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� L’oficina de la institució
encapçalada per Rafael Ribó
s’instal·lava dimecres al Casal

� El ‘defensor del poble’ de
Catalunya va visitar diversos
equipaments de la ciutat / 8

� MOLLET DEL VALLÈS | CULTURA � MOLLET DEL VALLÈS | MÉS DE 100 PERSONES ES TROBEN A L’ERA DE CAN QUEROL

CAN PANTIQUET CELEBRA 15 ANYS
DE ‘ROCK AL CÍVIC’ AMB UNA
TROBADA DE MÚSICS DIVENDRES 3

El futur edifici judicial
es construirà el 2010

El Síndic atén
27 queixes en
un dia a Mollet

� INFRAESTRUCTURES | LA CONSELLERA DE JUSTÍCIA, MONTSERRAT TURA, PRESENTA EL PROJECTE / 4

� CIUTADANIA

L’equipament tindrà capacitat per acollir vuit sales, tres més de les que existeixen ara a Anselm Clavé

TROBADA. Rafael Ribó es reunia amb els 
responsables de l’Hospital de Mollet �HOSP.

� L’IUCT i l’Ajuntament
paretà volen basar-lo
en la innovació / 17

La farmacèutica i la
química podrien fer
un clúster al Vallès

� ÍNDÚSTRIA

� Aigües Ter-Llobregat
canviarà 2,5 quilòmetres
de canonada / 10

Destinen un milió
a l’abastament
d’aigua de Mollet

� SERVEIS

� El presumpte atracador
va ser enxampat a la Caixa
Sabadell de Sant Fost / 12

Detingut un home
per onze robatoris
amb violència a
caixers automàtics

� SUCCESSOS

LLUÍS ANSÓ REP UN RECONEIXEMENT 
POPULAR PER LA LLUITA PER GALLECS 12
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ESTABLIMENTS COL·LABORADORS:
La Caixa                             934 05 87 90

Cosmètica l'Ozo                  935 70 91 25

Forn Vinzia                         935 79 32 67

Costura                              935 79 46 71

TKS Informàtica                  935 70 19 10

Perruqueria Araceli              935 93 97 57

Papereria La Vallesana        935 93 31 69

Rocky                                 935 79 30 22

Forn l'Avia                          935 70 57 31

Fruiteria Punt Fresc            935 79 60 68

Primera Linea                   935 79 00 26

Carnisseria Serrano            935 79 60 68

Farmacia Barbero               935 70 42 16

Peixeteria Punt Blau             935 79 08 72

Sol i Lluna                         935 70 01 36

Joieria Solo Oro                   935 79 22 43

Perruqueria Raffel Pages       935 70 66 19

Sabateria Tita Martí               636 77 02 16

Bodega Cisco                       935 70 36 75

Joieria Venus                        935 93 31 98

Perruqueria Imma Amills       935 79 21 61

Olga                                935 93 03 77

Drogueria Montseny           935 44 50 57

La Jijonenca                     935 93 10 42

Centre d'Ortopedia Tècnica  935 70 88 48

Fauna Tarrés                    935 93 11 34

Dream Colors                    935 70 43 50

Colorines                          935 93 16 27

Bijuteria Crit                     935 70 62 21

Cabanes                         935 93 05 50

Tot Tintes                        935 79 48 20

Illushion                               935 79 40 74

Kmises                                935 79 06 93

Cereria El Cel                       935 70 94 60

Joieria Alejandro Pardas        935 44 05 29

Ràpid Vinzia                          935 70 72 47

Fruits Secs Yolanda               935 93 11 71

Perruqueria Manoli Arenas     935 79 04 93

Espacio Orange                     935 44 04 06

Cambalache                          935 70 78 00

El Tast                                  935 44 52 37

Expert Parera                      935 79 97 82

Perfumeria Druni                   935 79 72 55

La Balear                            935 70 58 79

Natur House                        935 70 38 49

Floristeria L'Orquidea             935 93 05 91

El Raco de la Salut               935 70 47 99

Peixeteria Oliveres               935 70 92 19
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A principis dels 90 hi havia més de
30 grups de música a Mollet i era
l’època daurada de l’Associació de
Músics. En aquest context, no és
estrany que nasqués el Rock al Cí-
vic, una iniciativa que oferia als
grups novells l’oportunitat de pujar
a un escenari i que es convertia en
el primer programa municipal d’oci
nocturn. Aquest mes fa 15 anys del
primer directe al llavors jove centre
cívic de Can Pantiquet.

“Existia un cicle a la primavera
en sales privades i el festival Ja era
hora! de l’Associació de Músics,
però no hi havia cap programa es-

table ni cap espai permanent de
música en directe”, explica el di-
rector de l’equipament municipal,
Xavi Ros, que, conjuntament amb
el tècnic Frederic Escudé, ha estat
l’impulsor del Rock al Cívic.

Tot plegat, però, va ser una suc-
cessió natural: es van crear bucs
d’assaig en un dels magatzems del

Cívic i, posteriorment, es va perme-
tre completar l’aprenentatge dels
grups novells amb els concerts.

Tot seguint aquesta direcció i
arribats als 15 anys de vida, Can
Pantiquet impulsarà a partir del
mes vinent el programa Acció Mu-
sical, que pretén programar “alter-
natives de concerts, activitats que

fomentin la formació i difusió de
la música rock, com vídeos, mas-
ter class, exposicions i altres acti-
vitats”, indica Escudé.

PASSATS TRES QUINQUENNIS

El Rock al Cívic va viure la seva
època d’esplendor entre 1995 i
2000, un moment de molta produc-
ció musical i de màxima afluència
de públic. La situació actual és dife-
rent: “Les formacions de joves de
l’entorn de 16 anys han desapare-
gut, així, com l’interès d’aquesta
franja d’edat per l’associacionisme;
el cicle també ha perdut els grups
de públic fidel, i els hàbits d’oci
s’estan modificant”, analitzen Ros i
Escudé. Tot plegat, també ha reper-
cutit en els bucs d’assaig, que han
passat d’èpoques amb esperes per te-
nir-hi espai a funcionar al 30% de la
seva capacitat. Amb tot, la progra-
mació del Rock al Cívic està tanca-
da fins a la primavera, un símptoma
que el cicle segueix sent un referent
i que li queden molts anys de vida. �

�Un dels primers grups que van 
passar per l’escenari del Cívic van ser
els coneguts Mojinos Escozíos. Alguns
dels seus components han confirmat
l’assistència a la jam d’aniversari.

REFERENT EN ELS INICIS

El Rock al Cívic celebra 15 anys
en una època de descens de grups 

� ANIVERSARI DELS DIRECTES A CAN PANTIQUET | LA CREACIÓ MUSICAL A MOLLET

� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

LA SALA HA ATRET ELS GRUPS
NOVELLS DE TOTA LA COMARCA

�El Cívic va ser una de les primeres sales
que donava l’oportunitat als grups
novells de tocar sense haver de pagar res,
ni l’equip tècnic. Per això es va convertir
en un referent comarcal.

MOJINOS ESCOZÍOS HI VA
FER ELS PRIMERS CONCERTS

DARRER CONVENI

MÉS DE 260 DIRECTES S’HAN
POGUT ESCOLTAR EN EL CICLE

�Des del novembre de 1993, el cicle 
ha comptat amb més de 260 directes i
s’ha mantingut puntualment en el
calendari d’oci a Mollet, cada darrer
divendres de mes.

