Cadis
i una de València. Tot i que el foc
no és un element característic de
Sant Fost,  Prims ha vist publicat el
seu disseny i és mereixedor de 900
euros com a premi. El jurat va des-
tacar l’alt nivell dels participants. �

L’Ateneu fa lloc als
artistes santfostencs

� La Sala d’Exposicions de l’Ateneu
acollirà durant els dies de festa
major l’exposició a càrrec de
l’Agrupació Artística de Sant Fost.
La inauguració serà dijous (19h).
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EL PODER DE LA MENT I EL 

CONTROL MENTAL (I)

Tot i la diversitat i volum de publicacions respecte del poder de
la ment, en totes elles hi ha una dada comú: la ment és quelcom
fascinant, el gran poder de l’home, però que cal aprendre a uti-
litzar en benefici propi. Tots disposem d’un ordinador natural
només pel fet d’existir, però cal un procés d’aprenentatge
adient si es vol aconseguir que treballi a favor nostre i no ens
porti a patir emocions negatives i trastorns físics. Un mètode per
potenciar la ment és l’anomenat “control mental” desenvolupat
per José Silva, alumne del Dr. J.B Rhine, pioner en els estudis
dels fenòmens paranormals de la ment.

Gràcies al mètode Silva tots podem aprendre a desenvolupar la
capacitat de visualitzar positivament les situa-

cions difícils del dia a dia i transformar-
les en objectius positius. La técnica de

Silva es fonamenta en la comprensió
de quatre classes d´ondes cerebrals
que apareixen en el cervell i que
s´alternen amb freqüències dife-
rents d´un hemisferi a l´altre amb

una irregularitat increíble. 

El primer tipus d’ondes són les
ondes deltes, les quals es fan

presents en estat de son profund i
en estats crítics de salut. Silva situa
aquí el centre espiritual de l’home i

li dóna el nom de supraconscient.

Per Gabinet Psicopedagògic 
i Mèdic Naturista Molins

� 93 570 43 04

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
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Ingredients

(per a 2 persones)

Per al pesto:

- 1 manat 

d'alfàbrega 

genovesa 

- 2 grans d'all

- 100 g de formatge 

pecorino

- 200 g de pinyons 

- 2 patates

- 125 g de mongeta 

tendra

- oli d'oliva

Per a la pasta:

- 2 rovells

- 2 ous sencers

- 1 kg de farina

- aigua envasada

PASTA FRESCA AMB

PESTO GENOVÈS

Comencem preparant el pesto. En un
vas de triturar, barregem els pinyons,
els alls i l'oli d'oliva. I una mica de sal.
Ho triturem, més oli i hi anem posant
les fulles d'alfàbrega. Encara més oli,
més alfàbrega i anem fent! Ara ja
tenim el pesto llest. A continuació
tallem la patata a daus, i també les
mongetes tendres. Ho fem bullir tot.
Mentrestant comencem a fer la pasta.
Un quilo de farina dins la màquina
batedora. 

Hi afegim els ous i una mica de sal. Un
cop feta la pasta, a la qual també hau-
rem afegit aigua, la passem per l'altra
màquina que l'estirarà. Hi afegim fari-
na, la cargolem i l'anem tallat en forma
de tallarines. Posem la pasta a la casso-
la amb les verdures... només un minut!
Després, la colem. En un bol hi afegim
tres cullerades del pesto que hem fet.
Hi aboquem la pasta i la verdura. Hi
ratllem el formatge per sobre, i ho
barregem bé. Una mica d'aigua de coc-
ció... i ja hem acabat el plat! 	

�
INGREDIENTS

L’APARADOR

PERRUQUERIA MONTSE PALAU 
Sant Vicenç, 4 | T- 670 607 595 | MOLLET DEL VALLÈS

L’equip de Montse Palau està a la vostra disposició � MARC GARCIA

PER MENJAR

Des del 2 d’octubre, Montse Palau,
aprofitant els seus 20 anys d’experièn-
cia en el sector, inaugurava el seu saló
de perruqueria, al cor de Mollet. El
seu horari és de 9 a 19 h, ininterrompu-
dament, de dimarts a divendres, i de 9
a 13 h, dissabtes. Montse Palau adapta
el seu coneixement des de talls clàssics
a últimes tendències. També destaca en l’apartat d’exten-
sions i de perruques, en què el client pot triar entre una
gran varietat. A més, treballa i comercialitza les millors

marques: la línia de protecció solar
de Wella, la línia de maquillatge
de Jorge de la Garza, o la gamma
alta de Schwarzkopf, Seah Hair-
spa, per al tractament spa. Menció
destacada mereix la planxa Styler
de GHD, que permet des de la
comoditat de casa, aconseguir uns

resultats d’arrissat i allisat professionals. Des de l’establi-
ment es fan classes per explicar com es poden fer servir. A
l’agost la perruqueria romandrà tancada de l’11 al 25. 

