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Sant Fost treu les ensenyes
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L’ESCOLA SANT GERVASI 11

L’AMPA DEL CEIP POMPEU FABRA ES 
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Mollet arriba al sostre
de més de 3.000 aturats

Música i flors
amb lleus tocs
reivindicatius

� OCUPACIÓ | L’ÍNDEX D’ATUR A L’AGOST VA SER DEL 12,7% , DOS PUNTS MÉS QUE LA TAXA DE L’ANY PASSAT / 19

En només dos mesos d’estiu, juliol i agost, 312 molletans s’han inscrit a l’Oficina de Treball de la Generalitat

OFRENA. Més de 70 d’entitats s’han adherit a
l’acte institucional de Rafael Casanova �M.G
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Jocs Paralímpics / 26
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Luque obté el
bronze a Pequín

� ESPORTS
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l’Escola de Música i s’ha
instal·lat un ascensor / 4

Can Gomà estrena
una nova sala per
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� EQUIPAMENTS

� DIADA NACIONAL
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Mollet lloga cinc
immobles a Adigsa
per a col·lectius
amb risc d’exclusió

� SERVEIS SOCIALS
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Ja fa anys que Parets reclama a la
Generalitat l’ampliació i millora
del CEIP Pompeu Fabra. Aquest
estiu, però, ha caigut la gota que ha
fet vessar el got. Literalment, però,
han estat litres indeterminats d’ai-
gua els que van produir una inun-
dació a l’edifici antic del centre,
que no es va detectar fins a l’1 de
setembre, a la tornada a la feina de
l’equip docent. L’incident, provocat
per una cisterna reventada, ha
agreujat l’estat de decadència de
les instal·lacions, de manera que
han incrementat la mida de les es-
querdes ja existents, ha inflat murs i
sostres, i ha convertit els lavabos en
un indret impracticable.

Amb tot, i després de diverses
reunions d’urgència, dimarts el di-
rector de Serveis Territorials Vallès
Oriental-Maresme del Departa-
ment d’Ensenyament assegurava
que les instal·lacions no represen-
ten cap risc perquè s’hi puguin co-

mençar les classes la propera set-
mana, ja que la fuita no ha afectat
l’estructura de l’edifici. 

Els pares i mares dels alumnes,

però, no estan satisfets amb el dic-
tamen: “sembla una escola d’una
ciutat bombardejada”, exclama
Isabel, una de les portaveus de

l’AMPA de l’escola. “El terra tre-
mola i no s’ha fet cap prova de fo-
naments i de càrrega de pes”, as-
segura. Per tot plegat, l’AMPA ha

convocat una concentració a les
portes del col·legi dilluns a les 9 del
matí, coincidint amb l’inici de les
classes, per exigir a la Generalitat
que tiri endavant el projecte d’am-
pliació de l’edifici nou de l’escola,
redactat des de fa temps per l’arqui-
tecte Salvador Matas. 

TREBALLS ‘IN EXTREMIS’

Després de la reunió amb la direc-
ció del centre i la Generalitat de di-
marts, l’Ajuntament iniciava els tre-
balls de reparació dels desperfectes
provocats per la fuita per deixar les
instal·lacions del Pompeu Fabra en
les millors condicions possibles per
iniciar el curs. “Si dilluns no s’han
pogut acabar, es reubicarà l’activi-
tat”, apuntaven fonts municipals.

Malgrat tot, els pares i mares as-
seguren que les protestes “són in-
amovibles. Són massa anys que es-
perem reformes”. L’AMPA preveu
noves accions un cop passada la
concentració de dilluns. �

�El Servei Educatiu del Vallès Oriental II el
3 de setembre va inaugurar el nou curs
escolar al Mercat Vell de Mollet. L'acte va
ser presidit per la inspecció i els directors
dels diferents serveis de la zona.

MÉS ESTUDIANTS INICI DEL CICLE ESCOLAR

L’AMPA del CEIP Pompeu Fabra es
manifesta pel mal estat del centre

� EDUCACIÓ | DE RETORN A L’ESCOLA

� PARETS DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

EL 66% D’ALUMNES DE MOLLET
ESTUDIA A L’ESCOLA PÚBLICA

�A Mollet, 7.771 escolars, 400 més que
l’any passat, inicien el curs: 1.977, a infantil;
3.677, a primària, i 2.117, a secundària. Del
total, un 66% cursarà estudis a centres
d’ensenyament públic. 

LA COMUNITAT EDUCATIVA  
INAUGURA EL CURS 2008-2009

NOVETATS A PARETS

ESTRENA DE LA NOVA LÍNIA 
D’INFANTIL AL VILA PARIETES

�2.640 alumnes començaran el curs a
Parets, que estrena nova línia d’educació
infantil al CEIP Vila Parietes. El cicle 
d’infantil acull 664 escolars, el de primària
1.186 i 790 s’han matriculat a secundària.

ELS DESPERFECTES. Lavabo i aula del Pompeu Fabra després de la fuita d’aigua �M.G.

L’edifici antic de l’escola es va

inaugurar el 1969 i, des de 

llavors, no s’hi ha fet cap 

reforma important. Actualment

acull dues aules dels alumnes de

cinquè i sisè i les sales de 

música, anglès i psicomotricitat.

La resta d’activitat de l’escola es

fa en un altre edifici, construït

posteriorment. 

L’ESPAI

Una fuita d’aigua, que ha accentuat el mal
estat de l’edifici antic, indigna pares i mares

El Departament d’Educació de la Generalitat
ha certificat la seguretat de la instal·lació



Una nova Sala de Dansa a Can Go-
mà acollirà la formació en aquest
àmbit a partir d’aquest curs. El nou
espai, conjuntament amb la refor-
ma de l’Escola Municipal de Músi-
ca (també emplaçada a l’edifici de

Can Gomà), s’inaugurarà diumenge
(12 h), amb l’actuació dels alumnes
de l’escola al teatre i la visita i parla-
ments de les autoritats locals, el di-
rector del centre, Xavier Esteve, i el
diputat de Cultura de la Diputació
de Barcelona, José M. González.
Les dues actuacions han tingut un
pressupost d’uns 841.000 euros.

La nova Sala de Dansa, al porxo
de Can Gomà, disposa de 70 me-
tres quadrats amb un terra amb una
tarima flotant de fusta de roure.
L’espai inclou també uns 23 metres
quadrats més per a dos vestidors
completament adaptats, a més d’u-
na zona d’accés i distribució de 6
metres quadrats. 

L’entrada a la Sala de Dansa es
farà per la façana est de l’edifici que
s’ha condicionat amb les portes
adients i uns envidraments. La re-
forma ha inclòs també l’aïllament
acústic pertinent i alguns mètodes

d’estalvi energètic, com la instal·la-
ció d’un sistema d’energia solar per
a l’escalfament de l’aigua. 

Aquesta és la segona reforma del
porxo de Can Gomà dels darrers
anys, ja que el 2003 es va rehabili-
tar la coberta.

FORMACIÓ MUSICAL

El consistori també ha fet obres
d’ampliació i rehabilitació de l’Es-
cola Municipal de Música, que al
darrer curs va traslladar provisional-
ment les classes al CEIP Can Beso-

ra per permetre els treballs. Així,
aquest setembre, les instal·lacions a
Can Gomà estrenen quatre noves
aules, que se sumen a la desena que
l’Escola ja tenia. A més, s’ha am-
pliat el vestíbul i la secretaria i s’ha
creat una nova sala de professors,
així com s’ha reformat la sala d’ac-
tes (instal·lació elèctrica nova, can-
vi de butaques, cortinatges i tarima
de l’escenari nous, incorporació de
nous elements tècnics com un pro-
jector i una pantalla). A la resta
d’aules també s’ha fet la instal·lació
elèctrica nova, la insonorització i la
instal·lació informàtica. La recon-
versió de la planta baixa de l’antic
habitatge dels propietaris de Can
Gomà ha permès l’ampliació, a
més de la instal·lació d’un ascensor
adaptat a la façana interior del pati,
per incrementar l’accessibilitat a les
plantes. �

� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

� EDUCACIÓ | MILLORES ALS EQUIPAMENTS PER A LA FORMACIÓ

Can Gomà estrena Sala de Dansa
i la reforma de l’Escola de Música

SOCIETAT
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LA PRODUCTORA EL KINÒGRAF ESTRENA A BARCELONA
TV LA SÈRIE DOCUMENTAL ‘BARCELONA ANY ZERO’

� COMUNICACIÓ | IDEADA PER MOLLETANS

� MOLLET. Dimarts (00.20 h) s’estrenava la nova sèrie Barcelona any zero a BTV, dirigida pels molletans 
Neus Ballús i Pau Subirós i produïda per la productora de la qual són fundadors, El Kinògraf. Es tracta
d’un espai documental que explica la ciutat per mitjà de la mirada de persones que no fa gaire temps que
hi viuen. Barcelona any zero també es pot veure dijous (20h), dissabtes (17.30h) i diumenges (12.30h).

MOLLET AMB CUBA RECAPTA DINERS AL COMPTE 2013-0263-64-0201085173 PER PAL·LIAR L’EFECTE DELS HURACANS A L’ILLA*

NOVA CARA. Aspecte del porxo, que acull la Sala de Dansa �A.P.

L’antic espai per a la formació

de dansa, La Serradora, ubicat 

al carrer Anselm Clavé, es 

mantindrà com a centre per a la

creació d’arts escèniques. Així 

es continuarà cedint a artistes

semiprofessionals i professionals

perquè hi puguin assajar. A més,

es preveu que, a la llarga, torni

a acollir formació, un cop les

classes a la Sala de Dansa es 

vagin ampliant.

LA SERRADORA

Espai per a creació

S’ha instal·lat un ascensor i s’ha ampliat
el centre docent amb quatre noves aules  
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Dilluns dos operaris d’Adigsa, l’em-
presa de la Generalitat que cons-
trueix habitatge protegit, tapiaven
les finestres i la porta d’un primer
pis del número 22 d’avinguda
Rivoli. Aquest habitatge de la
comunitat de Gallecs 200, propie-
tat de l’empresa pública, va ser ocu-

pat el 2003 i, fins ara, no ha estat
desallotjat. El responsable d’Adigsa
que dirigia el desnonament, acom-
panyat dels Mossos d’Esquadra i
representants del jutjat, reconeixia
que havia estat un procediment
lent. “Cal avisar personalment l’a-
fectat i el problema era trobar-los.
Deixàvem notificacions perquè les
anessin a buscar, però no hi ana-
ven”, argumentava.

De fet, divendres passat ja es va
intentar procedir al desnonament,
però després de rebre crits i amena-
ces, segons testimonis, el responsa-
ble d’Adigsa va decidir donar un
termini de tres dies a la família per
poder buidar el pis. 

D’OCUPACIÓ EN OCUPACIÓ

Els okupes, que pertanyen a una
coneguda família d’ètnia gitana esta-
blerta a la ciutat, van deixar el pis
d’avinguda Rivoli, sí. Però, segons
l’Associació de Veïns de Can Borrell,
el mateix divendres esbotzaven la
porta d’un pis del carrer Francesc
Layret, de la comunitat on hi ha la
seu de l’entitat veïnal. L’immoble, a
més, està gestionat per l’Ajuntament
de Mollet des d’aquest estiu, quan va
signar un conveni amb Adigsa per
poder disposar de cinc pisos per a
emergències socials. Sense el permís
municipal, però, aquesta família hi
entrava divendres. Paral·lelament,

l’AV assegura que al mateix carrer, a
l’edifici limítrof, dissabte ocupava un
altre habitatge propietat d’Adigsa, on
s’ha instal·lat. Amb tot, el responsa-
ble de l’empresa pública assegurava
dilluns no tenir coneixement de cap
altre cas com el que ha acabat amb
desnonament.

HABITATGES BUITS

Segons Adigsa informava en una
reunió mantinguda amb la
Federació d’AV, actualment té qua-
tre habitatges buits a Mollet que,
durant aquest mes seran atorgats. En
el decurs de la trobada, la FAVM
també li mostrava la preocupació
per l’estat de conservació d’algunes
comunitats, com les d’avinguda
Gaudí, 68 i del carrer del Bosc, 10, a
Can Pantiquet. Adigsa es va compro-
metre a estudiar els casos per resol-
dre “el deteriorament de façanes i
escales, els problemes de convivèn-
cia i la reparació d’ascensor”. �

� SERVEIS | L’AJUNTAMENT I ADIGSA VAN SIGNAR UN CONVENI PERQUÈ EL CONSISTORI DISPOSÉS DE CINC HABITATGES

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M. ERAS

Ocupen sense permís un pis de
serveis socials, un cop desnonats

TANCAT. Dilluns, operaris d’Adigsa tapiaven les finestres �A. PALOMO

El conveni que l’Ajuntament sig-
nava amb Adigsa per la cessió
d’immobles per a projectes socials
ha de permetre donar resposta a
certs col·lectius desfavorits. De fet,
un dels habitatges servirà com a
casa d’acollida per a dones mal-
tractades, ja que la instal·lació ac-
tual s’ha d’enderrocar. També
s’han cedit dos habitatges a la Fun-
dació de Malalts Mentals de Cata-
lunya perquè disposin de dos pisos
tutelats, i dos més per l’associació
de pares i mares de persones amb
disminució psíquica AlBosc, de
manera que pugui atendre més de-
mandes. El conveni estipula un
lloguer que haurà de pagar l’admi-
nistració local per poder disposar
d’aquests pisos d’Adigsa. La regido-
ra de Serveis Socials, Carme Gua-
rro, recordava que l’experiència de
pisos tutelats ja fa temps que s’ha
iniciat amb èxit i que cada pis
compta també amb monitors.