� MOLLET. Per commemorar els 15
anys aquesta setmana el programa
de Ràdio Mollet Sona Aquí emitia
un espai especial dedicat al Rock
al Cívic. Un dels actes més signifi-
catius de l’aniversari, però, se cele-
brarà aquest divendres (22.30h).
El Cívic, amb la col·laboració de
La Bombeta, ha programat una
jam session que pretén reunir an-
tics i nous músics de la ciutat. A
més, el 12 de desembre hi haurà
el concert d’aniversari amb les for-
macions Sota Zero (antiga usuària
de l’equipament municipal) i Ja-
leo Real, a més d’un espectacle de
dansa tribal a càrrec de Sandra Es-
teve. El dia 9, l’espai Sona aquí
novament participarà a l’aniversari
amb un debat sobre la situació de
la música en directe a Mollet. �

El divendres,
trobada de
músics i concert

LA HISTÒRIA EN VINYETES. Per commemorar l’aniversari, l’equipa-
ment ha editat un còmic sobre els 15 anys. Els dibuixos han anat a càrrec
d’Àngelo Marí (extreballador del Cívic) i el text, dels responsables de la
iniciativa musical, Xavi Ros i Frederic Escudé �C.C.CAN PANTIQUET

Aquest és un llistat d’alguns dels

grups que durant 15 anys van

assajar i tocar al Cívic: Los de

Otília, Virulentos, La Canija

Lagartija, K.O.H., Trimelón de

Naranjus (l’excantant ara és

Muchachito Bombo Infierno), 

Los Jirpis, Murphies, Polen, Pell

de Cabra, Sota Zero, The Jack,

Rosa Negra, Aliaga i Hyerba

Buena, entre altres. 

QUI HI HA ACTUAT? 

El cicle de concerts a l’equipament va ser 
el primer programa municipal d’oci nocturn

Als inicis hi havia censats més de 30 grups
a Mollet i cues d’espera en els bucs d’assaig

Després dels espais per
assajar i tocar, ara naixerà
el programa de formació
i difusió Acció Musical



La consellera de Justícia, Montser-
rat Tura, presentava divendres el
projecte bàsic del futur edifici judi-
cial, que s’emplaçarà a la ronda
dels Pinetons, al costat del nou hos-
pital. Durant el 2009 es redactarà
el projecte executiu i en un any es
podran licitar les obres. Segons els
terminis previstos pel Departament,
el procés farà que l’edifici es pugui
començar a construir a finals de
l’any vinent o, més provablement, a
principis de 2010, per la qual cosa

podria entrar en funcionament a
partir del tercer trimestre de 2011.

El nou edifici tindrà uns 7.370
metres quadrats de superfície cons-
truïda, en un solar de 5.600. La pre-
visió del cost de l’obra és
d’11.050.102 euros. El futur equi-

pament permetrà emplaçar els ac-
tuals cinc jutjats, “entaforats a l’e-
difci del carrer Anselm Clavé”, re-
conexia Tura, “en una situació
poc òptima”. A més tindrà la possi-
bilitat d’ampliar-ne tres més, tot i
que la responsable de la Generali-
tat assegurava que la intenció del

seu Departament és “contenir la
presentació de litigis i potenciar
alternatives, com la mediació”. El
projecte també preveu acollir el re-
gistre civil, que fa dos anys es va
traslladar a l’edifici de l’antic ajun-
tament, a la plaça Prat de la Riba.

La consellera i exalcaldessa de

Mollet destacava l’edifici judicial
com un dels “projectes que em
semblaven prioritaris quan era al-
caldessa i no trobàvem suport”,
com el nou hospital, amb el qual
els jutjats compartiran l’aparca-
ment públic i la urbanització de
l’entorn. �

� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

� JUSTÍCIA | LA CONSELLERA MONTSERRAT TURA VA MOSTRAR EL PROJECTE DE LA NOVA CONSTRUCCIÓ

El futur edifici judicial als Pinetons
es començarà a construir el 2010

SOCIETAT

DV, 28 NOVEMBRE 2008   4 contrapunt

LA RESPONSABLE DE SALUT DEL GOVERN, MARINA GELI, PRESENTARÀ DIVENDRES L’AMPLIACIÓ DE L’AMBULATORI DE PARETS*

PROJECTE. Recreació del futur edifici dels jutjats de Mollet a la ronda dels Pinetons �DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

� MOLLET. La redacció i execució
del projecte constructiu del futur
edifici va ser adjudicada al juliol a
Soria i Quintana Arquitectes, amb
un termini de set mesos. L’arqui-
tecte Enric Soria, que ja havia tre-
ballat a Mollet (redacció dels ha-
bitatges i la plaça del barri de Can
Borrell), assegurava que s’ha bus-
cat una bona orientació a l’edifici
per fer-lo més sostenible i agrada-
ble. La construcció tindrà dues
parts: la d’accés públic, amb el jut-
jat de guàrdia, el registre civil, els
serveis generals i el forense, i la de
les oficines judicials (una petita
torre de tres pisos). L’accés general
es farà pel carrer Santa Perpètua.

Sòria i Quintana
Arquitectes farà
el projecte

� El partit judicial de Mollet està
integrat per set municipis (Mollet,
Parets, Sant Fost, Martorelles, San-
ta Maria, la Llagosta i Montmeló)
i té una població de 103.856 habi-
tants. Actualment hi ha cinc òr-
gans judicials de primera instància
i instrucció. Pel que fa als jutjats de
pau, al partit judicial de Mollet
n’hi ha sis, dels quals els de Parets,
la Llagosta i Montmeló disposen
d’una plantilla de 10 persones. 

Uns 104.000 usuaris
potencials de set
municipis vallesansEls futurs jutjats, al costat

del nou hospital, té un
pressupost d’obra de més
d’11 milions d’euros 

La infraestructura permetrà substituir els actuals cinc jutjats a Anselm Clavé i ampliar-ne tres més si cal

EL PRESIDENT DEL FONS CATALÀ   
DE COOPERACIÓ PRESENTA EL ‘MOSAIC’ 

� SOLIDARITAT | TEO ROMERO, A LA BIBLIOTECA

� MOLLET DEL VALLÈS. Amb motiu de la presentació de la revista Mosaic,
dimecres a les 19.30h, la biblioteca de Can Mulà acollirà una xerrada 
informativa sobre el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, 
a càrrec del seu president, Teo Romero.

FAÇANA EST FAÇANA CARRER SANTA PERPÈTUA FAÇANA RONDA PINETONS
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Adif inicia l’obra
de l’AVE entre
Montcada i Mollet

� INFRAESTRUCTURES | EL TRAM PER AL TREN D’ALTA VELOCITAT TÉ UN PRESSUPOST DE 36 MILIONS D’EUROS

Els treballs inclouen un túnel i tres viaductes

L’empresa pública Adif, encarrega-
da de la gestió de la xarxa ferrovià-
ria, ha començat les obres del tram
de l’AVE entre Montcada i Mollet
que inclou, entre altres infraestruc-
tures, un túnel a Mollet i quatre
viaductes (sobre les rieres Seca, de

Caldes i de Gallecs). El tram de via
té una longitud de 6,126 quilòme-
tres i s’ha adjudicat amb un pressu-
post de 36.196.164 euros.

Adif ha fet els treball previs de
moviment de terres en uns 900 me-
tres. A la zona del túnel de Mollet
(i també del de la Llagosta) s’ha fet
el sanejament de terreny i s’ha
col·locat una capa geotèxtil sobre la

qual es construirà el túnel, de 250
metres i format per un caixó de for-
migó armat. Pel que fa al viaducte
de la riera de Caldes, (105 metres),
s’ha iniciat l’estructura inicial. El de

Gallecs està més avançat, amb tre-
balls de cimentació. Es completarà
amb dues vigues metàl·liques.

Abans de les obres ha calgut cons-
truir tres guals sobre el riu Besòs i
un a cada riera per facilitar l’accés.
Durant les properes setmanes està
previst iniciar la reposició d’un
col·lector de sanejament i el desvia-
ment d’una canalització de gas.