El saló comercialitza una
revolucionària planxa per
arrissar i allisar el cabell
com tot un professional
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DEFUNCIONS

NAIXEMENTS

Aroa Ferras Martínez (La Llagosta) 14/07/08
Joanna Capdevila (Santa Perpétua) 16/07/08
Claudia Pedrosa Miquel (Mollet) 17/07/08
Arnau Fernández Pérez (Mollet) 17/07/08

Dades facilitades per l’Hospital de Mollet

MOLLET

25. LAFARGUE. Can Flaquer, 19
26. MORALES. Ferrer i Guàrdia, 39
27. ROVIROSA C. Av. Rívoli, 23
28. ROVIROSA S. Berenguer III, 66
29. AMADÓ. Prat de la Riba, 17
30. BARBERO. Gaietà Vínzia, 66
31. CONCEPCIÓN. Gallecs, 73

FARMÀCIES DE TORN

PARETS
24-30. ISERN. Av. Catalunya, 82

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

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

Antonio Cheira Pont (Sant Fost) 89 anys 16/07/08
Bernardo Sagarra Martisella (Mollet) 83 anys 17/07/08
Ramona Alba López (Mollet) 83 anys 18/07/08
Manuel Romero Cascales (Mollet) 67 anys 18/07/08
Juan Ballell Briquets (Parets) 74 anys 20/07/08
Francisco Reyes Sevilla (Mollet) 83 anys 21/07/08

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, 17 29ºC 19ºC 27ºC 1.015 hPa - 26 km/h SW

DIVENDRES, 18 29ºC 21ºC 27ºC 1.016 hPa           Inap. 35 km/h SSW

DISSABTE, 19 32ºC 20ºC 31ºC 1.015 hPa        - 32 km/h SSW

DIUMENGE, 20 32ºC 21ºC 27ºC 1.015 hPa - 34 km/h SSW

DILLUNS, 21 27ºC 22ºC 25ºC 1.019 hPa - 31 km/h WSW

DIMARTS, 22 27ºC 20ºC 26ºC 1.020 hPa - 31 km/h WSW

DIMECRES, 23 27ºC 19ºC 25ºC 1.016 hPa - 37 km/h SE

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

Matí amb força nuvolositat,
que a la tarda minvarà fins

deixar el cel quasi serè.
Temperatures lleugera-
ment més baixes.

Matí amb el cel serè. A  la
tarda,  creixeran nuvolades
que deixaran ruixats, pro-
bablement restringits al Pi-
rineu i Pre-Pirineu.

El cel serè s’alternarà amb
cel mig o poc ennuvolat, en-
cara que majoritàriament
predominarà l’ambient asso-
leiat. Calor normal d’estiu.

Previsió per al cap de setmana

DIUMENGE 27DIVENDRES 25 DISSABTE 26

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

LA NIT DE TEATRE DE LA FESTA
MAJOR D’ESTIU DE PARETS
PORTA DIVENDRES ARTISTES
DE LES ARTS ESCÈNIQUES 
D’ARREU Pàg. 26   

Cartellera del 25 al 31 de juliol

NOVETATS

CINES MONTCADA

Superagente 86 Horari: 16.00-18.15-20.30-22.45-0.50

Las crónicas de Narnia: el príncipe Caspian
Horari: 16.15-19.00-22.15 

Kung Fu Panda Horari: 16.30-18.30-20.30-22.30-0.30  

Hancock Horari: 16.00-17.45-19.30-21.15-23.00-0.45 

Expediente X Horari: 16.00-18.10-20.20-22.30-0.40

Indiana Jones Horari: 16.45-19.30

Funny Games Thriller Durada: 111
min. Horari: 22.00-0.15. De: Michael
Haneke Amb: Naomi Watts, Tim Roth,
Michael Pitt, Siobhan Fallon.
Una família que està de vacances rep
la visita de dos joves perturbats.