HOSTES VINGUEREN...

“És una vergonya tenir pisos tan-
cats”, exclamava Guarro quan era
preguntada per la nova ocupació
que afecta un dels pisos destinats a
col·lectius desfavorits. La regidora
lamentava la lentitud d’Adigsa a
l’hora de tramitar la cessió i l’ator-
gament de pisos, així com de la
justícia un cop s’ha ocupat un pis.
“Si no hi hagués cap pis buit, ara
no ens trobaríem amb aquest
problema”, deia l’edil que, durant
aquesta setmana, assegura haver
mogut cel i terra per poder donar
l’ús previst al nou pis ocupat. �

El consistori
cedirà immobles
a col·lectius
desfavorits
� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

L’AV indica que la família d’ètnia gitana
s’havia instal·lat des de 2003 a Gallecs 200
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La pau serà l’eix central de la
Quinzena de la Solidaritat d’en-
guany, organitzada per la Comissió
d’entitats solidàries i l’Ajuntament,
que se celebrarà del 15 al 30 de
setembre i que coincideix amb el
Dia Internacional de la Pau, que es
commemora el 19 de setembre. 

Una de les novetats d’aquesta
edició és la creació d’un espai a la
Biblioteca de Can Mulà on trobar

informació sobre temes relacionats
amb la solidaritat i la cooperació.
Aquest espai portarà el nom de
Fons solidari Ezequiel Martín, en
homenatge a l’exregidor molletà
que va morir al gener i que va ser
un dels primers responsables polí-
tics que es va dedicar en profundi-
tat a la solidaritat i l’agermanament
amb Cinco Pinos (Nicaragua). La
presentació es farà dimecres, tot
coincidint amb la inauguració de
la Quinzena de la Solidaritat, que
com cada any servirà per presentar

la revista infantil de solidaritat de
les esoles de Mollet, Minimosaic. 

La Festa de la Solidaritat, un
dels actes centrals del programa, se
celebrarà dissabte a la tarda a la
plaça Prat de la Riba, on les enti-
tats solidàris i ONG de Mollet
mostraran amb estands el seu tre-
ball. En el marc de la festa es lliu-
rarà el Premi-Reconeixement Ac-
cions Solidàries Mollet 2008, un
guardó que l’any passat va recollir
Miquel Àngel Pérez, impulsor de
l’ONG Mollet 100% Camerun. �

La pau centrarà els actes de
la Quinzena de la Solidaritat

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

Mollet i Granollers
fan una trobada
sobre el pla estratègic

� Mollet i Granollers s’han reunit
per intercanviar experiències en el
procés d’elaboració del II Pla
Estratègic de Ciutat, que han enge-
gat els dos municipis, un docu-
ment que ha de definir el model de
ciutat per als propers anys, amb la
col·laboració de diferents col·lec-
tius ciutadans. Mollet té previst fer
una altra reunió de treball amb
Santa Perpètua, que també impul-
sa un nou pla estratègic. 

� COOPERACIÓ | LES ONG MOLLETANES ES DONEN A CONÈIXER

La Biblioteca estrena un espai sobre cooperació amb el nom d’Ezequiel Martín

Els ajuntaments de Martorelles i
Santa Maria han proposat que l’ac-
tual línia d’autobús que uneix San-
ta Maria amb Mollet allargui el
seu recorregut per poder apropar
els usuaris d’aquests dos pobles al
Centre d’Atenció Primària (CAP)
ubicat a Sant Fost. Aquesta seria
una de les mesures que proposen

els municipis en cas que l’Institut
Català de la Salut no torni a obrir
el consultori mèdic de l’avinguda
Piera, tancat al juny per manca de
metges. Amb tot, l’alcalde de Mar-
torelles, Miquel Àngel Sòria, asse-
gura que els ajuntaments continua-
ran pressionant per la reobertura
del centre. Ara els alcaldes esperen
una resposta de l’empresa Sagalés,
que està estudiant la viabilitat d’a-
llargar la línia d’autobús. �

Martorelles proposa
un bus per apropar
els usuaris al CAP 

�� MARTORELLES / SANTA MARIA

LAURA ORTIZ

� SANITAT | PENDENTS DEL CONSULTORI

L’empresa Sagalés estudia la viabilitat del projecte

Compromesos amb
el Món envia útils
clínics a Bagdad

� L’Hospital de Saint Raphael de
Bagdad ha rebut els 69 paquets de
material clínic i quirúrgic, valorat
en 19.025 euros, enviat per l’ONG
Compromesos amb el Món, amb
delegació a Mollet. A la tramesa hi
havia des d’aparells de precisió fins
a material clínic com guants, bol-
quers i catèters. Ara l’entitat gestio-
na la donació per a la compra d’un
generador que solucioni els conti-
nus talls d’electricitat a Bagdad. 

Sant Fost aprova 
el reglament de la 
xarxa pública Wi-Fi

� El ple ha aprovat el reglament del
sistema Wi-Fi, la xarxa pública
sense fils de banda ampla de con-
nexió a internet. El servei, valorat
per a uns 400 usuaris, costarà 23,86
euros al mes i, si el reglament no
rep al·legacions, en un mes els
veïns podran demanar-ne l’accés.
L’alcaldessa, Montserrat Sanmartí,
va apuntar que el govern treballa
perquè la cobertura a Sant Fost
arribi al 90-95% de la població.
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� MOLLET DEL VALLÈS. L’ambulatori
de Can Pantiquet ha detectat en-
guany més visites per casos de pica-
des de mosquit tigre. Malgrat tot, la
regidora de Salut, Carme Guarro,
assegura que les incidències són

semblants a les de l’any anterior.
Guarro ha explicat que l’Ajunta-
ment, amb motiu de l’inici del curs
escolar, ha intensificat les actua-
cions contra les larves d’aquests in-
sectes als embornals propers a les

escoles i places. Guarro feia una
crida a la col·laboració ciutadana:
“És molt important que ningú
deixi pots d’aigua, ja que és un
lloc on proliferen”, recomana.

DESRATITZACIONS

La manca de pluges de l’agost ha
fet que les rates siguin més visibles
a la ciutat. Guarro assegura que es
fan actuacions contínues amb
trampes i verins per combatre’n la
proliferació. �

L’Ajuntament renovarà enguany 53
contenidors de rebuig que incorporen
un nou mecanisme d’obertura, amb
l’objectiu de millorar-ne la comoditat i
la higiene, així com fer un millor man-
teniment del conjunt del servei.

Segons el consistori, el nou model de
contenidor de rebuig s’integra millor al
paisatge urbà tant pel color com per la
forma i, a més, aquest any s’han volgut
introduir també algunes millores de
funcionament per facilitar-ne l’ús. Per
una banda, els nous contenidors de
recollida de rebuig incorporen un sis-
tema de palanca manual que va unida a
l’habitual pedal per obrir, per facilitar l’o-
bertura de les tapes a l’hora de llençar els
residus. 

Per altra banda, s’ha optat per adquirir uns conteni-
dors de menor volum i dimensions. Si fins ara els con-
tenidors havien estat de 3.200 litres de capacitat, els
nous són de 2.400 litres, tenen menys alçada i un me-
nor impacte paisatgístic. Aquest procés ja es va iniciar
l’any passat amb la incorporació de 30 contenidors de
2.400 litres, sobretot al barri de Santa Rosa i al carrer
Teixidores. La reducció de la capacitat dels conteni-

dors és possible gràcies a l’increment
de la recollida selectiva. 

Pel que fa als contenidors de frac-
ció orgànica, s’hi ha incorporat un

filtre d’olors a les tapes, que s’aniran
instal·lant gradualment si els resultats de
les primeres proves són efectius. La pro-
va pilot d’aquest sistema es farà amb una
trentena de contenidors emplaçats a la
rambla Pompeu Fabra i als carrers peri-
metrals al Pla de les Pruneres.

Des de setembre de 2006, de manera
gradual, s’estan renovant tots els conteni-
dors, segons l’acord del nou contracte de
recollida de residus. �

� SALUT PÚBLICA | CAMPANYES PER COMBATRE LES LARVES ALS PATIS ESCOLARS

El CAP de Can Pantiquet
detecta un lleuger augment
de picades de mosquit tigre

� SERVEIS | PROVA PILOT PER DISMINUIR PUDORS DE LA BROSSA ORGÀNICA

Estrenen 53 nous contenidors
de rebuig més fàcils d’obrir
� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M. E.

L’Ajuntament de Mollet ha iniciat
els treballs de reasfaltatge que s’a-
llargaran durant diverses setmanes
i que tenen un pressupost de
199.809 euros. La primera fase d’a-
quests treballs començava dijous
de la setmana passada i s’han allar-
gat fins dimecres. S’han asfaltat l’a-
vinguda Calderó, entre Berenguer
III i Lluís Duran; el carrer Fran-
cesc Macià, entre les avingudes
Llibertat i Calderó (barri de l’Esta-
ció de França); el pati de l’escola
Salvat Papasseit (Plana Lledó), i
l’entrada del camí de Can Vila
(Lourdes).

En una segona fase, que comen-
çarà el 18 de setembre, s’asfaltaran
els carrers Marià Fortuny, Magalla-

nes, Pamplona, Osca, Via Ronda
(entre Palaudàries i Gaietà Vínzia)
i Can Prat (entre el pont de l’Ai-
guabarreig i el restaurant). També
s’actuarà a l’entrada del parc de
Plana Lledó.

PÀRQUING A L’AMBULATORI

D’altra banda, Sant Fost ha asfaltat
la zona d'aparcament del Centre
d’Atenció Primària (CAP) per ha-
bilitar-hi un aparcament. Es tracta
d’un espai de 534 metres quadrats,
que va ser asfaltat la darrera setma-
na d’agost. Aquest cap de setmana
es pintava la senyalització horit-
zontal, que ha deixat habilitades
20 places d’aparcament, una de
minusvàlids i una zona, conve-
nientment senyalitzada, reservada
per a urgències i ambulàncies. �

L’Ajuntament destina
prop de 200.000 euros
a treballs d’asfaltatge

�� MOLLET / SANT FOST

CONTRAPUNT

� VIA PÚBLICA | A L’AVINGUDA CALDERÓ

Sant Fost habilita l’aparcament de davant del CAP

L’entrada en funcionament dels contenidors soterrats

del nou sector residencial de La Vinyota està 

pendent de la legalització de la instal·lació elèctrica,

que depèn de Fecsa-Endesa, segons informaven fonts

municipals. La regidora de Medi Ambient, Esther

Safont, assegura que la disponibilitat d’aquests 

contenidors “és imminent”.

Contenidors soterrats pendents

LA VINYOTA
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Dijous al matí moria com a conse-
qüència d’un càncer Manel Arroyo
Porras, alma mater del projecte co-
operatiu de l’Escola Sant Gervasi i
distinció cívica Per Mollet l’any
2007. Arroyo, nascut a la localitat
d’Alcaudete, Jaén, l’any 1946, ha
dedicat la seva vida a la docència.
Casat, pare de dues filles i amb dos
néts, va establir-se a Mollet a la tar-
dor de 1969, amb 23 anys, provi-
nent de l’Hospitalet on exercia de
mestre. Després de recórrer diver-
ses poblacions de la conurbació de
Barcelona per tal de fundar una es-
cola, va apostar per Mollet: al se-
tembre de 1970 naixia l’Escola
Sant Gervasi, aleshores al barri de
la Plana Lledó, a l’actual emplaça-
ment del centre cultural l’Era. 

Entre 1970 i 1977 va ser director
i titular del centre, i des de 1978
fins a l’actualitat era director i pre-
sident del Sant Gervasi. L’any 1974
va participar de la creació del Cen-

tre Lingüístic del Vallès, una de les
primeres escoles d’idiomes de la
ciutat, embrió d’Idiomes Mollet.
També entre 1973 i 1977 va ser re-
gidor de l’Ajuntament.

La seva experiència cooperativa
no es tanca, però, en el Sanger. Va
fundar Pinetons i Vil·la, cooperati-
ves d’habitatge per a pares i profes-

sors de l’escola (1986-98), fou pre-
sident de la Federació de Coopera-
tives d’Ensenyament de Catalunya
(1987-95) i era membre del consell
d’administració de Clade, el princi-
pal grup cooperatiu del país.

De la seva mà, l’Escola va im-
pulsar iniciatives com l’Institut Uni-
versitari de Ciència i Tecnologia. �

� NECROLÒGICA | TRASPÀS D’UN REFERENT DEL COOPERATIVISME MOLLETÀ I CATALÀ

Mor Manel Arroyo, president
de l’Escola Sant Gervasi
� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT 

‘PER MOLLET’. Arroyo rebia la distinció cívica local l’any 2007 �ARXIU



El model de Diada a Mollet s’ha
consolidat, malgrat el desacord d’al-
guns. El monument a Rafael Casa-
nova era el centre neuràlgic de la
jornada, que s’iniciava amb dues
peces musicals a càrrec de la Banda
de Joves Músics. Abans de l’acte ins-
titucional, que la speaker descrivia
com a “acte unitari”, ERC i IxM ja
havien fet l’ofrena i les JERC espe-
raven al consistori amb una pancar-
ta: El Monràs ens enganya! Mollet
no és Espanya! Després d’hissar la
bandera catalana, a càrrec de dos
infants de l’esplai Mijac i acompan-
yada de la interpretació coral d’El
Cant de la Senyera, s’iniciaven les
ofrenes florals, amb l’Ajuntament,
el Síndic i les més d’una setantena
d’entitats adherides. Com cada any,
el PP rebia una xiulada.