Les obres del tram Montcada-
Mollet enllaçaran amb els treballs
del nus ferroviari de Mollet, que el
Foment va començar el passat maig
i que han de permetre el pas de l’A-
VE, l’actual línia 2 de Rodalies i la
futura lína 6 (Mollet-el Papiol). A la
vegada, aquests treballs s’uniran
amb els que desenvolupa Adif en el
tram Mollet-Montornès. �

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M. ERAS

EN CONSTRUCCIÓ. Foment està avançant els treballs del nus �M.G.

� MOLLET DEL VALLÈS. La línia de bus
als polígons industrials modificarà
l’horari de pas a partir del dissabte
per adaptar-se a les necessitats dels
usuaris. El canvi afecta el darrer
trajecte. Fins ara, l’últim viatge sor-
tia a les 21.53 h de la parada de Jau-

me I en direcció a Parets-Renfe.
Aquest viatge s’elimina i s’afegeix
un trajecte més que sortirà a les
22.05 h des de Parets-Renfe cap a
Mollet, per donar servei als treballa-
dors que acaben el torn a les 10 de
la nit. �

Es modifica l’horari del
bus als poligons industrials

� MOBILITAT | A PARTIR DE DISSABTE

� MOBILITAT

� MEDI AMBIENT

Un acte vandàlic fa
tallar la circulació
de trens a la lína R-3
� MOLLET. Dimecres al matí la línia
de tren entre Barcelona i Vic (R-3)
va quedar tallada durant una hora i
mitja per un acte vandàlic a
Montcada i Reixac. El trànsit que-
dava suspès en tots dos sentits des-
prés que, segons Adif, algú llancés
un neumàtic encès a la via. La cir-
culació va quedar restablerta entre
quarts de 8 i un quart de 9 del matí.
Renfe va habilitar un servei de 50
autobusos entre Vic-Les Franque-
ses-Granollers Centre.

El CEIP Pau Vila
inaugura l’estació
metereològica

� PARETS. Dissabte (12h) a la terrassa
del CEIP Pau Vila tindrà lloc la
inauguració de l’estació meteorolò-
gica de Parets i de l’observatori
astronòmic Pau Vila, que ha millo-
rat el seu equip amb un nou teles-
copi i una sala sota la cúpula per fer
classes teòriques i projeccions. A
l’acte d’inauguració assistirà el
director del Servei Meteorològic de
Catalunya, David Rodríguez.
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El Síndic rep 27
queixes en un dia
d’estada a Mollet

� CIUTADANS | RAFAEL RIBÓ I EL SEU EQUIP VAN VISITAR LA CIUTAT PER DIFONDRE LA FIGURA DEL DEFENSOR CATALÀ

� MOLLET. L’auditori de l’Escola
Sant Gervasi acollirà dimecres
(19h) un homenatge al fundador,
president i director del centre,
Manuel Arroyo, que va morir l’11
de setembre d’enguany. L’acte
comptarà amb tota la comunitat
escolar, així com amb membres de
l’àmbit educatiu, empresarial, coo-
peratiu, periodístic i polític que
coneixen la trajectòria d’Arroyo.

El Sant Gervasi
homenatjarà dijous
Manuel Arroyo

� MOLLET. L’escultor Ricard Mira ha
donat una de les seves peces, titula-
da Judith Vizcarra,  a  l’associació
de familiars de malalts mentals La
Llum de Mollet. L’escultura, valo-
rada en 1.500 euros, se sortejarà el
19 de desembre amb l’ONCE i els
diners recaptats es destinaran al
desenvolupament d’activitats de
l’entitat. Els números estan a la
venda per un euro al local de La
Llum, al carrer Agricultura, 4.

Ricard Mira dóna
una escultura a
benefici de La Llum

Durant el 2008 la institució haurà atès uns 160 veïns

Apropar el Síndic de Greuges de
Catalunya als municipis és impres-
cindible perquè el ciutadà sàpiga
de l’existència d’aquesta institució,
“encara molt desconeguda”, ad-
metia el mateix Rafael Ribó. Per ai-
xò, l’oficina del Síndic es desplaça-
va dimecres al Casal Cultural de
Mollet, on atenia 48 demandes en
un sol dia, de les quals 27 eren
queixes i 21 consultes. Entre els te-
mes que més actuacions de la sindi-
catura de greuges han suscitat hi ha
les molèsties per sorolls, per ante-
nes de telefonia i protestes sobre te-
mes de serveis socials, en especial
vinculats a la Llei de dependència.

A més, l’oficina del defensor del
poble català ha rebut ciutadans
que demanaven la seva intervenció
en temes vinculats a la salut, el
consum, les multes i l’urbanisme. 

El Síndic es deplaça a un munici-
pi català un cop al mes i hi atén  la
ciutadania en un equipament “in-
dependent, no municipal, perquè
la persona se senti més lliure”, ex-
plicava Ribó, que agraïa l’acollida
del Casal Cultural.

EL BALANÇ BIANUAL

El síndic Rafael Ribó ha posat so-
bre la taula les dades de les actua-
cions de la institució que encapçala
a l’entorn de Mollet i el Baix Va-
llès. L’any 2007, va fer 70 actua-

cions a petició de molletans, de les
quals 29 eren queixes i 41 consul-
tes, mentre que durant aquest any
n’ha rebut 109 (23 i 96, respectiva-
ment). Les xifres mostren una “ca-
rència que es detecta a totes les
administracions en el servei de
consulta. Molts cops només ens
demanen informació”, explicava

Ribó. Pel que fa a Sant Fost, l’any
passat, el Síndic de Greuges va re-
bre 25 actuacions (8 queixes i 17
consultes); de Martorelles, 4 (2 i 2),
i de Parets, 21 (10 i 11). En els dar-
rers dos anys, la majoria de les
queixes s’han centrat en mancan-

ces en els procediments administra-
tius i en serveis socials. 

Ribó assegurava que, en general,
més del 50% de les queixes són per
actuacions d’administracions supra-
municipals. A Mollet, el Síndic de
Greuges té un acord per informar
de la figura local del Síndic Perso-
ner. “No té sentit que tots dos
portem els mateixos casos”, deia.

CONÈIXER EL TERRITORI

Un altre objectiu dels desplaça-
ments del Síndic és conèixer la rea-
litat del territori. Per això, Ribó i el
seu equip han visitat l’Escola d’E-
ducació Especial Can Vila, la resi-
dència i centre de dia Santa Rosa,
la comissaria dels Mossos, l’Institut
de Seguretat de Catalunya, el CAP
de Plana Lledó i l’Hospital, on as-
segura que ha notat com el futur
centre sanitari “irràdia atracció
entre els pacients”. �

� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

DE VISITA. Ribó va atendre els ciutadans al Casal Cultural �M. GARCIA

� MOLLET. L’Institut Gallecs, adherit
al programa de Voluntariat
Lingüístic del Servei de Català, ha
reunit 30 parelles que iniciaran l’ex-
periència. La iniciativa pretén aju-
dar als alumnes nouvinguts a poder
expresar-se en català amb fluïdesa,
així com fomentar els valors del
voluntariat entre els joves.

Els alumnes de l’IES
Gallecs creen 30
parelles lingüístiques

... �

“Es detecta a totes les
administracions carències
en els serveis de 
consulta i informació”

� PARETS. La Salut acollirà diven-
dres (22h) el sopar benèfic organit-
zat per Parets contra el càncer per
recaptar fons i ampliar serveis de la
seu d’Oncovallès al municipi.
L’àpat estarà precedit d’una xerrada
(21h) del doctor Enric Pous, espe-
cialista en medicina preventiva.

Parets contra el 
càncer organitza 
un sopar solidari
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L'AJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES HA

DE PROCEDIR A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI

D'EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ DEL BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ

MUNICIPAL “L'ALBA”, MITJANÇANT PROCEDIMENT

NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT.