Eskalofrío Terror Durada: 91 min.
Horari: 16.45-18.45-20.45-22.45-0.45.
De: Isidro Ortiz Amb: Junio Valverde,
Blanca Suárez, Jaime Barnatán.
Unes extranyes morts, fan de Santi el
principal sospitós en un poble amagat
entre muntanyes.

LA RESTA DE LA CARTELLERA

Les sessions golfes només es projectaran la matinada de dissabte a diumenge

PRÒXIMAMENT: Wall-E, Venganza, Batman, Mamma Mía

ET CONVIDEM 
AL CINEMA

Envia’ns un mail a contrapunt@contrapunt.cat amb nom,
cognoms i DNI i participa en el sorteig de 2 ENTRADES
PER A DUES PERSONES als cines de Montcada.
Divendres 11 de juliol, publicarem els pròxims guanyadors.

ELS GUANYADORS D’AQUESTA SETMANA SÓN:
MERITXELL CAPARRÓS VILÀ i POL GUERRE-
RO PEY. Els afortunats podran recollir les entrades
presentant el DNI a la taquilla del cinema: C.C. EL PUNT
DE MONTCADA. c. Verdi, n. 2-4, MONTCADA I REIXAC
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MOLLET

Divendres, 25

· MÚSICA. 19 h. Audicions

musicals a la biblioteca de

Can Mulà amb Sounds of

water, Saint Etienne. 

· ESTIU FESTIU 08. 22.30

h. Cos de dansa de l’Es-

bart Dansaire. Un país de

festa. Al parc dels Colors

Dissabte, 26

· FESTA. 19.30 h. Festa de

final de temporada orga-

nitzada pel Casal d’Avis

de Can Pantiquet. Al Cen-

tre Cívic de Can Panti-

quet.

Diumenge, 27

· DINAR SOLIDARI. 14 h.

Dinar solidari amb Pales-

tina. A continuació músi-

ca i dansa palestina.  Par-

ticipació oberta. Al

Jardinet del Casal Cultu-

ral. 

PARETS

EXPOSICIONS

MARTORELLES

Divendres, 25

· LITERATURA 18h. Tertú-

lia al voltant de l’obra li-

terària Expiació d’Ian

McEwan A la Biblioteca

Montserrat Roig. 

Dissabte, 26

· CINEMA A LA FRESCA.

Projecció de la pel·lícula

Fuera de Carta. A la plaça

el·líptica del Parc de Can

Sunyer.

SANT FOST

Dissabte, 26

· TEATRE. 22 h. Represen-

tació de la obra Vodevil,

amb el grup Segle XX. A

l’Auditori de l’Ateneu.

SANT FOST

· PINTURA. Mostra de l’As-

sociació Artísitca de Sant

Fost sobre el pessebre vi-

vient. Celler de Can To-

rrents. Fins al setembre.

MOLLET

· EXPOSICIÓ. Obrim fines-

tres, obrim diàlegs. Recull

fotogràfic i documental del

projecte que es va desen-

volupar al projecte des de

l’octubre al maig de 2008.

Centre cívic Can Borrell.

Fins al 25 de juliol.

· EXPOSICIÓ. La història del

lesbianisme. CIRD Joana

Barcala. Fins al 25 de juliol.

· EXPOSICIÓ. El plasticisme

espiritual de Francesc Do-

mingo, recull del pintor.

Museu Municipal Joan

Abelló. Fins al 20 d’agost.

Divendres, 25

· MOSTRA GASTRONÒMI-

CA. Plaça de la Vila,

17.00h i Parc de la Linera

21.00h.

· REPIC DE CAMPANES.

20.30h. Plaça de la Vila, .

· PREGÓ. 20.30h. Amb Pep

Salsetes laça de la Vila. 

· NIT DE TEATRE a partir de

les 19.45 a la Plaça de la Vi-

la, Parc de la Linera i  carrer

de la Fàbrica. 

· CONCERTS. Actuacions de

Festa Major, al carrer Sant

Valerià. 22.30h i al Parc de

La Linera 2.15h.

Dissabte, 26

· TORNEIG TENNIS TAULA.

8.30 h. Pavelló d’Esports.

· CERCAVILA. 8.45 h. Barri

Antic. Av. Lluís Companys.

· ACAPTE DE SANG. 10.00

h. Club Sant Jordi.

· BALLS. A les 10.00 al Barri

Antic, a les 14.00 i a les

00.00 a la Plaça de la Vila.

· FESTA ESCUMA. 18.00 h.