Tampoc se sortia del guió habi-
tual el colofó crític que posava a
l’acte La Gallineta. Una perfor-
mance en la qual un jove despenja-
va la bandera espanyola d’un màs-
til improvisat i era recollida per un
capgròs amb una careta amb el
rostre de l’alcalde, que li mostrava
la seva estima. La Gallineta critica-
va la nova negativa consistorial a
despenjar de les astes institucionals
la bandera espanyola per l’Onze de
Setembre. El mateix motiu que
feia que el regidor d’ERC no se su-
més a l’acte institucional. De fet,
els republicans celebraven la Dia-
da nacional a la plaça Catalunya
amb un concert de Toc de gralla. �

L’Onze amb guió escrit

UNES 70 ENTITATS. L’ofrena de l’associació Guidimaxa Remu�M.GARCIA

EL CAPGRÒS. La Gallineta feia un acte reivindicatiu�M.G.

LES CRÍTIQUES. Pancarta que portaven membres d’ERC i les JERC�M.G.

� DIADA NACIONAL DE CATALUNYA | OFRENA FLORAL AL MONUMENT A RAFAEL CASANOVA

L’OPOSICIÓ FORÇA UNA SESSIÓ PER TRACTAR  
L’HERÈNCIA DE LA CASA DE CAN BONAFONT

� PLE EXTRAORDINARI | DILLUNS (20.30 H) 

� L’Ajuntament de Martorelles ha convocat un ple extraordinari, sol·licitat pels
grups a l’oposició (CiU i PSC) i ERC (sense representació municipal) per 
debatre sobre l’acceptació o renúncia de l’herència de Can Bonafont per fer-hi
una hipotètica residència per a gent gran com indicava el testament. POLÍTICA
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� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

Unes 70 persones van sopar dimecres al jardí del Casal Cultural.
CiU organitzava la trobada i convidava Marina Duñach per
parlar dels trets identitaris de la cuina catalana. Després de 
l’àpat, els convergents van fer la tradicional desfilada amb 
torxes a Rafael Casanova, on van dipositar un exemplar del
nou Estatut, “que el Constitucional fa perillar”. �FOTO: M.G.

Sopar amb distintiu nacional�
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ERC vol que el nom
de plaça Espanya es
canviï pel de Llibertat

Esquerra i les JERC iniciaran una
recollida de signatures per aconse-
guir que el nom de la plaça Espan-
ya se substitueixi pel de plaça de la
Llibertat i perquè el carrer Calvo
Sotelo recuperi el nom de Fran-
cesc Macià, usat abans de la Gue-
rra Civil. Així ho anunciaven en la
tradicional botifarrada en home-
natge a Lluís Companys celebrada
dimecres amb la presència de la di-
putada d’ERC al Parlament de Ca-
talunya Anna Simó. 

En els darrers cinc anys, les for-

macions han reclamat reiterada-
ment els canvis de nom ja que con-
sideren que el fet que el monu-
ment a Companys estigui a una
plaça anomenada Espanya és
“prou greu”. Així, proposen que
l’indret es rebategi amb el nom de
Llibertat i que es nomeni Espanya
qualsevol altre plaça nova que es fa-
ci a Martorelles. “Recollim firmes
davant la falta d’interès del govern
local a canviar uns noms que con-
tinuen lligant Martorelles al fran-
quisme i per posar punt i final a
aquesta vergonya democràtica”,
deia Marc Candela, secretari d’Or-
ganització d’ERC a Martorelles.  �

� MARTORELLES

CONTRAPUNT / L.O.

Durant la celebració de la Diada
cap bandera va onejar en les astes
oficials de l’Ajuntament. Una imat-
ge inèdita de la commemoració de
l’Onze de Setembre a Sant Fost, on
històricament penjaven les banderes
catalana i espanyola, tot obviant la
campanya Un país, una bandera. I
és que, segons l’equip de govern, les
banderes estan a la bugaderia. Tot i
que el pacte de govern entre ERC i
IUSF indica que per la Diada única-
ment onejarà la catalana, el regidor
republicà, Antoni Pinyero, admet

que “aquest any no hem volgut
entrar en una guerra de baderes
perquè hi ha debats oberts més
importants com el POUM”.

Una altra novetat enguany ha es-
tat la constitució de la Comissió de
l’Onze de Setembre integrada per
tretze entitats locals i partits polítics
que han consensuat un manifest en
què es demana “un finançament
just per a Catalunya” i que “el so-
biranisme torni a ser un moviment
actiu (...) perquè el Tribunal Cons-
titucional no retalli l’Estatut”. 

La Comissió es va estrenar tot
penjant una gran senyera a la balco-
nada de l’Ajuntament, acompanya-

da per la institucional a l’Ateneu,
que van presidir l’inici dels actes
commemoratius que culminaven
amb l’ofrena floral a la plaça Onze
de Setembre, que va congregar més
gent que en anys anteriors.

CENTENARI DE L’ESTELADA

Al ple de dimarts, CiU va presentar
una moció d’urgència per demanar
que l’estelada pengés d’algun lloc
destacat durant la Diada amb mo-
tiu del centenari d’aquest símbol.
El PSC va votar-hi en contra; i la
resta de grups es van abstenir, in-
clós el d’ERC. Posteriorment, Pin-
yero va justificar que el seu vot ha-
via estat “fruit de la precipitació” i
que tant ell com ERC de Sant Fost
donen suport a la campanya pel
centenari de l’estelada. �

Banderes a rentar

REIVINDICATIU. Tradicional botifarrada a la plaça Espanya �M.G.

EN SOLITARI. La senyera al balcó de l’Ajuntament �M.G.

� DIADA NACIONAL DE CATALUNYA | NEIX A SANT FOST LA COMISSIÓ ONZE DE SETEMBRE AMB 13 ENTITATS I PARTITS POLÍTICS ADHERITS

� SANT FOST DE CAMPSENTELLES

LAURA ORTIZ

La comissió ciutadana penja una senyera gegant a la balconada de l’Ajuntament

Els adherits al manifest de la

Comissió Onze de Setembre són:

la Coral Sant Fost; Centre el Casal;

Òmnium Cultural; el Rovelló; la

Federació d’Associacions de Veïns

i Propietaris ;  l’AV de Dalt; els

sardanistes Alba del Vallès;

l’Agrupació Artística de Sant Fost;

JERC; EUiA; CiU; ERC i IUSF. 

COMISSIÓ DE L’ONZE

Els adherits
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L’equip de govern ha estimat par-
cialment una trentena de recursos
presentats per veïns a l’acord de ple
de juny sobre la modificació del pla
general urbanístic en l’àmbit de la
Conreria. Amb aquesta decisió, s’o-
bre la porta que els veïns afectats
pel pla que queden exclosos del sòl
urbà puguin presentar al·legacions.
De fet, l’estimació dels recursos és
parcial perquè els veïns també
demanaven que la proposta urba-
nística tornés a la seva fase inicial,
cosa que no s’ha fet, i que també
reclamen els partits a l’oposició,
PSC i GSF. “Volem tornar al prin-
cipi per obrir un diàleg entre
l’Ajuntament i els veïns i trobar
una solució bona per a tots”,
apunta el secretari de l’Associació
de Veïns de la Conreria en Defensa

del Patrimoni, David Caritg. Els
membres de l’associació veuen
positiu que s’obri un mes per pre-
sentar al·legacions, però creuen que

és una decisió que no comporta
“cap compromís ni garantia que
s’acceptin les nostres demandes”.

Per la seva part, el govern va rei-

terar la voluntat de diàleg i va asse-
gurar que s’han enviat cartes als
afectats per començar reunions de

treball a partir del 23 de setembre
perquè “no estem tancats en ban-
da, deia l’alcaldessa, Montserrat
Sanmartí. Des de l’associació s’asse-
gura que aquestes cartes “no han
arribat a tots els afectats”.

SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES

Seguidament el ple va aprovar per
unanimitat la suspensió de llicèn-
cies d’obres en l’àmbit afectat per
la modificació urbanística, una me-
sura que, segons PSC i GSF, s’hau-
ria d’haver realitzat abans. �

� PLE MUNICIPAL | MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL DE SANT FOST

Els veïns afectats de la Conreria
podran presentar al·legacions al pla 

� SANT FOST DE CAMPSENTELLES

LAURA ORTIZ

MOBILITZACIONS. Imatge del ple del mes de juny� V.L.

El govern local ha acceptat parcialment els recursos presentats a l’acord pres per l’Ajuntament al juny
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� OCUPACIÓ | DIFICULTATS D’IMPLANTACIÓ PER A LES GRANS MARQUES

La calor d’estiu dispara l’atur
� EMPRESA

ECONOMIA
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FICOSA SITUA JOSÉ VICENTE DE LOS MOZOS   
COM A NOU DIRECTOR GENERAL D’AUTOMOCIÓ

� INDÚSTRIA | NOMENAMENTS DIRECTIUS

� José Vicente de los Mozos és el nou director general d’Automoció de Ficosa. El
nomenament està dins del procés de diversificació dels sectors vinculats a la mobilitat.
El procés es materialitzarà en l’organització del Grup en quatre àrees: Automoció,
Aeronàutica, Innovació i Noves Tecnologies, i Vehicle Industrial i Serveis.

Les llistes de l’atur al Baix Vallès
es van engrossint dia rere dia. La
situació de crisi econòmica que es
viu en els darrers mesos sumada al
ja habitual ascens estacional de
l’atur durant els mesos d’estiu a la
zona han donat com a resultat
unes xifres que han assolit màxims
històrics. En concret, a l’agost Mo-
llet va registrar un percentatge d’a-
turats del 12,67%, que representa
3.213 persones inscrites a les llistes
de l’Oficina de Treball de la Ge-
neralitat. Respecte al mes d’agost
d’ara fa un any, el percentatge ha
augmentat en més de dos punts, ja
que el 2007 es registrava una taxa
d’atur a Mollet del 10,55%, que
significava 2.574 aturats. Així en
un any l’atur ha crescut de 639
persones, la meitat de les quals
(312) s’ha quedat sense feina
aquest estiu. Amb aquestes xifres,
Mollet continua sent la població
amb un volum d’aturats més alt
del Vallès Oriental, per sobre de
Granollers.

La tendència a l’augment de la
desocupació ha estat generalitzada
a tot el Baix Vallès, on, a l’agost, es
va registrar una mitjana d’atur del
12,13% amb la Llagosta (13,79%),
Montornès del Vallès (12,89%) i
Mollet (12,67%) encapçalant el
rànquing. Al Vallès Oriental la ta-
xa va ser de l’11,69%. �

� BAIX VALLÈS

LAURA ORTIZ

Sagalés s’expandeix
amb la compra de la 
firma Autos Casas

� L’empresa Sagalés, amb seu a
Mollet, ha arribat a un acord de
compra de la firma osonenca Autos
Casas, empresa que fins ara tenia la
concessió de la línia regular d’auto-
bús entre Tona i Vic. L’acord inclou
la compra dels vehicles de l’empre-
sa osonenca i la incorporació dels
empleats d’Autos Casas a la planti-
lla de Sagalés, que va començar a
explotar la línia l’1 de setembre.
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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.

· VENDO HABITACIÓN JUVENIL con
litera tipo tren, armario ropero de 100
cm, sinfonier de 6 cajones y escritorio.
Precio del conjunto: 500 euros.
Interesados/as llamar a los teléfonos
93 570 17 75 o 606 57 37 56.

· LUNA, TAROT, MÁGIA BLANCA.
ATRACCIÓN PREJA, RITUALES, AMA-
RRES, LIMPIEZAS. 806 401 636. Visa
902 50 20 38. Móvil: LT al 5523.
Horóscopo: Envia signo + tu signo +
amor al 5523.

· 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.

· ¿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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I
EN LLOGUER

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

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

· DÚPLEX-ÁTICO EN MONTORNÉS.
Ref. 111. 140 m2, todo ext., buhardilla
de 28 m2 con chimenea, amueblado,
3 hab., baño, aseo, cocina office, sa-
lón 25 m2, tza. 35 m2, ascensor, aire
acondicionado, calefacción. Suelos
gres. Carp. ext. de PVC. Precio: por
1.200 €/mes. Tel. 93 568 35 45.

· REF. 04045. PISO EN ALQUILER EN RI-
POLLET POR 600 €/MES. Piso 60 m2, 3
hab., 1 baño, cocina, comedor 15 m2,
balcón, calefacción. IBI y comunidad
incluidos. Necesario aval bancario y
acreditación de solvencia. Interesados
llamar al 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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�
ALTRESA

· SE NECESITA OFICIALA PARA PELU-
QUERIA UNISEX. Interesadas llamar al
678 71 63 19.

· 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.

Acadèmia d’anglès 
necessita incorporar

PROFESSOR/A 
D’ANGLÈS

de nivell avançat. Interessats/des

truqueu al tel. 93 570 71 19

SE PRECISA

ESTETICISTA
con ganas de trabajar y de

aprender. Carnet de conducir. 
Buen horario y sueldo. Se valorará

nociones de fotodepilación.

Tel. 93 570 93 02. 
Preguntar por Susana

OFERTES

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

· 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.