ELS INTERESSATS PODEN SOL·LICITAR ELS PLECS DE CLÀUSULES A LA SECRETARIA

MUNICIPAL, DES DEL DIA 2 FINS EL 9 DE DESEMBRE, DE 9 A 14 HORES.

Sant Fost de Campsentelles, 25 de novembre de 2008

Montserrat Sanmartí i Pratginestós
Alcaldessa

Ajuntament de
Sant Fost de Campsentelles
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Sens dubte, la millora de les condi-
cions del CEIP Pompeu Fabra s’ha
convertit en una prioritat a Parets.

Així ho demostra el fet que la pro-
posta més votada a les assemblees
de la campanya de pressupostos
participatius Amb els diners tu hi
comptes hagi estat la reforma de la
pista esportiva exterior de Can But-

josa, un equipament que utilitzen
els alumnes de l’escola com a pati i
per a les classes d’educació física.

Les asemblees han prioritzat 10
suggeriments dels 75 que es van re-
collir a la primera fase de la cam-
panya. A banda de la pista de Can
Butjosa, també s’han votat la mi-
llora dels vestuaris de la seva pisci-
na; l’arranjament del parc La Sa-
lut; la renovació de material
informàtic del casal de Can Butjo-
sa; la senyalització de camins ru-
rals a l’entorn de la Torre d’en Ma-
lla a Gallecs; el manteniment de
Can Riera; i l’asfaltat i neteja de
rases; i l’habilitació d’un espai de
trobada per a joves al pavelló.

Aquest divendres es publicaran
les fitxes amb les propostes més vo-
tades a les assemblees perquè la
ciutadania pugui votar. �

La cruïlla dels carrers Àngel
Guimerà i Berenguer III es tallarà
al trànsit aquest cap de setmana per
les obres de substitució del clave-
gueram que s’estan efectuant. El
servei de bus urbà també quedarà

afectat per aquestes obres, de
manera que les paredes de
Berenguer III amb els carrers de la
Riera i d’Ansem Clavé, i la de l’a-
vinguda Llibertat a la plaça Joan
Abelló quedaran inactives. El bus
circularà des de la ronda Orient,
pel carrer Alexander Fleming, fins
a la parada de la plaça Major.

La Generalitat ha impulsat les
obres de millora del subministra-
ment d’aigua a Mollet, per mitjà de
la substitució de la canonada que
connecta la ciutat amb Parets. L’ac-
tuació, que desenvoluparà Aigües
Ter-Llobregat, tindrà un cost supe-
rior al milió d’euros i s’iniciarà du-
rant el primer trimestre de 2009. El
termini d’execució previst és d’uns
nou mesos.

La canonada actual, de dos qui-
lòmetres i mig d’allargada, va en-
trar en servei durant els anys 60,
per la qual cosa es feia necessària la

seva modernització. Els treballs
permetran assegurar la xarxa d’a-
bastament d’aigua als prop de
52.000 habitants de Mollet.

Aquest serà un dels treballs més
importants per garantir el subminis-
trament, després de la inauguració
fa dos anys del nou dipòsit dels Pi-
netons amb capacitat per a 10.000
metres cúbics, que permetia aug-
mentar en un 50 % les reserves d’ai-
gua de la ciutat. La construcció d’a-
quest nou dipòsit va tenir un cost
aproximat de mig milió d’euros. �

� INFRAESTRUCTURES | SUBSTITUCIÓ DE CANONADA

La Generalitat invertirà un
milió d’euros en la millora
del subministrament d’aigua

Tall de trànsit a la cruïlla
de Guimerà i Berenguer

� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

� VIA PÚBLICA | CANVI DE RUTA DEL BUS URBÀ

Parets vol la reforma de
Can Butjosa per al Pompeu
� PARETS DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M.E.

� PARTICIPACIÓ | PRIORITZACIÓ DE PROPOSTES D’’AMB ELS DINERS TU HI COMPTES”

Aigües Ter-Llobregat preveu iniciar les obres a Mollet el primer trimestre de 2009

Els treballs han de
renovar una canonada 
de dos quilòmetres i mig
construïda als anys 60

Mollet amb Cuba
espera 250 persones
al sopar solidari

� El segon sopar solidari de Mollet
amb Cuba d’aquest divendres
(21.30h) al Mercat Vell preveu l’as-
sistència de 250 persones. Hi parti-
ciparà la vicecònsol de Cuba a
Barcelona, Esther Morejón, que
explicarà la situació actual a l’illa.
Els beneficis del sopar es destina-
ran als damnificats dels huracans
que han afectat Cuba. 

La Federació d’AV
farà campanya contra
la pujada de la llum

� La Federació d’Associacions de
Veïns de Mollet està preparant
una campanya contra la proposta
de la Comissió Estatal d’Energies
d’incrementar el 31% del rebut de
la llum el 2009. L’entitat veïnal
considera que la factura hauria de
pujar, com a molt, en funció de
l’IPC i que els consumidors assu-
miran el deute tarifari acumulat.
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Entre abraçades, Lluís Ansó entra-
va a l’Era de Can Querol, on, diu-
menge, un centenar d’amics feien
un reconeixement a un dels lluita-
dors més destacats per la salvaguar-
da de Gallecs. Entre els assistents,
veïns de l’espai, membres d’entitats
ciutadanes de Mollet i històrics
protagonistes de les mobilitzacions
dels anys 70 i 80 com Marina Du-
ñach, Rosa Martí i el cantautor
Jaume Arnella, que, guitarra en

mà, va cantar el romanço de Ga-
llecs, una peça composta després
de les expropiacions i que va ser
corejada per gran part dels assis-
tents, entre ells en Lluís que reco-
neixia estar “molt feliç de retro-
bar-me amb tants amics”. Dani
Aranda, de Cànem, recordava com
“ja fa uns anys, un iaio es va pre-
sentar a l’institut per parlar-nos
d’un Gallecs que estava en perill,
aquell era en Lluís i a mi em va
enganxar”. Un avi que, tot i la seva
llarga trajectòria reivindicativa,
“encara té molt a dir”.  �

A un lluitador incansable 
� MOLLET DEL VALLÈS

L.ORTIZ

� MOLLET DEL VALLÈS. Els Mossos
d’Esquadra van detenir un jove de
24 anys de Mollet que es va fer pas-
sar per policia i que va agredir la
matinada de dissabte un porter de
discoteca a Sils amb una defensa

elèctrica. Els porters van fer sortir
un grup que s’esbatussava a fora del
local, i un d’ells va donar una des-
càrrega elèctrica a un vigilant de
seguretat. Per justificar-se li va
ensenyar una placa falsa i va dir que

era policia local en pràctiques. 
El detingut, que té 115 antece-

dents policials, la majoria d’ells per
robatori amb força a establiments
comercials i empreses a la zona de
Mollet del Vallès, va passar a dispo-
sició del jutjat en funcions de guàr-
dia de Santa Coloma de Farners el
dia 16 de novembre. Després de
prendre-li declaració, el jutge va
disposar la seva llibertat amb càr-
recs. �

Amb la cara mig oculta amb ulleres
de sol o passamuntanyes esperava a
les inmediacions dels caixers auto-
màtics. Quan trobava una possible
víctima s’apropava al caixer i les
amenaçava amb un cúter per robar-
li els diners i, si la víctima es resis-
tia, podia arribar a ser molt violent.
Aquest era el modus operandi de
Francisco J.S.R., de 43 anys i veí de
Santa Coloma de Gramenet, que
el passat dijous 20 de novembre va
ser detingut pels Mossos d’Esqua-
dra de Mollet, acusat d’11 robatoris

amb intimidació i violència a cai-
xers automàtics i algun comerç,
amb els quals havia aconseguit un
botí de 900 euros. 