Lluis Piquer. 

· CONCERTS. A les 8.30h a

la Plaça de la Vila, l’Orques-

tra Rosaleda. A partir de les

23.30 al parc de La Linera,

Apache, Sol Lagarto i Los

Zodiacs

Diumenge, 27

· CONCURS PINTURA. 7.30

h.  Can Rajoler.

· PASSEJADA DE GEGANTS.

11.30 h. Eixample.

· CONCERT VERMUT. 13.00

h. Parc de La Linera. Rag’s

Band.

· FESTA ESCUMA. 18.00 h.

Lluis Piquer.

· BALL GEGANTS. 14.00 h.

Plaça de La Salut.

· INFANTIL. 19.00 h. Plaça de

la Vila.

· SARDANES. 20.30 h. Plaça

de la Vila.

· CERCAVILA DIABLES. 21.30

h. Barri Antic.

· CONCERTS. 23.00 h. Al Parc

de La Linera, La Tribu, Roe

Delgado i ZPU.

Dilluns, 28

·BATEIG DE DIABLES.  22.00 h.

Plaça de la Vila a Pavelló. 

·CASTELL DE FOCS. 23.00 h.

Pavelló Municipal d’Esports.

·MÚSICA. 20.30 h.  Plaça de la

Vila, Orquestra Maravella a

les 20.30 i a les 00.00h. Al

parc de La Linera a partir de

les 00.00h Hotel Cochambre i

Discoteca.

·CORREFOCS. 23.30 h. Carrer

de la Fàbrica.

Dimarts, 29

· INFANTIL. 18h.  L’hora del

Conte: Narració del conte

Roba estesa.  A la Piscina

Municipal.
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A-fer-s Exteriors per FerARA FA CINC ANYS...

25 de juliol de 2003 (núm. 112).
El PP i el PSC coincidien en evi-
tar que la senyera onegés en soli-
tari per la Diada. La situació va
generar les primeres discrepàncies
amb CiU com a soci de govern.

–Com els tries?
–Amb un càsting, faig una classe oberta per
veure el seu nivell. Han d’enviar-me el cu-
rrículum a evelyndiaz4@hotmail.com. Por-
to grups de competició, en categoria jú-
nior, absoluta i professional.
–Professionals del Hip hop?
–Hi ha molta gent que es guanya la vida
ballant, tot i que és difícil i en surten pocs.
Alguns acaben en una companyia, però la
majoria fan classes.

–Ara el ball torna a estar de moda? 
–Als balladors els agrada que els vegin, no
és com una classe d’aeròbic. A mi m’agra-
da que els meus balladors tinguin objec-
tius.
–Com vas començar amb el Hip hop? 
–Primer feia classes d’aeròbic i fitness, però
fa 14 anys que em dedico al Hip hop, he
fet classes a Nova York i Londres.
–Tens una altra feina a banda del ball? 
–Treballo en un departament de compres.
–Més dones que nois? 
–Els nois fan més Breakdance, pensen que

el Hip hop és més de dones.  
–Però el Hip hop també va sortir del ca-
rrer, no? 
–Sí, el van crear les bandes, que ballaven

per no barallar-se a cops de puny. 

� PER: ESTEVE GIRALT

Prepara grups de competició professionals de
Hip hop, busca balladors a Mollet.

Evelyn Díaz

Les bandes
ballaven Hip hop
per no barallar-se

EN ESSÈNCIA

� LA DADA

816
� Número de nens i nenes que
han participat al programa de
casals d’estiu de centres públics
molletans. Per primera vegada, i
per mitjà del Pla educatiu entorn,
s’han desenvolupat diferents
casals temàtics. 6

� LA FRASE

� XAVIER FENOSA, el regidor d’ERC en

el debat sobre la Directiva ‘de la 

vergonya’ al darrer ple. 14

� LA PARAULA

Vodevil

� Subgènere dramàtic basat en la
comèdia lleugera i picant que
combina parts cantades amb
números musicals. Coincideix amb
el títol de l’obra d’Hugo Daniel
Marcos que la companyia Segle
XX porta dissabte a L’Ateneu. 26

� EL WEB

www.kun08.com

� Direcció de l’expedició del Club
d’Activitats de Muntanya que a
l’agost marxa al massís Kun
d’Himàlaia de 7.087 metres. 23

Quan canvia la situació
econòmica posem límits
però durant anys hem
abusat d’immigrants

“