· PISO EN CALDES DE MONTBUI, REF.
Y AMUEBLADO. Ref. 04031. 52 m2, 2
hab. dobles, 1 baño, coc. office, co-
medor, suelos gres, vent. alum., puer-
tas de haya. IBI y comunidad incl. Pre-
cio: 650 €/mes. Tel. 93 579 33 33.

· MARTORELLES CENTRO. Ref. 1572.
Piso de 80 m2 con muebles. Comedor
de 21 m2, coc. ref., lavad., 3 hab. dos
de ellas dobles, 2 baños, calefac. Pre-
cio: 700 euros/mes. Tel. 93 570 51 59.

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

· MOLLET. PISO EN VENTA. ZONA PLA-
NA LLEDÓ. Ref. 200585. Bonito piso
de 60 m2, reformado de 2 hab. Puer-
tas de roble, y suelos de gres. Listo pa-
ra entrar. Segundo de altura. Precio:
179.000 €. Tel. 679 427 054.

· PISO EN MOLLET. ZONA SANTA RO-
SA. Ref. 01987. Para entrar a vivir.
Sup. 78 m2, 3 hab., 1 baño, cocina
gas, lavadero, comedor 20 m2, s/terra-
zo, asc., calefac., v/alum., p/sapelly, so-
leado, balc. con toldo. Precio: 234.394
€ (39 Ml). Tel. 93 579 33 33.

· PISO EN MARTORELLES. ZONA PUE-
BLO. Ref. 1612. 75 m2, 4 hab., baño,
coc. con lavad., comedor 17 m2 con
salida a balc. Asc. Muy soleado. Pre-
cio: 228.385 €. Tel. 93 570 51 59.

· PISO EN MONTORNÉS. ZONA NORTE.
Ref. 257. Ref. y amueblado. Sup. 50
m2, 2 hab. (2 dobles), 1 baño, coc.
ref., comedor, trast., suelos tzo., mue-

NAUS EXCLUSIVES 
EN LLOGUER

OBRA NOVA
Polígon Can Magarola

(Mollet del Vallès)

Des de 400 m2. Tots els serveis
Accés AP-7, C-17 i C-33

Tel. 93 241 41 95 / 630 48 89 94
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Bar-Restaurante de Mollet
necessita 

CAMAREROS
para fin de semana

Interesados llamar al

93 579 19 78

· SE TRASPASA PANADERÍA Y VIDEO-
CLUB. Buena zona. Ingresos impor-
tantes en Mollet del Vallès. Precio:
75.000 euros. Interesados/das llamar a

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
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Se precisa 

AUXILIAR DE
ENFERMERÍA
Se valorará experiencia, 
edad máxima 30 años.

Interesados/as llamar al teléfono

609 701 777

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

bles, carp. ext. alum., carp. interior de
cedro, ext., soleado, balc. Ref. Precio:
168.285 € (28 Ml). Tel. 93 544 43 17.

· PISO EN MONTMELÓ. Ref. 33564.
Zona Sta. Rosa. Piso de 3 hab., coc.
ref., lavad., calefac. Buena zona. PVP:
187.264 € (31 Ml). Tel. 93 572 30 73.

· REF. 11009. PISO EN MOLLET. ZONA
CENTRO. Sup. 65 m2, 3 hab., 1 baño,
coc. conservada, lavad., comedor 20
m2, suelos gres, asc., vent. sencillas,
soleado, balc. cerrado. Precio: 186.314
€ (31 Ml). Tel. 93 579 33 33.

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

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

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

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

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

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

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

MOLLET DEL VALLÈS
Av. Jaume I, 176

Tel. 93 593 34 90

los teléfonos  93 544 50 82 o 607 96
01 74 (Mari).

· 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.

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

- NECESITAMOS PERSONAS PARA LA
VENTA DIRECTA DE ROPA TEXTIL HO-
GAR a precios por debajo del merca-
do ambulante, la venta va dirigida di-
rectamente al público, comisión muy
interesante, informese al tel. 93 790
75 29.
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ARA QUE TOTHOM PARLA DE CANVI

CLIMÀTIC, FA UNA MICA DE VER-
GONYA VEURE ALGUNS GESTOS DIA-
RIS als carrers de la nostra ciutat.
Mirem el terra i està brut: papers,
cigarretes, embolcalls… Mirem i
també trobem excrements de gossos
i objectes que estarien millor a la
deixalleria. Veus pares que ni miren
allò que fan els seus fills. Persones
que sense mirar si tenen una pape-
rera a prop, llencen la llauna del re-
fresc que s’acaben de beure i es
queden tan amples. Fa una mica de
vergonya, la veritat, veure aquestes
coses. Algú que escup al costat nos-
tre, algú que li dóna una cop de
peu a un arbre… Potser és que se’ns
enfot que el clima canviï i que ens
quedem sense aigua. Potser és que

no valorem el que tenim, i encara
menys el que un dia ens mancarà.

Penso que com a ciutadans hem
de cuidar el nostre entorn, princi-
palment, perquè és el petit gra de
sorra que podem posar cada dia per
millorar el planeta, començant pel
que tenim més a prop: les nostres
llars, carrers, parcs…

El que no podem consentir és
que tothom faci la seva. No volem
una ciutat plena d’escombraries.
Bé, a alguns no els importa gens, si
no no passarien les coses que pas-
sen. Però la majoria volem passejar
per uns carrers nets, veure els parcs
bonics i les paperes plenes perquè
s’estan utilitzant. Volem veure la
nostra ciutat maca, sense que ens
faci vergonya mirar-la. �

iuen que per adonar-
nos del veritable valor
d’una persona, acti-
tud, situació… hem
d’imaginar que pres-

cindim d’ella. Així doncs, proposo
un joc d’imaginació: imaginem,
per un instant, que tot sentiment
de solidaritat ha desaparegut i ja
no hi ha accions ni sentiments soli-
daris. Què passa si algú necessita
ajuda? Què passa en cas de catàs-
trofe? I si ets tu o els teus els que
necessiteu ajuda? Com serien les
relacions entre les persones? Com
seria el món?

Bé, mentre cadascú fa les seves
reflexions, podeu llegir el conte
que em va explicar un amic.

“Fins a un dels portals d’accés a
la vella ciutat va arribar un dia un
jove. Abans d’entrar, es va apropar
al guàrdia i li va preguntar: 

–Com és la gent d’aquest poble?
–Com és la gent del poble del

qual véns?
–El meu poble és ple de lladres i

malhumorats. Dia darrere dia la
gent tracta de treure avantatge dels
seus veïns. La tafaneria i el ressen-
timent són moneda corrent. Com
és la gent aquí?

–Em temo –va dir el guàrdia–

D

ENRIQUE COLLADO

Solidaritat

Imaginem que desapareix
tot sentiment de 
solidaritat. Què passa 
si algú necessita ajuda?

APORTACIONS ��� Mestre. Mollet del Vallès

OLGA SÁNCHEZ

Fa una mica de vergonya

Mollet del Vallès

que no trobaràs gaire diferència.
Aquí la gent és igual que la gent
del lloc d’on véns. Ho sento.

–Quina pena! –va exclamar el
jove. Continuaré fins al proper
poble. Adéu.

Van passar unes hores i un altre
jove, molt semblant a l’anterior, es
va apropar a la porta preguntant:

–Com és la gent d‘aquest poble?
–Com és la gent del poble del

qual véns? –va dir el guàrdia.
-Oh...! El lloc on vaig néixer es-

tà poblat de gent meravellosa.
Tots ens ajudem els uns als altres.
L’amor i la compassió són mone-
da corrent i sempre pots trobar al-
gú a qui explicar un problema o
compartir una alegria. Em va sa-
ber greu anar-me’n... però, com és
la gent d’aquí?

–Aquí –va dir el guàrdia– no hi
trobaràs gaire diferència. En
aquest poble la gent és igual que la
gent del lloc d’on véns. Benvingut!

I el jove va entrar al poble.”
S’apropa la Quinzena de la So-

lidaritat (del 15 al 30 de setem-
bre) i es faran unes quantes activi-
tats a la nostra ciutat: xerrades,
espectacles musicals, vídeo fò-
rum, teatre... Totes són interes-
sants però et convido que passis el
dia 20, a la tarda, per la plaça Prat
de la Riba i vegis la quantitat de
projectes que estan desenvolupant
en molts països les ONG i associa-
cions de Mollet. Vols donar un
cop de mà? �

CIBERENQUESTA Voteu a www.contrapunt.cat

LA PREGUNTA: Hi ha prou contenidors d’escombraries? 

Quines banderes
voldria veure a les
astes institucionals?

Catalana
31,6%

Estelada
43,9%

Cat. / esp. 
19,3%

Espanyola
5,3%

�

Resultats definitius

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

Amb motiu de l’anterior edició, CONTRAPUNT va rebre una trucada

d’un lector que no veia amb bons ulls que s’informés de l’anomenada

guerra de banderes a l’entorn dels símbols que han d’onejar l’11 de

Setembre. La veu recordava que hi ha altres motius de preocupació

més rellevants i posava com a exemple un problema de salut pública.

Sens dubte, el país té moltes mancances. Moltes, però, es podrien

solucionar amb diners. A tall d’exemple: la Generalitat s’excusa per no

iniciar l’ampliació del CEIP Pompeu Fabra perquè les seves arques estan

anèmiques. El mateix argument que va portar a esperar anys i panys

l’anhelat nou hospital. Els serveis públics catalans millorarien amb un

finançament més just, que el president del Govern va prometre i que,

a més, està previst a l’Estatut, una llei marc que, com a tal, cal complir.

Amb tot, pinten bastos. Amb aquest panorama, esbatussar-se pels

símbols sembla absurd. Però si, quan és el moment de reivindicar els

drets nacionals, no es pot ni tocar una bandera, què es pot esperar? �

CATALUNYA TÉ MOLTES MANCANCES QUE ES PODRIEN 

SOLUCIONAR AMB UN NOU FINANÇAMENT MÉS JUST

Símbols i finançament

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

Els membres del govern
municipal confonen
prudència amb covardia
i audàcia amb temeritat

Politicòleg

na mena de por a ofen-
dre basada en un estrany
complex i una manca
d’autoestima nacional

empeny cada any l’Ajuntament a
organitzar una Diada anòmala a la
comarca. L’absència de gestos tan
senzills com deixar la senyera sola
als pals de l’ajuntament o l’elabora-
ció d’un discurs institucional amb
un contingut real de fons ens evi-
dencia fins a quina fondària es po-
drien arribar a abaixar els panta-
lons els nostres mesells manaires
en afers com, per exemple, el fi-
nançament. Dit això, no em que-
den ganes per esplaiar-m’hi més.

Per contra, el coratge que tro-
bem a faltar en aquesta qüestió
irromp amb força quan es prenen
decisions tot tirant pel dret i que
afecten a tothom. Trobo que ha es-
tat un gest valent emprendre aviat
la remodelació del Pla de les Pru-
neres, i una gran audàcia fer-ho
sense una previsió clara de què
passarà amb el parc mòbil de la

ciutat i de quines seran les conse-
qüències per al comerç. No hi ha
hagut por a ofendre ningú, ni a di-
vidir la ciutat, ni s’ha pensat en
aquells que no hi estan d’acord.
Potser tenen raó els qui defensen
aquesta actuació perquè cal orde-
nar llocs tronats com aquell o cal
alliberar espais públics de cotxes
que no deixen de ser béns privats.
Però s’ha de tenir valor per tancar
d’aquesta manera el model de ciu-
tat, amb un pla estratègic en ela-
boració, sense una xarxa de trans-
port interurbana ben completa i
amb molts veïns pels quals el cot-
xe no és un luxe, sinó un mitjà in-
substituïble per anar a treballar.
Ben cert és que els regidors poden
anar a peu a la feina...

Deu ser això: confonem prudèn-
cia amb covardia i audàcia amb te-
meritat. I així es basteixen un mo-
del de país i un model de ciutat a
l’esquena geperuda i desencisada
d’una ciutadania fatigada. Res, ens
hem d’espavilar. �

U

� enriquecolla@gmail.com

CAVE CANEM

Espavilem

ORIOL 

E S C U R A
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Al Club Muntanyenc
JOANA KISNER VEGA �Mollet 

El proper 20 de setembre organit-
zeu de nou la caminada nocturna
per Gallecs. M’agrada molt aques-
ta activitat a Gallecs. Ara bé, crec
que la vostra entitat s’hauria de
mullar en la defensa de l’espai na-
tural, perquè fins ara no ho he vist
per enlloc. Gallecs s’ha de preser-
var d’una vegada per totes i hem
d’evitar que el trinxin més amb
projectes com l’autovia Interpolar i
la nova línia ferroviària.

A les properes iniciatives ciuta-

danes en defensa de Gallecs m’a-
gradaria veure que també hi parti-
cipeu com a entitat. �

Descontent
JORDI BELZUNCE�Martorelles 

El juliol de 2007 vaig iniciar unes
gestions amb l’Ajuntament de
Martorelles arran dels horaris vi-
gents d’autobús línia Santa Maria
- Martorelles - Mollet a l’agost.
Demanava que l’agost fos, a nivell
d’horaris, exactament igual que els
altres mesos de l’any (se suprimei-

xen una sèrie de serveis en les ho-
res de major afluència laboral, i
gent que utilitza la línia es veu
perjudicada). Lamentablement,
després d’insistir a l’Ajuntament
(encreuament de correus electrò-
nics, etc.), el resultat és que ningú
s’ha posat en contacte amb mi per
donar-me una certa explicació de
com evoluciona el tema i, evident-
ment, el problema segueix igual.