Segons informació facilitada pels
Mossos, els fets que se li imputen

es van cometre entre el 25 d’octu-
bre i el 18 de novembre a Mollet,
Sant Fost, Martorelles i Montmeló.
Davant l’alarma creada pels atraca-
ments, Mossos i diversos cossos de
policies locals van organitzar un
dispositiu per enxampar el lladre,
que finalment va ser detingut prop
de la seu de Caixa Sabadell, a Sant
Fost de Campsentelles.

Francisco J.S.R. ja acumulava sis
detencions prèvies per robatoris
amb violència i intimidació. L’acu-
sat va passar a disposició judicial i
el jutge li va imposar presó provi-
sional a l’espera dels judicis pels
delictes que se li imputen. �

� SANT FOST DE CAMPSENTELLES

CONTRAPUNT / L.O.

� CIUTADANS | RECONEIXEMENT POPULAR

PROTAGONISTA. Ansó envoltat d’amics diumenge al matí�S.V.

Detingut per onze robatoris
amb violència a caixers 
automàtics del Baix Vallès

Enxampen un jove molletà
per fer-se passar per policia

� SUCCESSOS | DISPOSITIU ESPECIAL DE MOSSOS I POLICIES LOCALS

L’atracador, enxampat a Sant Fost, amenaçava les seves víctimes amb un cúter

Francisco J.S.R., veí de
Santa Coloma i de 43 anys,
hauria aconseguit un 
botí d’uns 900 euros



Segons el primer secretari del PSC
de Mollet, Josep Garzón, les pro-
postes polítiques d’ICV-EUiA són
“populistes, irreals i enganyen la
gent”. Els socialites molletans con-
vocaven una roda de premsa
dimarts per valorar les darreres cam-
panyes engegades per formacions
opositores, en especial la recollida
de signatures de la coalició per a
sol·licitar un autobús entre Mollet i
la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB). 

Garzón es preguntava si és cau-
salitat que les signatures recollides
per ICV-EUiA es presentessin coin-
cidint amb l’estudi de la UAB i el
conveni que garanteix la posada en
marxa d’un servei de bus. A més,
els socialistes molletans troben
“sorprenent” que la coalició de-
manés al consistori que assumís un
servei adreçat a “234 usuaris po-
tencials i que, segons l’estudi, té
un dèficit previst de 178.800 eu-
ros”, apunta el primer secretari.

El PSC acusa ICV-EUiA d’enca-

rar “la política municipal a base
de fer propostes irrealitzables. És
un mal camí que porta a enganys
i frustració”, assegura Garzón. 

El PSC també es mostrava mo-
lest perquè, segons diu, ICV-EUiA
“acusa l’Ajuntament d’obstaculit-
zar el PEIN de Gallecs, quan si
encara no està aprovat és per cul-
pa seva, de Medi Ambient”. Gar-
zón també carregava contra IxM i

EUiA per la campanya de l’aparca-
ment al Pla de les Pruneres, que
englobava en aquesta línia de polí-
tica “enganyosa” i recordava que
el projecte, discutit des de fa anys,
ara no té marxa enrere, “entre al-
tres coses, perquè la indemnitza-
ció que caldria donar a l’empresa
adjudicatària seria molt alta”. �

El PSC acusa ICV-EUiA de
“populistes i mentiders”

� MUNICIPAL | ELS SOCIALISTES CRITIQUEN LES DARRERES RECOLLIDES DE SIGNATURES � PARTICIPACIÓ | DEBAT SOBRE EL FUTUR URBANÍSTIC

CALVO ÉS NOMENADA VICESECRETÀRIA 
GENERAL DE POLÍTICA MUNICIPAL DEL PP 

� ORGANITZACIONS | PORTAVEU POPULAR MOLLETANA

� La regidora portaveu del Partit Popular (PP) a l’Ajuntament de Mollet,
Susana Calvo, ha estat nomenada vicesecretària general de Política Municipal
de Barcelona. Segons els populars molletans, és una mostra de “la confiança
que hi diposita la direcció provincial, per la seva dedicació a la comarca”. POLÍTICA
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� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

Garzón: “Fer propostes
irrealitzables és un mal
camí que porta a enganys
i frustracions”

Dissabte l’agrupació del PSC

de Parets renovava Francesc

Juzgado com a primer secretari

del partit. La nova executiva es

completa amb Joan Seguer

(president, en substitució de

Toribio López), Sergi Mingote

(secretari d’Organització i 

Finances), Elena Codes (Política

Municipal), Lucio Gat 

(Comunicació), Raquel Garcia

(Participació i implantació), 

Josep M. Guzmán (Formació) i

Joan Ruiz (Acció Electoral).

Dimarts, l’assemblea del PSC

de Mollet es reunirà per 

renovar l’Executiva local, fins

ara encapçalada per Josep 

Garzón. El primer secretari serà

l’encarregat de presentar 

l’informe de gestió dels darrers

quatre anys, del qual destaca

“l’augment i rejoveniment de

la militància”, deia Garzón, que

es presenta a la reelecció.

RENOVAR EXECUTIVES

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

�

�

*

El grup municipal Gent per Sant
Fost (GSF) ha demanat a l’equip de
govern que obri un “procés de par-
ticipació ciutadana real” per con-
sensuar el Pla d’Ordenació Urbanís-
tica Municipal (POUM), que es
troba en la fase d’aprovació inicial
des del maig de 2006, i que el go-
vern treballa actualment per poder-
lo aprovar de manera provisional en
els propers mesos. Segons la porta-
veu de GSF, Montserrat Armengol,
“el nou POUM marcarà el futur
del nostre poble i cal fer servir les
eines que estiguin al nostre abast

per fer sentir la veu dels veïns”,
apunta. Per això, la formació inde-
pendent proposa fer una consulta
popular vinculant per acordar el do-
cument “més tenint en compte
que els programes electorals de
tots els partits demanaven aquest
consens”. Armengol apunta que go-
vern, oposició i AV haurien d’acor-
dar propostes que després pogués
votar la ciutadania. Tot i que fa més
de dos anys que el procés està atu-
rat, Armengol considera que “no hi
ha pressa per aprovar el POUM
perquè no hi ha una data fixada i
demorar el procés per obrir-lo a la
participació dels veïns és una
qüestió de voluntat política”. �

� SANT FOST DE CAMPSENTELLES

L.ORTIZ

Gent per Sant Fost vol
una consulta popular
pel consens del POUM



DV, 28 NOVEMBRE 200814PUBLICITAT contrapunt

esquerra
unida i
alternativa

d’esquerres i ecologistes de debò

25 de novembre dia internacional contra la violència masclista

Prou violència contra les dones!Prou violència contra les dones!
El 25 de novembre commemorem el Dia Internacional contra la violència masclista. Les

dones d’ICV-EUiA, com cada any, realitzem la nostra campanya per denunciar la violació

sistemàticadeldretaviure senseviolènciesquemoltesdonespateixenarreudelmón.

La violència que s’exerceix contra les dones és un fet que esmanifesta arreu del món, i per

aquest motiu volem destacar les violències que pateixen les dones en els conflictes

armats,on laviolènciacontra lesdonesésutilitzadacomunarmadeguerra.

Els conflictes armats són l’expressiómés virulenta de l’ús de la força i delmilitarisme, i és en

aquesta situació on les dones estan en una situació de màxima vulnerabilitat que es

tradueix una multiplicitat de violències masclistes, una xacra que no entén de classes

socials, deculturesnide fronteres.

La violència contra les dones és la violació dels drets humans més freqüent, secreta i

camuflada. A Catalunya en aquest any han mort assassinades onze dones a mans de les

seves parelles o ex-parelles i al conjunt de l’estat 79. La violència es dóna en temps de

guerra, però també en temps de pau. Té moltes formes: física, psicològica, sexual, laboral,

econòmica.