Per si no n’hi hagués prou, coses
més greus estan succeint, com la
pèrdua dels serveis d’assistència
mèdica al municipi. Finalment
per acabar, m’assabento fa una set-
mana de la pèrdua de l’Escola de

Música de Martorelles que ha es-
tat desplaçada a Sant Fost.

Realment espectacular la línia
de progressió en la pèrdua de ser-
veis a Martorelles. Em pregunto,
com altres ciutadans, aquesta és la
gestió a la qual assistirem en tota
la legislatura restant? �

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
�

óc una jove de Mollet i també una de les
afortunades en el sorteig dels pisos de la
fundació de l’Obra Social La Caixa. 

Els pisos de protecció oficial de lloguer
estan situats entre el passeig de la Vinyota, el carrer
Enric Morera i l’avinguda de les Teixidores. Aques-
tes tres zones disposen de contenidors d’escombra-
ries i de contenidors especials de reciclatge (a part
d’unes zones de parc, amb tots els detalls).

Cada pis disposa en el seu interior de tres cubells
d’escombraries per reciclar, però la situació és que,
des del primer dia, els contenidors de reciclatge si-
tuats a peu de portal de cada edifici no estan en con-
dicions d’utilitzar-se per la senzilla raó que seguei-

xen precintats i sense logotip de distinció.
La proposta d’instal·lar contenidors especials a

l’interior dels pisos és perfecta i la zona on estan si-
tuats els del carrer també, perquè estan a mans de
qualsevol inquilí. Però el que és cert és que passa al-
guna cosa perquè no disposem d’aquest servei, tot i
que en cada rebut trimestral paguem per ell la xifra
gens menyspreable de 36 euros, ja sigui per família
nombrosa o per una persona sola.

Vaig exposar la meva queixa a l’Ajuntament i en-
cara espero resposta. Els contenidors segueixen en
les mateixes condicions, sense poder fer-se servir.

VERÓNICA PÉREZ�Mollet del Vallès

S
No em deixen reciclar...

Era temps de traginar les garbes a l’era. Els camins vallesans 
estaven plens de carros. Renecs i paraulotes als animals de càrrega.
Les grans garberes omplien els voltants de l’era. Era el temps de
separar el gra de la palla. El batre es podia fer a mà amb forques i
batolles, a potes servint-se dels animals i també a màquina. 

El batre a mà és el sistema més rudimentari i antic que es
coneix. Es colpeja el blat amb forques i batolles i, principalment
s’utilitzava per fer petites batudes. A potes es començava per 
deslligar les garbes i escampar-les al voltant de l’era. Quan el sol
havia escalfat prou el blat, es feia corre els animals, tot formant un
moviment circular al compàs dels espetecs de les xurriaques que
era un avís per no aturar-se i anar al trot. Trepitjant el blat es 
desprenia el gra de les espigues i amb la forca de fusta s’anava
giravoltant la palla. Després entrava en acció el corró, un estri que
acostumava a ser de pedra arrodonida i cònica o de formigó amb
la mateixa forma però ple de caires vius i que amb uns tirans 
adossats s’acoblaven a l’animal, fent-lo voltar fins que es 
desgranaven les espigues que quedaven. Quan tot estava ben 
trinxat es traslladava la palla de l’era i es començava a fer el paller.
Per la seva part el gra s’apilava amb el tiràs, esperant el moment
per treure el boll i deixar-lo ben net per a continuació ventar-lo,
que es feia de dues maneres: a mà o a màquina. La primera era
esperar la ventada per llençar el gra enlaire i llavors la brisa del
vent s’emportava el boll i el blat que era més pesant queia al terra.
Per altre costat, la màquina de ventar tenia a la part més alta una
caixa inclinada on es carregava el gra brut i amb una maneta es
feien girar unes aletes internes que feien de ventilador, el gra
queia damunt un garbell que oscil·lava i per un canaló sortia net.
A continuació es posava dins de sacs i s'emmagatzemava el graner.
El blat, l’ordi i la civada feien una flaire especial.

El batre a màquina era la més rendible de totes les operacions,

on un tractor 
mitjançant una 
politja motriu amb la
corresponent corretja
feia funcionar la 
màquina. Des d’una
plataforma 
s’introduïa el blat
encara a l’espiga a la
màquina i aquesta
feia la seva feina, de
manera que per un
lloc sortia el boll, per un tub la palla i per un altre el gra. A la 
vegada el tub de la palla es dirigia al lloc on fer la pallera, on un
parell d’homes l’arrodonien. Quan el tub no arribava per fer una
nova pallera aleshores es posava la palla a les borrasses que es 
carregaven a l’esquena per portar-les al lloc determinat. Els cereals
s’ensacaven per portar-los al graner. La polseguera que feia la 
màquina era molt molesta i, a l’acabar la jornada, els empleats es
rentaven al safareig o al raig d’una galleda per lliurar-se de la suor i
la picor de la pols. 

Eren feines molt dures i, amb el pas del temps, han desaparegut
i avui dia tot ha canviat. La mateixa màquina reinventada fa a la 
vegada les feines de segar i batre, de manera que un tractor al seu
costat va omplint el remolc de gra i per l’altra la palla queda estesa
al sòl on un altre estri mecanitzat recull la palla fent embalatges de
forma rodona o rectangular, que es recollirà per guardar a la 
pallissa. La manera de batre, de fer pallers i palleres ha desaparegut,
el progrés avança i tot ho canvia, és una roda que no s'atura.

AMADEU ROVIRA �Sant Fost de Campsentelles

L’agost, època de batre�

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

VOX POPULI

Li costa assumir
les despeses
del nou curs
escolar?

Paqui 
Ruiz

Mestressa de casa
(51) MOLLET

Sí que em costa perquè sóc mare
soltera, però la Generalitat 
m’ajuda i, a més, l’escola li ha
donat una beca al meu fill.

Loli
Calero

Mestressa de casa
(34) MOLLET

Sí, perquè tornem de les 
vacances, on ja hem gastat, i
el nivell de vida i la hipoteca
han pujat molt.

Juan José
Pulido

Electrònic  (41) 
BARCELONA

Encara no hem comprat el 
material però crec que costarà
com cada any: cadascú s’ha de
saber administrar.

M. Carmen
Ortega

Administrativa (36)
MOLLET DEL VALLÈS

Costa i amb la crisi ho trobes
tot molt més car. A més, és més
difícil setembre que gener a
causa de les vacances. 

Charo
Ramos

Ajudant familiar
(48) MOLLET

Molt, hem de treballar molt
per poder mantenir els fills: 
sabates, roba, material... és un
mes difícil.

Shirley
Barreiro

Manipuladora (38)
MOLLET DEL VALLÈS

Al setembre ens gastem molts
diners perquè tinc dues filles
que fan l’ESO. En aquest mes
tenim moltes despeses.

Text i fotos: ANNA PALOMO

Familiars i cossos de seguretat
busquen des del dimarts 2 de
setembre Raimundo Moya
Acuña, de 80 anys. Quan va
desaparèixer l’home portava
un pantaló blau marí, una
camisa gris de màniga curta i
una caçadora també gris. En
cas de veure’l, es pot contac-
tar amb la família al telèfon
610 32 18 64.

Desaparegut
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� ALPINISME | DISSABTE S’INICIAVA LA RECOLLIDA

� PARETS. A finals de la setmana passada va arribar a Parets la notifica-
ció sobre la retirada de l’expedició baixvallesana que volia culminar el
cim Kun de l’Himàlaia (7.087 metres). La climatologia adversa va obligar
el retorn al camp base i dissabte es va iniciar la recollida del material. 

LA MOLLETENSE COMENÇA LA 
LLIGA A PREMIÀ DE DALT 26

ROMÀ CUTRINA TANCA EL CAPÍTOL 
DE FITXATGES DEL CB MOLLET 28

L’HANDBOL SANT FOST CREA UN CONJUNT 
AMATEUR QUE COMENÇARÀ A TERCERA  26

� FUTBOL | Preferent  ELS DOS EQUIPS BAIXVALLESANS S’ESTRENEN FORA DE CASA � FUTBOL | Segona Territorial  ELS PRIMERS PUNTS

El fitxatge d’úl-
tima hora del
migcampista
Marc Arias, pro-

cedent del Vila-
nova de Tercera

Divisió, és la principal
novetat de l’actualitat del CF Mo-
llet. L’equip que dirigeix Xavi Gurri
s’estrenarà al camp del Sant Feliu
Sasserra, que va acabar líder al
grup de Primera, en el qual milita-
va el Mollet la temporada passada.

“Es tracta d’un terreny de joc pe-
tit i de sorra que perjudica molt el
nostre joc”, explica Gurri. 

Per a aquest compromís, l’entre-
nador no podrà comptar amb els
jugadors lesionats Valverde, Souto i
Xavi Planas, un fitxatge que encara
no ha pogut debutar amb la samar-
reta molletana. 

El cap de setmana passat, l’equip
va disputar el quadrangular de les
Franqueses. A les semifinals, els
molletans es van imposar 1-2 con-
tra l’equip amfitrió però diumenge
van perdre injustament la final da-
vant el Lliçà d’Amunt. �

Els migcampis-
tes Dani Putxi i

Pablo són els prin-
cipals interro-
gants per a l’inici

de la lliga del CF
Parets que tindrà lloc

al camp del Rubí. Els
dos jugadors paretans no han pogut
entrenar en tota la setmana per
unes molèsties. 

En tot cas, la quarta temporada
de José Miguel Astasio, Cuni, a la

banqueta del club paretà parteix
amb 13 cares noves al vestidor, “ju-
gadors solvents que coneixen la

categoria”, raona el tècnic. 
Tres empats, una victòria i dues

derrotes són els resultats acumulats
pel CF Parets en els partits de pre-
temporada disputats fins ara. El
darrer compromís va ser al terreny
de joc del Carmel on els paretans
van empatar 3-3 amb gols de Quim,
Sorroche i Santi. El CF Parets tenia
previst acabar la pretemporada di-
jous amb la celebració del Trofeu
Josep Seguer contra el juvenil del
Cornellà de Divisió d’Honor. �

EL MAL TEMPS IMPEDEIX A L’EXPEDICIÓ
KUN ASSOLIR EL CIM DE 7.087 METRES

El partit del trofeu 
Josep Seguer posava
dijous punt final a 
la pretemporada  

El CF Mollet fitxa el 
migcampista Marc Arias 
del Vilanova com a 
reforç d’última hora

El tècnic Javi Gómez no vol repetir
l’inici de lliga de l’any passat quan
el Martorelles no va sumar un sol
punt a les primeres set jornades. Els
blanc-i-vermells arrenquen la tem-
porada diumenge (12 h) a casa con-
tra el Lliçà de Vall. Cal recordar
que el tècnic Gómez, que va agafar
l’equip a falta de dues jornades per
al final de la temporada passada, ha
iniciat una transició al vestidor amb
el bloc de veterans i la incorporació
de juvenils. Una de les novetats per
enguany serà el règim d’incentius

que anirà en funció dels mèrits
esportius. El cap de setmana passat
van guanyar 5-0 el Llavaneres. �

El Martorelles de
Gómez debuta a casa

PRETEMPORADA. Partit de preparació contra el Llavaneres�M. GARCIA

� � MARTORELLES / MOLLET

PEDRO NAVARRO

Comença a rodar l’esfèric
a la categoria Preferent
El CF Mollet UE, al camp del Sant Feliu Sasserra, i
el CF Parets, al terreny de joc del Rubí, comencen
aquest cap de setmana el campionat de lliga. Els
molletans, després d’una renovació integral del

cos tècnic, afronten la campanya amb un projecte
il·lusionant i plagat de cares noves. Una revolució
semblant s’ha viscut a Parets amb la incorporació
de 13 nous jugadors. per Pedro Navarro

Dissabte a Palautordera és el
primer compromís de lliga de
la nova Lourdes del tècnic Àlex
Blasco que retorna a Can Vila
amb 13 nous jugadors. David,
Ruben, Marc i Adrian es 
perdran el debut per lesió.

Engega la nova Lourdes

Retorn de Blasco
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� MOLLET DEL VALLÈS. La Molletense
comença la lliga a Primera aquest
diumenge al terreny de joc del
Premià de Dalt, un equip complicat
pel seu equilibri entre joventut i
veterania. En qualsevol cas, l’equip
de Kiko Montoya ha demostrat estar
en forma i el cap de setmana passat
es va adjudicar el primer títol de la
temporada. Els blanc-i-blaus van

guanyar el seu torneig a Zona Sud
després de derrotar 3-1 el Lourdes i
guanyar la final contra La Llagosta a
la tanda de penals (el duel va acabar
1-1). En aquest quadrangular va des-
tacar l’actuació d’Òscar Muñoz que
es perfila com un dels noms de la
temporada. La Molletense jugava
dijous passat el darrer partit de pre-
paració a casa contra el Lloreda. �

La UE Molletense 
debuta a Premià de Dalt

� FUTBOL | GUANYEN EL TORNEIG DE ZONA SUD

� EQUIPAMENTS ... �

El Mollet comença
la Lliga Interclubs

� MOLLET. El Club Billar Mollet ini-
cia aquest dissabte la 19a Lliga
Interclubs Tres Bandes. El primer
equip jugarà a casa contra el
Tarragona, conjunt que acaba de
baixar a Segona. El Mollet B, per la
seva banda, visitarà el Llinars en el
seu inici a Tercera.

Idá Creus es penja la
plata a Sant Cugat

� MOLLET. La jove tenista molletana
Idá Creus va aconseguir el cap de
setmana passat el sotscampionat del
torneig organitzat per la Federació
al Club Natació de Sant Cugat.
Ara, Creus se situa entre les 15
millors jugadores de Catalunya de
la seva categoria. 

Es divulga l’agenda
‘Mou-te’ pel nou curs

� MOLLET. L’Ajuntament ha publicat
el programa d’activitats esportives
previstes a l’agenda Mou-te, una ini-
ciativa per apropar l’esport a totes
les edats. La inscripció a les activi-
tats per a la gent gran (des d’aigua-
gim fins a balls populars) s’han de
fer a l’OAC, a l’edifi de l’Ajunta-
ment a partir de dilluns a les 15 h.

Rodríguez es manté
13è a La Vuelta

� PARETS. El ciclista paretà Joaquim
Rodríguez (Caisse d’Epargne) va
finalitzar en la posició número 72
l’onzena etapa de La Vuelta España
del passat dimecres disputada entre
Calahorra i Burgos. Amb aquest
resultat, Rodríguez es posa 13è a la
general a 4 minuts i 10 segons del
líder, Egoi Martínez. 

Diumenge a les 11 h se celebrarà la
inauguració oficial del camp de fut-
bol municipal de Sant Fost.
Després de la visita a les
instal·lacions es jugarà el partit
amistós entre els equips amateurs
de la UE Sant Fost i el Dosrius.
L’enfrontament serà a les 12 del
migdia i a la tarda es disputaran els
partits de les categories inferiors.

El camp de gespa artificial arriba
després de diverses temporades ju-
gant en un camp provisional a la
Bòvila, que segons el club, no com-
plia els requisits necessaris. Durant
més de dos anys, la UE ha mostrat
el seu malestar pel retard de les
obres del camp definitiu, que es
troba al recinte del futur complex
esportiu ara aturat. El primer equip
del Sant Fost ha d’esperar a final de
setembre per començar la lliga, ja
que la Federació encara no ha pu-
blicat el calendari del grup 8. �

Sant Fost 
inaugura el nou
camp de futbol 

� SANT FOST DE CAMPSENTELLES

CONTRAPUNT

El nedador pare-
tà Miquel Lu-
que s’ha adjudi-
cat la medalla de
bronze a la final

de 50 metres braça (categoria SB3)
disputada dijous al matí, hora es-
panyola, als Jocs Paralímpics de Pe-
quín. Luque ha rubricat el tercer
millor temps de la final amb un
cronòmetre de 52.83. El segon
classificat ha estat el també espan-
yol Vicente Gil amb un temps de
49.91, i el campió paralímpic d’a-
questa especialitat ha estat el japo-
nès Takayuki Suzuki amb el regis-
tre de 49.06. Suzuki i Gil ja van
aconseguir un temps més baix que
Luque a les sèries classificatòries
per la final. Amb les dues medalles
d’or aconseguides als 50 metres
braça dels Jocs Paralímpics de
Sydney i Atenes, Miquel Luque ja

acumula tres medalles olímpiques.
El proper repte per a Luque, de 31
anys, és la classificació per a la final

dels 150 metres estils prevista per
aquest proper diumenge. A 50 me-
tres esquena va ser desè. �

� PARETS DELS VALLÈS

PEDRO NAVARRO

� NATACIÓ | EL PARETÀ QUEDA TERCER A LA FINAL AMB UN TEMPS DE 52.83

Bronze de Miquel Luque
als 50 m braça de Pequín

FITA OLÍMPICA. Miquel Luque a la piscina �ARXIU
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� MOLLET. El primer equip de
l’Hoquei Mollet va disputar dime-
cres al pavelló de Riera Seca el pri-
mer partit de pretemporada contra
el Sant Feliu de Codines. L’equip
de Jordi Morote va perdre 1-5, amb
gol molletà de José Marín. L’equip

de Primera Nacional Catalana està
en procés d’encaixar els cinc fitxat-
ges d’aquest estiu. El darrer ha estat
el porter Jaume del Sant Cugat.
L’equip comença la lliga el 28 de
setembre i dissabte torna a tenir un
amistós fora de casa. �

L’Hoquei Mollet inicia 
el rodatge de preparació

El cadet A femení del Bàsquet
Parets jugarà a Preferent
� Després de guanyar amb un rotund 85-38 al Bàsquet Calella, el cadet A
femení del CB Parets s’ha classificat per jugar la propera temporada a
Preferent, una categoria a la qual només poden accedir 16 equips de tot
Catalunya. D’altra banda, el sènior A masculí va caure derrotat contra el
Granollers a la final del torneig de pretemporada organitzat pel CB Parets.

� BÀSQUET | HA ESTAT EL BASE DEL CB GRANOLLERS DURANT ELS DARRERS 12 ANYS � HOQUEI | PERD 1-5 CONTRA EL SANT FELIU DE CODINES  

L’experimentat base Romà Cutri-
na, de 35 anys, ha estat el darrer fit-
xatge del CB Mollet Recanvis Gau-
dí per encarar la nova temporada a
Lliga EBA. Cutrina ha militat du-
rant més de 12 anys al Granollers i
passa a ser la quarta incorporació
de l’equip d’Àlex Coma juntament
amb el contingent format per Àlex
López, Jordi Pons, Sergio Garcia.
La veterania de Cutrina pot aportar
serenitat a l’atac estàtic molletà i a
la circulació de la pilota.

La competició oficial començarà
el proper 20 de setembre a la pista
de l’Olesa i Coma no podrà comp-
tar amb el pivot molletà Jaume Vi-
ñallonga que encara s’està recupe-
rant de la lesió de genoll que va
patir la temporada passada.

El cap de setmana passat, el Re-
canvis Gaudí va disputar el primer
partit oficial de la temporada a la

pista de l’Argenta Granollers. Els
molletans van exhibir un gran espe-
rit de sacrifici però finalment van
perdre 81-69. Pau Viladomat i Jordi
Pons van ser els màxims anotadors
molletans amb 12 punts cadascun. 

El CB Mollet tenia previst jugar
el segon partit de Lliga EBA aquest
dijous a casa contra l’Igualada. Tan-
mateix, el primer partit de prepara-
ció per al conjunt de Coma va ser
fa dues setmanes contra l’Olesa. �

� MOLLET DEL VALLÈS

PEDRO NAVARRO

El CB Mollet rep Romà
Cutrina, el quart fitxatge

NOVETATS. D’esquerra a dreta, López, Pons, Garcia i Cutrina�CB MOLLET
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VIII CAMINADA NOCTURNA A GALLECS

Club Muntanyenc Mollet
Pineda Fosca, 6 · Casal La República · MOLLET DEL VALLÈS
Telèfon: 93 579 12 85 · informació: http://www.cmmollet.com
a/e: cmmollet@cmm.jazztel.es

Entre tots farem una 
cuca de llum!!

CAMINADA NOCTURNA, pels paratges de Gallecs, 
PA AMB  BOTIFARRA, sorteig de regals i ball en acabar

DIA: Dissabte, 20 de setembre a les 21 h
Inscripcions: 7 euros. Límit de participants

DIES D’INSCRIPCIONS: El dijous i divendres 5, 12 i 18 al Club i 19 de Setembre de 20 a 22h al Club i a la Plaça 
Catalunya. 11 (diada) tot el dia, dissabte 13 a la tarda i el diumenge 14, tot el dia a la Plaça Catalunya

Cine Ateneo és el nom de la nova
exposició d’Isidre Manils (Mollet,
1948), coproduïda pel Museu Abe-
lló i el Museu d’Art de Sabadell.
“Sempre havia pensat que titula-
ria així una retrospectiva”, confes-
sava Manils aquest dimarts a la pre-
sentació de la mostra a l’Abelló. El
pintor va passar la infantesa i part
de joventut a l’antic Ateneu de Mo-
llet, propietat de la seva família, i

sobretot al cinema que acollia.
Aquest local i les pel·lícules que hi
va veure van tenir molta influència
en la seva obra, tal com explicava
el comissari de la mostra, Jesús
Martínez Clarà. 

L’exposició, que es pot visitar a
Mollet fins al 30 de novembre, fa
un recorregut cronològic per les
etapes de l’artista des de 1968, l’any
que comença a pintar. Al soterrani
del museu s’inicia el trajecte amb
l’Època de formació i s’apunten les
Intuïcions de futur dels anys 80,
amb unes teles que apunten trets
del neoexpressionisme. Ja a la plan-
ta baixa, unes fotografies fan de tes-

timoni d’algunes accions dels 70,
quan Manils és seduït per l’art con-
ceptual i a l’entorn del qual també
fa alguns treballs amb una Polaroid.
Finalment, la mostra arriba a la ma-
duresa pictòrica del creador, amb
peces englobades sota els títols d’I-
cones contemporànies i La fascina-
ció de les imatges, que daten d’entre
1990 i 2008. Entre elles, s’hi desco-
breixen algunes peces influencia-
des pel pop-art; joies de l’hiperealis-

me, com Lustroso material negro
(acrílic, 1990) i K’an (acrílic,
2000); preparatoris per a obres de
gran format; teles que confirmen la
seva dèria pels fragments, vinculats
als fotogrames cinematogràfics, etc.

Tot i la seva trajectòria i prestigi,
Manils recordava la frase de Picas-
so “la pintura és art per a vells” i,
amb modèstia, assegurava que “tot
i tenir moltes possibilitats expres-
sives, és molt difícil de dominar”. 

L’exposició a l’Abelló s’ha de
completar amb la del museu saba-
dellenc, un monogràfic amb forma
de gran mural amb 40 obres dels
darrers anys. A Mollet, la darrera
(un oli de 2008) es titula Cine Ate-
neo, com el cartell lluminós que,
des de la façana del museu, dóna la
benvinguda als qui volen conèixer
l’obra de Manils, i que s’ha recupe-
rat de l’indret on va néixer la seva
sensibilitat artística. �

� ART | ISIDRE MANILS PRESENTA LA SEVA PRIMERA RETROSPECTIVA AL MUSEU ABELLÓ I A SABADELL

EL PINZELL MADUR. Manils davant de l’oli ‘Betweet us’ de 2002 �MARC GARCIA
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LES BANDES SONORES CENTREN    
LES AUDICIONS A LA BIBLIOTECA

� MÚSICA | MATINS DE DISSABTE

� El nou cicle d’audicions musicals de la Biblioteca de Can
Mulà s’iniciava dissabte (11 h) amb la banda sonora del film
Amelie. Els propers dissabtes es podran escoltar les músiques de
les pel·lícules American Beauty, Juno i Lost in translation. CULTURA

“Sóc el noi de l’Ateneu”
� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

El cinema ha estat
present a l’obra d’Isidre
Manils des dels inicis
del seu treball pictòric

� TEATRE

� MOLLET DEL VALLÈS. L’actriu
molletana Esther Freixa va partici-
par dijous a la Fira de Teatre de
Tàrrega. Freixa s’encarrega de la
regidoria de l’obra Kurva, de la
Reial Companyia de Teatre de
Catalunya. Kurva, dirigida per
Laia Alsina i Jordi Centelles, neix
de la curiositat d’aprofundir en la
vida d’una prostituta de carretera i
mostrar-la sense pudor al públic en
el mateix lloc de treball de la pro-
tagonista. Intenta imaginar el cos-
tat més humà i familiar i alhora
menys conegut d’una treballadora
del sexe, lluny dels tòpics que hi
ha sobre aquest món. La Reial està
formada per joves actors de
l’Institut del Teatre, que fan repre-
sentacions en espais no destinats a
realitzar-ne habitualment. �

Esther Freixa
s’estrena a la
Fira de Tàrrega
com a regidora

El Joana Barcala
acull una mostra a
l’entorn de la dona

� El CIRD, al centre Joana Barcala,
inaugurarà dimarts (20 h) Fang i
foc, dels artistes Jesús Cera i
Carmen Pérez. La col·lecció, de
relleus i escultures, té un tema
comú: la dona. La mostra, que
compta amb col·laboració de l’asso-
ciació de dones artistes CREA, es
podrà veure fins al 15 d’octubre.  
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� MÚSICA | PLE EN L’ACTUACIÓ DEL COR MONTEVERDI DE BUDAPEST

� TEATRE INFANTIL | MUNTATGE A CAN RAJOLER

� PARETS DEL VALLÈS. Un clàssic dels
germans Grimm serà l’espectacle
que estrenarà la nova temporada de
teatre infantil a Parets, que organit-
za Rialles. Diumenge, la compa-
nyia Teatre de la Nau oferirà a l’es-
cenari de Can Rajoler el conte
musical Els músics de Bremen, sota
la direcció d’Ever Blanchet  i músi-
ca original de Chico Buarque.

La faula explica l’aventura d’un
ruc, un gos, una gallina i una gata

que fugen dels seus amos perquè
els fan treballar massa i decideixen
anar a la ciutat a guanyar-se la vida
com a músics. Segons el director
de l’obra, el conte dels Grimm és
“un cant contra la intolerància,
l’explotació i l’obsessió dels hu-
mans per la productivitat i el con-
sum”, diu Blanchet.  �

Els músics de Bremen
enceten la nova 
temporada de Rialles

� MOLLET. Unes 350 persones van
omplir divendres l’església de Sant
Vicenç en l’actuació del Cor
Monteverdi de Budapest, formació
que va ser convidada per la
Capella de Música Santa Maria.