ICV-EUiA, creiem que les lleis són una eina necessària, però per eradicar la violència

masclista és imprescindible que tota la ciutadaniamostri el seu rebuig alsmaltractaments.

Cridem a totes les persones, homes i dones, i entitats a mostrar públicament el seu rebuig

davantdequalsevol tipusd’agressióacapdona.

Recolzemel treball que estan desenvolupant les entitats es aquest tema i ens solidaritzem

amblesdonesquehanpatitqualsevolmenad’agressióaCatalunya i a la restadelmón.
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El ple municipal aprovava en la
sessió ordinària de dilluns, l’adhe-
sió de l’Ajuntament de Mollet al
Pacte d’alcaldes i alcaldesses, pel
qual el govern local es compromet

a reduir en un 20% les emissions
de diòxid de carboni (CO2) abans
de 2020, en el marc d’una iniciati-
va promoguda per la Unió Euro-
pea. La regidora de Medi Ambient,
Ester Safont, va explicar que, abans
d’un any, la Diputació de Barcelo-
na haurà redactat un pla d’acció

d’energia sostenible, en què es pre-
sentarà una estimació de les emis-
sions actuals i propostes d’actua-
cions per reduir-les en àmbits com
la mobilitat sostenible i l’eficiència
energètica. La proposta, que havia
estat presentada per CiU, va ser
aprovada per unanimitat. �

� PLE MUNICIPAL | MESURES DE SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA

El govern molletà es compromet
a reduir un 20% l’emissió de CO2
� MOLLET DEL VALLÈS

LAURA ORTIZ

...
L’Ajuntament obre
una pòlissa de crèdit
de 600.000 euros

Es desestimen 
les al·legacions de
Ficosa al PAU 31

Garzón assegura que Mollet no
assumirà més despesa autonòmica

� Amb l’abstenció d’ICV-EUiA i
ERC, el ple aprovava la concertació
d’una pòlissa de crèdit a curt termi-
ni de 600.000 euros de l’Ajunta-
ment amb La Caixa, per resoldre
els problemes de liquiditat. Segons
el regidor d’Economia, Josep
Garzón, el crèdit substitueix un
actual de la mateixa quantitat i no
incrementa el número de pòlisses.

� L’Ajuntament ha desestimat les
al·legacions presentades per Ficosa
a l’aprovació de la modificació
puntual del Polígon d’Actuació
Urbanística 31. Segons Josep
Garzón, les demandes de l’empre-
sa “no tenen raó de ser”, ja que
“el carrer perpendicular a la C-17
és imprescindible i se’n han de
fer càrrec els propietaris”, deia.

Aprovat el Reglament
del servei municipal
d’aigua potable

Mollet demanarà a
l’ATM bonificacions
en transport públic

� El ple va fer l’aprovació definitiva
del Reglament del Servei municipal
d’aigua potable de Mollet. El docu-
ment inclou un suggeriment fet per
l’empresa Sorea, pel qual es preveu
una facturació especial “més equi-
tativa”, segons la regidora de medi
Ambient, Ester Safont, en casos de
fuita d’aigua fortuïta ocasionada per
causes alienes a l’usuari.

� El consistori va aprovar un acord
pel qual es demana a l’Autoritat del
Transport Metropolità que estudiï
la viabilitat de bonificacions per a
grups d’usuaris. També es va modi-
ficar l’ordenança de garatges, en
què es van incloure les característi-
ques de les rampes, amb una
amplada mínima de tres metres i un
pendent màxim del 20%.

� El ple va aprovar una moció, presentada per ICV-EUiA i esmenada per
la resta de partits, sobre la posada en marxa de la línia d’autobús entre
Mollet i la UAB. ICV-EUiA va denunciar el fet que el govern no els
hagués informat de la reclamació feta a la Generalitat perquè s’engegués
aquest servei, quan la coalició havia iniciat una campanya demanant-lo.
Per la seva part, Garzón va apuntar que el servei no és competència muni-
cipal i que “l’Ajuntament no assumirà cap més despesa autonòmica, i
menys en aquests moments”, deia.

�
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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

· URGEIX VENDRE OPEL CORSA ECO,
88.000 km. en bon estat, revisat. Preu:
1.000 euros. Tel. 677 38 38 87 (pregun-
teu per Jordi). 

· FUSION TREND 1.6, TDCI, 90 CV. Any
2005. Preu: 8.950 €. T. 93 579 65 00.

· PSíQUICO-CLARIVIDENTE MIGUEL.
Astrologia, tarot, quiromancia, cha-
cras, I-ching, reiki. Profesionalidad y
seriedad. Horas convenidas de 9.30 a
20.30 horas. Tel. 676 22 58 22.

· 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 HIPO-
TECA? Llámeme, buscaremos la solu-
ción. Tel. 692 629 014. 
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EN LLOGUER

· ALQUILO HABITACIÓN DE MATRI-
MONIO EN CASA DE MARTORELLES.
Con derecho a cocina, baño... Jardín y
calefac. Preferible estudiantes, univer-
sitarios chica/chico). Precio: 330 €/mes.
Interesados/das llamar al teléfono de
contacto: 680 241 423.

· ALQUILO PISO EN MOLLET. Bien si-
tuado. Tel. 655 19 76 88.

· CASA EN MARTORELLES. Se aqluila
hab. de matrimonio para chica/chico
con derecho a todos los usos. Con jar-
dín y calefacción. Precio: 350 €/mes.

TRASPÀS
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�
MOTORM

OFERTES

· OFREZCO AYUDA Y APOYO PARA
APRENDER INGLÉS, REFUERZO ESCO-
LAR Y/O CANGURO. Muy económico.
Dispponibilidad para tardes y noches.
Interesados llamar al 666 643 991. 

· MUJER CON EXPERIENCIA. ME
OFREZCO a trabajar por horas, para
limpieza de despachos, tiendas, por-
terias y plancha. Tel. 636 10 43 68.
Preguntar por Ana. Abstenerse agen-
cias.

· REPRESENTANTE DE ARTISTASBUS-
CA cantantes, bailarinas, payasos, hu-
moristas, mariachis, tunas, magos,
streappers (hombres y mujeres), solis-
tas, conjuntos, organizadores de ka-
raoke, instrumentistas, guitarristas...
Mejor si tiene algo grabado. Interesa-
dos/das llamar al tel. 617 749 875 (no
dejar mensaje).

· ¡URGENTE! MULTINACIONAL SOLICI-
TA DE 6 A 8 PERSONAS. Actividad a
tiempo parcial/completo con posibili-
dad de altos ingresos. T. 93 492 73 98.

· CONSTRUCTORA INMOBILIARIA NE-
CESITA INCORPORAR URGENTEMEN-
TE SECRETARIA con dominio de infor-
mática y don de gentes. Se valorará
experiencia. Jornada completa. Tel.
655 19 76 88.

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

· URGE VENDER POR NO PODER ASU-
MIR LAS CARGAS CASA UNIFAMILIAR
EN SANT FOST DE MAS DE 200 M2.
¡Una ganga! Sólo 53 Ml de pesetas.
Posibilidad de dividir en dos viviendas
para dos familias. Tel. 655 19 76 68.

· 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.

NAUS EXCLUSIVES 
EN LLOGUER

OBRA NOVA
Polígon Can Magarola

(Mollet del Vallès)

Des de 300 m2. 
Molt aprop d’Estació Renfe de Parets (500 mts.)

Tots els serveis. Accés AP-7, C-17 i C-33

Tel. 93 241 41 95 / 630 48 89 94

Se traspasa

LUDOTECA
en Mollet. 

En pleno funcionamiento y muy
bien situada. Única en la zona.

Interesados llamar al tel. 