El cor, dirigit per Ëva Köllar, va
repassar un repertori d’obres 
clàssiques i cançons tradicionals
hongareses i fora de programa va
oferir una emocionant interpretació
d’El cant dels ocells. �

DOLCES VEUS
HONGARESES
A L’ESGLÉSIA

� MOLLET. Unes 200 persones (179
infants i 23 adults) han participat
en la Ludoteca d’estiu, una de les
activitats del programa Biblioestiu,
que organitza la Biblioteca de Can
Mulà durant l’estiu. Al joc de pis-
tes  sobre el còmic Els barrufets
negres, activitat anomenada Book
Quest, han participat 34 infants i 6
adults. D’altra banda, el 20 de
setembre (12 h) es farà el lliura-
ment de premis de la Penya i3, el
club de lectura de nois i noies
entre 7 i 13 anys, que organitza la
Biblioteca de juny a setembre. �

� BIBLIOTECA

La Ludoteca
d’estiu acull uns
200 participants

DIUMENGE 14 de setembre · 18 h 

Teatre de Can Rajoler

LLUÍS GONZAGA BAS FERRER

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

El quadre aquí representat és
del pintor, dibuixant i caricatu-
rista Lluís Gonzaga Bas Ferrer,
artista que es va formar a l’Es-
cola d’Arts i Oficis de Barcelo-
na. En aquesta època va ser
deixeble d’Antoni Ros i Güell,
qui va influir notablement en
la seva obra.

Lluís Gonzaga Bas Ferrer va
participar en diverses exposi-
cions col·lectives a Barcelona i
a la seva ciutat natal, Badalo-
na. A més, va ser premiat en
diferents concursos nacionals i
certàmens artístics.

Com a pintor, Gonzaga va
conrear el paisatge. Un dels
exemples de la seva afició per
la natura és l’obra aquí repre-
sentada. Com a caricaturista i

dibuixant, va gaudir d’un gran
prestigi arreu de Catalunya.
Lluís Gonzaga Bas Ferrer va
aprofitar els seus èxits per pu-
blicar un llibre: El rostro por su
caricatura, del qual se’n van

vendre molts exemplars.
La seva obra està represen-

tada al Museu d’Art Modern
de Barcelona, al de Badalona,
a Palma de Mallorca i al Mu-
seu Vaticà. �

PAISATGE CAMPESTRE
Lluís Gonzaga Bas Ferrer (Badalona, 1907 - 1988)

L’artista pintava
paisatges i també
va conrear el dibuix 
i la caricatura
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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



CANDINI-BOTER, S.L.
BELLES ARTS BOTER C.B.

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

QUADRES I LÀMINES · MARCS I MOTLLURES
FORN DE CERÀMICA

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

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

MATRÍCULA 
OBERTA

La cloenda serà al Mercat Vell amb actuacions
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IXM DEMANA QUAN HA COSTAT  
CONTRACTAR L’ACTOR CARLOS LATRE

� DESPESES | PREGÓ DE FESTA MAJOR

� MOLLET. Independents per Mollet presentarà una 
instància a l’Ajuntament per conèixer el cost de  la 
contractació de Carlos Latre, pregoner de la Festra Major
d’enguany. Segons IxM podria arribar als 6.000 euros. GARBUIX

� TALLERS | A PARTIR DEL DIA 22 S’OBRIRAN LES INSCRIPCIONS � ENTITATS | HISSADA DE BANDERA A PRAT DE LA RIBA

Els centres cívics de Mollet ja han
presentat el programa de cursos i
tallers que es podran realitzar du-
rant el primer quadrimestre del
curs i que començaran a partir de
l’octubre. El centre cívic de Can
Borrell oferirà 15 cursos per a
adults, entre els quals n’hi ha un de
Creixement personal, un de pilates

i, per a les dones, cursos d’informà-
tica. A més, els voluntaris del barri
impartiran un taller de costura,
malabars i ritmes llatins. Els més
petits podran fer classes de movi-
ment expressiu, dibuix i màgia.
Dins el projecte Obrim finestres en-
fortint diàlegs es farà un taller de
cançons.

L’Era impartirà tallers de bijute-
ria, pintura a l’oli, decoració, costu-
ra, patchwork, fotografia reflex i tea-

tre infantil. També es podrà fer io-
ga, tai-txi i edició literària.

Qui vulgui aprendre locució ra-
diofònica, iniciar-se en la foniatria
o el gospel, s’haurà d’apuntar a La
Marineta, on també hi haurà un
curs de català per a adults. 

El centre cívic de Can Pantiquet
ofereix un taller per conèixer les
herbes medicinals i un curs per
aprendre el llenguatge de signes.
Els voluntaris del centre cívic de
Lourdes ensenyaran català, anglès i
informàtica. El centre també ofe-
reix pintura, gimnàstica i costura. 

Finalment, l’Associació de Do-

nes per Nosaltres Mateixes organit-
za al Joana Barcala activitats com
Matemàtiques pràctiques de la vida
quotidiana i tallers de manualitats.

Pel que fa a la dansa, diferents
centres cívics n’impartiran cursos:
la dansa del ventre es farà a Can
Borrell i a Can Pantiquet; la batxa-
ta i la  salsa, a Can Pantiquet; la ro-
da cubana, a L’Era; balls de saló i
llatí, a Can Pantiquet; llatí, a Can
Pantiquet; sevillanes, a L’Era i a
Lourdes, i, la batuka, a Lourdes.

Les incripcions per als cursos del
primer quadrimestre es podran dur
a terme a partir del 22 de setembre
i fins al dia 30. La gent gran es pot
inscriure del 23 al 26 de setembre a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana a di-
ferents cursos de memòria, manua-
litats i català i anglès, entre d’altres.

A CAN BUTJOSA

El Casal de Can Butjosa de Parets
acollirà una trentena d’activitats, en-
tre les quals hi ha un taller de risote-
ràpia, flamenc, teatre, crítica cine-
matogràfica, balls de saló, fotografia,
automaquillatge, cuina, relaxació.
Els infants podran fer aquest trimes-
tre pintura, manualitats, teatre i
dansa. Les inscripcions romandran
obertes fins al 2 d’octubre. �

Un centenar de cursos i
tallers als cívics de Mollet

� � MOLLET / PARETS

CONTRAPUNT

La gent gran podrà
realitzar activitats de
memòria, manualitats
i aprendre català

Can Butjosa ofereix una trentena d’activitats entre les quals hi ha la risoteràpia

Els extremenys de
Mollet celebren el dia
de la seva comunitat

El Centro Cultural Extemeño
Virgen de Guadalupe celebra diu-
menge el Dia d’Extremadura, que
es commemorava aquest dilluns. El
8 de setembre significa per als
extremenys el reconeixement com
a poble. Enguany, Extremadura
celebra els 25 anys de la seva cons-
titució com a comunitat autònoma

i els residents a Mollet ho celebra-
ran amb un conjunt d’activitats que
començaran a les 11.30 h amb la
hissada de bandera a la plaça Prat
de la Riba, on es cantaran himnes
tradicionals. Seguidament, hi hau-
rà una missa amb l’actuació del cor
de l’entitat, a l’església de Sant
Vicenç. Per finalitzar, el Mercat
Vell (13 h) acollirà un espectacle
d’un grup de cor i danses i, a conti-
nuació, hi haurà un vermut. �

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

Dilluns i fins al proper dia 19 la gent
gran de Sant Fost es podrà inscriure a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana al pro-
grama No t’aturis! El programa inclou
diferents tallers i activitats adreçats a
persones de més de 65 anys: tallers de
fusta, de la memòria, de patchwork,
de decoració de Nadal i aiguagim a
Ca N’Arimon. La cloenda del primer
trimestre serà el 21 de desembre.

Jubilats actius a Sant Fost

No t’aturis!
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LES BASES COMPLETES LES PODEU TROBAR A:

www.goodidiomes.cat

ESCOLA D’IDIOMES des de 1986

BASES:

LEMA: “Have a good day”

TEMA:
Les fotografies han d’incorporar 3 ele-
ments: el poble de Mollet del Vallès, la
cultura anglesa i el logo de Good. L’autor
haurà d’explicar en un parell de frases
els tres elements de la imatge. Aquest
escrit ha d’estar darrera del cartró-
ploma.

OBRES:
Cada participant pot presentar tres foto-
grafies com a màxim, sobre suport de
cartró-ploma blanc d’una mida màxima
de 20cm x 25cm. Es pot emprar qualse-
vol tècnica fotogràfica o muntatge tant
digital com analògic. Les fotografies
s’han de presentar en un sobre obert jun-
tament amb una fotocòpia del D.N.I. de
l’autor i el telèfon del participant.

TERMINI:
La data límit de presentació
és el dia     30 de setembre a l’esco-
la GOOD IDIOMES: Francesc Cambó, 5 ·
Mollet del Vallès. www.goodidiomes.cat

JURAT:
Estarà format per membres designats per
l’Escola Good, que puntuaran l’originali-
tat, la creativitat i la comicitat de la foto-
grafia o muntatge.

PREMIS:
Primer premi: 300€; segon: 150 €, i ter-
cer: 75 €. No s’atorgarà més d’un premi
a un mateix autor.

VEREDICTE I LLIURAMENT
DEL PREMI:
Es farà públic a l’estand que Good
Idiomes tindrà a FIMO (Pla de les prune-
res) el diumenge 5 d’octubre de 2008, a
les 19 hores.

I CONCURS DE FOTOGRAFIA
GGOOOODD  FFUUNN  PPHHOOTTOO

1er. PREMI

300€

� SANT FOST. Tot i la pluja intermi-
tent que va amenaçar a estones,
més de 600 persones van participar
en la sardinada popular organitzada
dissabte a la nit en el marc de la
festa major de la Conreria, que en-
guany ha arribat al seu 30è aniver-

sari. L’antic seminari de la Conre-
ria ha estat l’escenari d’una quinze-
na d’actes durant tres dies, organit-
zats per l’Associació de Propietaris i
Veïns de la Conreria. 

Entre les activitats, la que va
comptar amb una participació més

gran va ser la sardinada, per a la
qual es van vendre més de 400 ti-
quets i va aplegar unes 600 perso-
nes. “Estem molt satisfets per la
participació, esperem que cada
any siguem més”, deia el president
de l’associació veïnal, Agustí Gil. �

� VEÏNAL | FESTA MAJOR DE LA CONRERIA A L’ANTIC SEMINARI

Sardines sota la pluja

A LA GRESCA. Es van vendre uns 400 tiquets i hi van participar unes 600 persones � SÍLVIA DE LA PAZ

SABORIDO. Nova pubilla �S.P.

� MARTORELLES. La jove Marina Sa-
borido diumenge va ser nomenada
Pubilla 2008 de la Joventut Sarda-
nista de Martorelles en el 30è
aplec de l’entitat, tot prenent el re-
lleu de Júlia Trias. D’altra banda,
Pinçants i Caderneres va ser la
guanyadora del concurs de colles
improvisades, en què van participar
10 colles. “Tot i l’amenaça de plu-

ja, la vetllada es va desenvolupar
amb èxit”, diu el president de l’en-
titat, Josep Joan Costa. Entre els
900 assistents, s’hi trobaven Mont-
serrat Pujolar, que va compondre
Cant a Martorelles el 1991, i el
molletà Vicenç Corominas, com-
positor de Sardanes a Carrancà,
que la Cobla Jovenívola de Saba-
dell va estrenar durant la vetllada. �

Marina Saborido és
nomenada pubilla

� FOLKLORE | PINÇANTS I CADERNERES GUANYA EL CONCURS DE COLLES
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MEDICINA I ESTÈTICA

Dra.
MONTSERRAT TORNER

Homeopatia
i Acupuntura

Adults i Nens
HORES CONVINGUDES

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

EL BEBÈ NO ARRIBA

El desig d’una parella de ser pares pot transformar-se, si s’a-
llarga en el temps, en frustració, ansietat, dolor i ràbia.
L’expressió “passar-se l’arròs” dóna començament a un dels
interrogatoris més recurrents per a familiars, amics i com-
panys d’una parella que encara no té descendència. Quan els
dos han decidit que encara no és el moment d’augmentar la
família no deixa de ser una frase feta inofensiva. En canvi, cala
fondo i remou entranyes quan la parella deistja tenir un fill i
passen els mesos sense que es pugui comunicar la bona notí-
cia.
Una vegada que s’ha decidit fer l pas, cada mes s’espera el
nou esdeveniment amb expectació, il·lusió i nerviosisme, els
dies en què la dona menstrua. Per això, quan el cos anuncia
que no ha canviat res i que tot transcorre amb normalitat,
igual que els mesos anteriors, es poden viure moments impor-
tants de frustració, amb un dolor i una ràbia que troben cana-
litzacions de tota mena.

En aquests casos es raona amb arguments com “no es pot
encertar a la primera”, “això porta el seu temps”. Però quan
els mesos transcorren sense que la dona es quedi embarassa-
da, el temps es transformaen el pitjor enemic de la parella i
cada regla es viu amb més angoixa. La decepció es multiplica
i les frustracions es fan àtents i generen tristesa, ràbia i impo-
tència, i a més carreguen d’ansietat les relacions sexuals. El
plaer d’aquestes trobades quedarà relegat en la major part
dels casos a un segon pla i prevaldrà l’objectiu de la reproduc-
ció. El desig quedarà marcat així per l’ansietat, fet que dificul-
tarà encara més l’obtenció d’allò que es vol aconseguir.