93 570 17 82

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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Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud d'admissió degudament emplenada, el 
currículum amb fotografia signat i documentació acreditativa de requisits i mèrits al registre de l'EMFO,

c/ Riera 7, 1a planta de Mollet del Vallès abans del dia 5 de desembre a les 14 hores. La sol·licitud 
d'admissió es podrà obtenir físicament a l'EMFO, horari de 9:00 a 20:00 hores, o a/e resp.sace@emfo.com

Funcions:
En dependència directa de la responsable del
Servei d'Assessorament al Ciutadà i l'Empresa
s'encarregarà de:
· Realitzar atencions inicials al ciutadà i/o
empresa. 
· Assessorar i orientar formativa i laboralment.
Realitzar sessions de currículums i informati-
ves de l'Espai de recursos.
· Realitzar entrevistes ocupacionals a ciuta-
dans en procés de recerca de feina i/o amb
especials dificultats d'inserció (malalts mentals
severs o persones en situació de risc d'exclu-
sió) i coordinació amb les entitats derivants.
Acompanyament en el procés d'inserció,
seguiments.
· Impartir sessions formatives grupals als
col·lectius atesos al servei.
· Fer prospecció i visitar les empreses de
Mollet i del Baix Vallès oferents de llocs de
treball per tal de fer la venda directa i perso-
nal de candidats a l'empresa.
· Gestionar els contactes amb les empreses i
vetllar per l'acompliment dels criteris de quali-
tat en la gestió de les ofertes.
· Realitzar la selecció dels perfils professionals
més adients a les ofertes gestionades i dispo-
nibles de la borsa de treball.
· Recollir i avaluar els diferents indicadors del
servei segons la periodicitat establerta.
· Dissenyar, implementar, fer el seguiment,
avaluar, elaborar les memòries de les accions

d'inserció que es desenvolupen des del servei,
gestionar la documentació requerida i vetllar
pel correcte acompliment de la normativa
interna de les accions.
· Recollir i analitzar les necessitats i demandes
del teixit empresarial del territori.
· Coordinació amb la resta de tècnics/es del
servei i la seva responsable.

Requisits:
· Titulació Universitària Superior (Psicologia,
Pedagogia, Psicopedagogia o equivalent).
· Experiència en la gestió tècnica de progra-
mes d'inserció laboral adreçats a malalts men-
tals i/o en situació de risc d'exclusió social 
· Certificat de Nivell C de català o equivalent

Es valorarà:
· Formació complementària acreditada en
l'àmbit de la inserció laboral i/o formació de
formadors.
· Experiència tècnica acreditada en la gestió
de programes d'inserció laboral. 
· Permís de conduir: B.

Condicions laborals:
· Contracte d'obra i servei vinculat a la sub-
venció de les Accions de Suport a la
Concertació Territorial 
· Jornada complerta de dilluns a divendres de
35 hores setmanals. Tots els matins i dues tar-
des

Convocatòria per a proveir una plaça de

TÈCNIC/A DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT
AL CIUTADÀ I A L’EMPRESA (REF.30SAC08)

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

obtenir físicament a l'EMFO, horari de 9:00 a 20:00 hores, o a/e resp.sace@emfo.com

Funcions:
En dependència directa de la responsable del Servei
d'Assessorament al Ciutadà i l'Empresa s'encarrega-
rà de:
· Realitzar atencions inicials al ciutadà i/o empresa. 
· Assessorar i orientar formativa i laboralment.
Realitzar sessions de currículums i informatives de
l'Espai de recursos.
· Realitzar entrevistes ocupacionals a ciutadans en
procés de recerca de feina i/o amb especials dificul-
tats d'inserció. Acompanyament en el procés d'in-
serció, seguiments.
· Impartir sessions formatives grupals als col·lectius
atesos al servei.
· Fer prospecció i visitar les empreses de Mollet i del
Baix Vallès oferents de llocs de treball per tal de fer
la venda directa i personal de candidats a l'empre-
sa.

· Gestionar els contactes amb les empreses i vetllar
per l'acompliment dels criteris de qualitat en la ges-
tió de les ofertes.
· Realitzar la selecció dels perfils professionals més
adients a les ofertes gestionades i disponibles de la
borsa de treball.
· Recollir i avaluar els diferents indicadors del servei
segons la periodicitat establerta.
· Dissenyar, implementar, fer el seguiment, avaluar,
elaborar les memòries de les accions d'inserció que
es desenvolupen des del servei, gestionar la docu-
mentació requerida i vetllar pel correcte acompli-
ment de la normativa interna de les accions.
· Coordinació amb la resta de tècnics/es del servei i
la seva responsable.

Requisits:
· Titulació Universitària Superior (Psicologia,

Pedagogia, Psicopedagogia o equivalent).
· Experiència en la gestió tècnica de programes
d'inserció laboral 
· Certificat de Nivell C de català o equivalent

Es valorarà:
· Formació complementària acreditada en l'àmbit
de la inserció laboral. 
· Experiència tècnica acreditada en la gestió de pro-
grames d'inserció laboral 
· Permís de conduir: B.

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

Convocatòria per a proveir una plaça de

TÈCNIC/A DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT AL CIUTADÀ 
I A L’EMPRESA (REF.31SAC08)

Tel. 663 728 815. 

· REF. 04069. PISO EN MOLLET. 60 m2,
3 hab., baño, salón 16 m2, balc. 6 m2,
lavad., trastero, calefacción, suelos
tzo. PVP: 700 €/mes. Tel. 93 579 33 33.
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� LABORAL

L’Institut Universitari de Ciència i
Tecnologia de Mollet (IUCT) i l’A-
juntament de Parets han presentat
un primer document per promoure
un clúster de ciències de la vida al
Vallès Oriental, i amb centre estra-
tègic a Parets, que s’articularia al
voltant de la indústria química, far-
macèutica i biotecnològica existent
a la comarca. La iniciativa, que
compta amb el suport del Consell
Comarcal i de la Generalitat, pre-
tén que la concentració d’impor-
tants indústries d’aquest tipus al te-
rritori, com Merck, Laboratoris
Esteve i Grifols, entre altres,  sigui
un element dinamitzador basat en
la cooperació entre empreses, ad-
ministracions i agents socials, com
els sindicats. “La comarca ha de
fer apostes per acollir projectes
més importants i perquè la indús-
tria tingui un futur adaptat als

nous temps”, apuntava l’alcalde de
Parets, Joan Seguer. Segons l’alcal-
de, l’elevada presència d’aquest ti-
pus d’indústria a la comarca fa que
existeixi la base per crear aquest
clúster “basat en la innovació”.

En la línia de promoció d’aquest
sector, Seguer anunciava que l’A-
juntament, a principis de l’any vi-
nent, convocarà un premi per a jo-
ves que es vulguin dedicar a la
investigació en l’àmbit de les cièn-
cies de la vida.

FORMACIÓ A LA MARINETA

En el marc de la presentació del
projecte clúster, l’IUCT va fer pú-
blic el programa de formació tècni-
ca adreçat a empreses del territori
per al proper curs, que es desenvo-
luparà al centre de recursos empre-
sarials La Marineta de Parets.  Se-
gons el director de l’IUCT, Josep
Castells, “s’ofereix un programa
flexible en funció de les necessi-

tats de les empreses molt focalit-
zat a aspectes tècnics i d’ús indus-
trial del sector de les ciències de
la vida, al qual l’IUCT presta una
especial atenció”, apuntava.
Aquest primer trimestre, l’institut

ofereix 16 activitats formatives es-
tructurades en set itineraris: inte-
gració de sistemes, qualitat indus-
trial, auditories, medi ambient,
qualitat farmacèutica, prevenció de
riscos laborals i biotecnologia. �

Parets vol promoure un clúster de la 
química i la farmacèutica a la comarca

� INDÚSTRIA | INICIATIVA PER DINAMITZAR EL SECTOR DEDICAT A LES CIÈNCIES DE LA VIDA 

� PARETS DEL VALLÈS

LAURA ORTIZ

L’ERO temporal
a Ficosa afecta
509 empleats
de Mollet

� MOLLET. Finalment, el fabricant
de components d’automoció
Ficosa divendres presentava dos
expedients de regulació d’ocupa-
ció temporals que afectaran més
de 500 empleats de Mollet, els 406
del centre tecnològic i els 103 de
Fico Mirrors, dedicada als retrovi-
sors. L’empresa defensa la mesura
com a resposta a les aturades anun-
ciades pels principals fabricants de
vehicles, que provoquen una dava-
llada de l’activitat de Ficosa. La
direcció proposa aturar la produc-
ció durant 30 dies entre desembre
i març a Fico Mirrors i durant 13
dies entre el 15 de desembre i el 18
de gener al centre tecnològic.