Per Xavier Conesa
Psicòleg

� 93 570 71 54
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PER MENJAR

Ingredients

(per a 2 persones)

- 1 llom de lluç de 

palangre 

- 200 g mongetes 

tendres de Kenya 

- 25 g mantega 

- 2 cullerades 

pinyons 

- 25 g ceps congelats

- 1 culleradeta farina 

de ceps

LLUÇ AMB OLI DE

PINYONS

Posem una paella al foc amb una
miqueta de mantega i un rajolí d'oli, al
voltant de la mantega. Hi daurem els
pinyons. En un minut, ja estaran a
punt. Posem les mongetes tendres en
un recipient de vidre. Hi afegim una
mica de la farina de ceps i sal. L'aigua
de descongelar els ceps, l'afegim a les
mongetes per coure-les al vapor. 

Tapem el recipient amb una mica de
paper film. Fem un parell de foradets
de seguretat i cap al microones durant
6 minuts, a 600 watts. Posem una altra
paella al foc fins que sigui ben calenta.
Hi afegim un rajolí d'oli i sal.

Fem uns talls de lluç i els comencem a
marcar per la part de la pell. Tallem els
ceps a trossets, un cop descongelats, i
els afegim a la cassola dels pinyons. Hi
afegim una miqueta de sal i una mica
de l'aigua de coure les mongetes.
Posem els talls de lluç que hem marcat
a la paella on tenim els pinyons i els
ceps. Uns segons i ja ho tindrem! �

�
INGREDIENTS
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DEFUNCIONS

NAIXEMENTS

Clara Burón Gras (Mollet) 28/08/08
Cruz Sainz López (Mollet) 29/08/08
Ander Vieira-Martins (Mollet) 02/09/08

Dades facilitades per l’Hospital de Mollet

MOLLET

12. GARNÉS. Cervantes, 29
13. LAFARGUE. Can Flaquer, 19
14. MARTÍNEZ. Diputació, 9
15. ROVIROSA C. Av. Rívoli, 23
16. ROVIROSA S. Berenguer III, 66
17. SÁNCHEZ. Sant Ramon, 55
18. SATORRES. Av. Llibertat, 36

FARMÀCIES DE TORN

PARETS
11-17. ISERN. Av. Catalunya, 82

SANT FOST
13. M. IGLESIAS. Prat de la Riba,5

MARTORELLES
14. G. LLENAS. Av. Piera, 41

Juan de Dios Porcel Arjonilla (Mollet) 80 anys 03/09/08
Palmira Bret Pla (Mollet) 89 anys 04/09/08
Joaquina Soler Saura (Mollet) 81 anys 05/09/08
Luisa Palau Bernat (Mollet) 88 anys 06/09/08
Sergio González Fernández (Mollet) 38 anys 08/09/08

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, 4 29ºC 22ºC 28ºC 1.008 hPa - 27 km/h SSW

DIVENDRES, 5 32ºC 19ºC 27ºC 1.006 hPa        - 35 km/h SSW

DISSABTE, 6 29ºC 20ºC 23ºC 1.012 hPa        Inap. 35 km/h NNW

DIUMENGE, 7 24ºC 17ºC 23ºC 1.016 hPa - 34 km/h SSE

DILLUNS, 8 27ºC 16ºC 25ºC 1.016 hPa - 29 km/h SE

DIMARTS, 9 28ºC 19ºC 25ºC 1.016 hPa Inap. 34 km/h ESE

DIMECRES, 10 30ºC 21ºC 27ºC 1.013 hPa - 32 km/h ESE

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

El pas d’un front fred la ma-
tinada de dijous a diven-

dres provocarà tempestes
i una important baixa-
da de temperatures. 

Després del front, es man-
tindran les possibilitats de
tempestes durant la tarda.
La temperatura seguirà
baixant.

El vent del nord, finalment,
s’emportarà la nuvolositat i
predominarà el cel serè. La
temperatura màxima co-
mençarà a recuperar-se.

Previsió per al cap de setmana

DIUMENGE 14DIVENDRES 12 DISSABTE 13

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

EL CENTRO EXTREMEÑO VIRGEN
DE GUADALUPE DE MOLLET
CELEBRA DIUMENGE EL
DIA D’EXTREMADURA Pàg. 34   

Cartellera del 12 al 18 de setembre

NOVETATS

CINES MONTCADA

Wall-E Horari: 16.30

Mamma Mia Horari: 18.15-18.25-20.20-20.30-22.30-

22.40-0.45 

La isla de Nim Horari: 16.15-18.15-18.30  

Zohan (Licencia para peinar) Horari: 20.15-20.20-

22.30-0.40 

Che, el argentino Horari: 19.00-19.45-22.15-22.30-

0.40

Hellboy 2 Horari: 16.45-19.15-19.30-22.15-0.40

Street dance Horari: 16.00-18.00-20.00-0.50

El caballero oscuro Horari: 22.00

La conjura de el Escorial Horari: 17.45-18.45-20.15-

22.40

Wanted Acció Durada: 111 min.
Horari: 16.00-18.00-18.15-20.15-
20.30-22.30-22.45-01.00. De: Timur
Bekmambetov Amb: Angelina Jloie,
James McAvoy, Morgan Freeman,
Terence Stamp, Marc Warren

LA RESTA DE LA CARTELLERA

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

Horari en que es projectaran les pel·lícules del 10 al 14 de setembre
Horari en que es projectaran les pel·lícules del 15 al 18 de setembre

PRÒXIMAMENT: Vicky, Cristina, Barcelona (V. Cat.) · Babylon
· Tropic Thunder · Asesinato justo · Eagle Eye · Sexykiller

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.

ELS GUANYADORS D’AQUESTA SETMANA SÓN:
CRISTINA GRAO MONTOYA i LAURA JURADO
FERNÁNDEZ. 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.
Les entrades tindran validesa durant 15 dies a comptar de la data de la
seva publicació.

	

	

	

MOLLET

Dissabte, 13

· MÚSICA. 11 h. Audició

de la banda sonora d’A-

merican Beauty. Bibliote-

ca Can Mulà.

Diumenge, 14

· INAUGURACIÓ. 12 h. In-

auguració de la remode-

lació de l’Escola Munici-

pal de Música i de la nova

Sala de Dansa de Can Go-

mà. Auditori de l’Escola

de Música.

Dimarts, 16

· MOSTRA. 20 h.  Inaugu-

ració de l’exposició Fang i

Foc, de Jesús Cera i Car-

men Pérez. CIRD Joana

Barcala.

Dimecres, 17

· SOLIDARITAT. 19.30 h.

Inauguració de la Quinze-

na de la Solidaritat. Pre-

sentació de Minimosaic.

S’inaugurarà el Fons Soli-

dari Ezequiel Martín. Bi-

blioteca Can Mulà.

PARETS

MARTORELLES

Divendres, 12

· XERRADA. 19 h. Joan

Puigcercós presentarà el

llibre Corredor de fons.

Barra de bar d’ERC.

· FESTA MAJOR. 11.30 h.

Tallers: La gralla. Plaça

El·líptica. 17 h. Tallers del

Cau Escolta. Plaça El·lípti-

ca. 19 h. Charlie Mag.

Plaça El·líptica. 19 h.
Quartet Dixie. Plaça de

l’Ajuntament. 22 h. Qua-

dres flamencs. Pati de la

Masia. 22 h. Gimcana. Es-

planada de Can Carrancà.

23 h. M.A.M. Carrer Mo-

gent. 0 h. Ball amb Or-

gue de gats. Envelat. 

Dissabte, 13

· FESTA MAJOR. 11.30 h.

Atraccions esports al car-

rer. Plaça El·líptica. 12 h.
Ball amb Orgue de gats.

Envelat. 17 h. VII Mercat

Greco Romà. Pati de la

Masia. 18 h. Xocolatada

popular i exhibició de ka-

rate. Parc de Can Sunyer.

19 h. Animació infantil

amb La Tresca i la Verdes-

ca. Plaça El·líptica. 20 h.
Missa de difunts. Parrò-

quia. 20.30 h. Correfoc

infantil. Plaça El·líptica.

21 h. Caminada noctura

des de Can Carrancà.

22.30 h. Correfoc des de

plaça Espanya i versots a

Can Carrancà. 23 h. Pa-

sión del sur. Pati de la

Masia. 23 h. M.A.M. Car-

rer Mogent.

Diumenge, 14

· FESTA MAJOR. 11 h. Ka-

raoke. Envelat. 11 h.
Plantada de gegants. Car-

rer Costa. 11.30 h. Fira

de Jocs Tradicionals. 19 h.
Circ amb Xabi Larrea. Pla-

ça El·líptica. 21 h. Con-

cert amb Maravella. 23 h.
Focs d’artifici. Esplanada

de Can Carrancà.

Diumenge, 14

· INFANTIL. 18 h. Especta-

cle musical Els músics de

Bremen, amb la compa-

nyia Teatre de la Nau. Tea-

tre Can Rajoler.

Dimecres, 17

· ESCRIPTURA. 19 h. Taller

d’escriptura creativa, a

càrrec d’Elvira Compte. Bi-

blioteca Can Rajoler.

Dijous, 18

· POESIA. 18 h.  Recital po-

ètic, a càrrec del Niu d’Art.

Teatre Ca n’Oms.

EXPOSICIONS

MOLLET

· EXPOSICIÓ. Indicis de

transparència i reflex d’un

mur de Fran Meana. La

mostra es troba dins el ci-

cle Obsessions. Exemples

de redundància i persis-

tència cíclica. Aparador

del Museu Joan Abelló.

Fins al 12 de setembre.

· FOTOGRAFIA. Mostra

dels alumnes dels cursos

de fotografia. Centre cívic

L’Era. Del 15 de setembre

al 17 d’octubre.

· EXPOSICIÓ. Fang i foc, de

Jesús Cera i Carmen Pérez.

Organitza CREA Associació

de Dones Artistes. CIRD Jo-

ana Barcala. Del 15 de se-

tembre fins al 15 d’octu-

bre.

· EXPOSICIÓ. El Museu

d’Art de Sabadell junt

amb el Museu Joan Abelló

organitzen una exposició

retrospectiva de l’obra de

l’artista Isidre Manils (Mo-

llet, 1948). Les dues mos-

tres tenen un títol comú:

Cine Ateneo, tot i que

s’exposaran les obres sota

dos conceptes diferenciats.

La mostra a l’Abelló es diu

La seqüència i, a Sabadell,

La visió. Es podrà visitar

fins al 30 de novembre.

SANT FOST
Diumenge, 14

· EQUIPAMENTS. 12 h. In-

auguració del camp de

futbol i partit entre els

equips del Sant Fost i el

Dosrius. Camp de futbol.



DV, 12 SETEMBRE 2008

www.contrapunt.catla contra... i punt40
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12 de setembre de 2003 (núm. 115)
Un xàfec (60 l/m2 en una hora)
va causar nombrosos desperfectes
a la ciutat: talls de llum i trànsit,
cases i comerços negats i arbres
caiguts a la via pública.

–Blocaire professional?
–No, sóc administratiu, ho faig per pura
afició, tot i que diuen que hi ha gent que
guanya diners amb els blogs.
–Com va començar tot per arribar ara a
gairebé un milió de visites?
–Sempre he estat molt curiós. El meu blog
està recomanat per blogs de referència, l’è-
xit està en que la majoria de curiositats són
curtes, es poden explicar fent un cafè.  
–D’on treu tota la informació?

–Retallant diaris, als llibres, a les revistes
especialitzades, però Internet ha estat l’ei-
na definitiva. Girebé tot està escrit a
Internet.
–I com diferencieu les veritats de les
mentides?
–Internet és el gran bressol de les llegendes
urbanes. Hi ha cops que és impossible
saber al cent per cent quina és la resposta
bona, però sempre apunto les diferents
fonts d’informació. És primordial, si no ho
fas, perds credibilitat. 
–Amb quina curiositat et quedes?
–Una de les que més èxit ha tingut és saber
com s’ho va fer el David Copperfield per
fer desaparèixer l’Estàtua de la Llibertat, al
1983. Els espectadors estaven en una pla-
taforma giratòria i no ho sabien. 

� PER: ESTEVE GIRALT

Paretà creador del blog de curiositats,
www.lacoctelera.com/yaestaellistoquetodolosabe

Alfred López

Internet és el gran
bressol de les 
llegendes urbanes

EN ESSÈNCIA

� LA DADA

199.809
� Aquest són els euros pressupos-
tats per l’Ajuntament de Mollet
per al reasfaltatge d’alguns dels
carrers de la ciutat. 10

� LA FRASE

� ISABEL, una de les portaveus de

l’AMPA del Pompeu Fabra i mare 

preocupada per l’estat del col·legi. 3

� LA CURIOSITAT

‘Kurva’

� L’actriu molletana Esther Freixa
estrenava dijous a la Fira de
Teatre de Tàrrega una obra pecu-
liar, Kurva, en la qual els especta-
dors són transportats, literalment,
a l’indret on passen els fets: una
carretera. 30

� EL WEB

molletambcuba.bloc.cat

� Aquest és el web de l’entitat
Mollet amb Cuba, la qual està
recaptant fons després que el
municipi cubà del Cerro els hagi
demanat ajuda per les destrosses
causades pels huracans que han
devastat la zona. 4

El CEIP Pompeu 
Fabra sembla 
l’escola d’una ciutat 
bombardejada

“