El sindicat UGT denuncia que
els expedients s’han presentat de
manera “unilateral”. En el mo-
ment en què comencin les nego-
ciacions, el sindicat estudiarà si la
mesura “és una resposta a la si-
tuació conjuntural o és una excu-
sa de Ficosa per treure rendi-

PRESENTACIÓ. Mingote, Seguer i Castells, a La Marineta�ENRIC BARTEL
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A LES COMUNITATS HUMANES hi ha
gent que destaca per les seves quali-
tats. Trobem persones que des de la
seva posició senzilla, amb idees ele-
mentals i fermes, i en un indret de-
terminat, lluiten tota la vida per uns
ideals. I encara millor, fan que
molts altres també ho facin. És així
com un grup de molletans, valle-
sans i catalans es retroben per una
persona que admiren i amb qui vo-
len reunir-se un matí de tardor a
prop de casa seva. Volen retre un re-
coneixement popular a la trajectòria
cívica d’en Lluís Ansó i Landa, nas-
cut a l’Aragó el 1934, però que arri-
bà de ben jove e a Catalunya, i que
s’instal·là a l’idíl·lic paratge de Ga-
llecs, on arrelà a la seva terra. Nosal-
tres, gent nascuda el segle passat,

com ell; als anys 30, 40, 50, 60, 70,
80, 90… Ens sentim orgullosos d’-
haver compartit, i de continuar
compartint experiències amb ell.
Som de totes les generacions, vale-
dors que les idees per les quals lluita
en Lluís són encara vigents i calen
ser defensades. No volem fer un ho-
menatge. Un homenatge és per a
aquells que ja ho han dit tot. Volem
fer un reconeixement del poble i
des del poble, a un lluitador per les
llibertats, pel país que l’ha acollit i
que s’ha fet seu, i pels valors ecolo-
gistes. Un sentit, senzill i humil re-
coneixement a en Lluís. Si el voleu
trobar i conversar amb ell, només
cal que us atanseu a Gallecs i pre-
guntar per Ca la Neus. Ells us re-
bran i faran sentir-vos bé. �

ORIOL LÓPEZ

Reconeixement a Lluís Ansó

En nom dels assistents al reconeixement a Ansó

CIBERENQUESTA Voteu a www.contrapunt.cat

LA PREGUNTA: Avançarà les compres de Nadal? 

Creu que ha crescut
la violència contra
les dones?

Sí
47,4 %

No
52,6 %

�

Resultats definitius

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

L’Ajuntament de Parets i l’Institut Universitari de Ciència i Tecnologia

de l’Escola Sant Gervasi han pres la iniciativa per a la creació, al Vallès

Oriental, d’un clúster en l’àmbit de les ciències de la vida, que aglutina

les indústries dedicades a la química fina, la farmàcia, la biologia i la

biotecnologia. Els economistes consideren que, de la interelació entre

empreses i administracions i de la proximitat geogràfica, bases per al

desenvolupament d’un clúster, se’n deriven avantatges competitius

com l’increment de productivitat i d’innovació i la creació de noves

empreses, un element vital en un moment de recessió, que pot 

potenciar l’activitat industrial, que perd pes específic a la comarca.

L’alcalde de Parets admetia que aquesta és una aposta institucional

però no ha d’oblidar que aquests tipus de concentracions no sorgeixen

per generació espontània, que la coincidència territorial no ho és tot,

i que s’haurà de comptar amb la complicitat d’aquestes indústries 

químiques i farmacèutiques perquè el projecte sigui exitós. �

L’ÈXIT D’UN CLÚSTER NO DEPÈN NOMÉS DE LA VOLUNTAT DE 

LES INSTITUCIONS SINÓ DE LA COMPLICITAT DE LES EMPRESES

Receptes per a la indústria

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

El banc no dóna préstecs
però continuen tenint 
beneficis d’escàndol i el
govern els deixa diners

L’EXCLAMACIÓ

Filòloga i periodista

El capital

èiem que la fruita no
tenia gust de res i ara és
encara pitjor: al mercat
del dimarts de Mollet

ens han donat llimones que des-
prés hem vist que havien estat con-
gelades, tot esperant que pugessin
els preus. Els préssecs, pagats a
preu d’or, per fora semblaven
bons, però per dins eren podrits.
Mentrestant, la gent de les terres
de Lleida ens explica que la fruita
que produeixen els la paguen a
preus de misèria, igual que el porc
i el xai, mentre aquí baix també ho
paguem alt. 

Una parella es queda sense feina
perquè treballen tots dos a la ma-
teixa empresa; tenen un fill petit a
qui mantenir i una hipoteca a la
qual fer front. El petroli ha baixat
però a les gasolineres el continuem
pagant quasi al preu de fa mesos.
Els bancs no donen préstecs però
continuen tenint beneficis d’escàn-
dol, mentre el govern els deixa di-
ners, que després es queden quiets.

Ens cobren treure diners amb la
targeta, per mantenir el compte,
per ingressar un xec, per qualsevol
operació... mentre no sé si els
meus diners han servit per deixar-
los a bancs americans i col·laborar
en la catàstrofe de l’altra banda. Al
nostre país, tota la gent que ha vis-
cut de la febre de totxo i ha tret su-
cosos beneficis en els darrers anys
ara es queixen quan, senzillament,
allò que ha passat és que les aigües
han tornat a mare després de tanta
bogeria. Hi ha pisos buits però no
baixen i hi ha joves que no poden
pagar-ne un. 

Tot això és el capitalisme que a
mi em preocupa. L’altre, el de G-
8, G-20 i altres sigles, és el de sem-
pre. Ens han venut llaunes de sar-
dines buides i les hem comprades
i ara ens diuen que no ens quei-
xem, que ells venien la llauna i no
la sardina. Si Marx aixequés el
cap! �

D
GLÒRIA 

A R I M O N

� http://cat.bloctum.com/mesogio

l mes d’octubre passat
la Federació d’Associa-
cions de Veïns de
Mollet (FAVM) va
avançar-se a la celebra-

ció del Dia Internacional contra el
Maltractament a les Dones, que
s’escau el 25 de novembre, i va
organitzar una xerrada amb un
debat posterior sobre aquest tema.
Amb l’exposició dels ponents, els
assitents vam poder percebre que
els recursos que s’apliquen per
paliar aquestes situacions han
millorat molt en els darrers anys,
però que, tot i així, no són sufi-
cients, perquè les estadístiques
encara són alarmants.

La millora més essencial i ur-
gent és escurçar el termini d’espera
dels judicis als presumptes maltrac-
tadors. Ara és de sis mesos i, en
aquest temps, moltes víctimes fla-
quegen en la seva decisió d’acusar
la seva parella i retiren la denún-
cia. És dur per a una dona enviar a
la presó al pare dels seus fills i, a
més, la dependència emocional de
la víctima és una part important
del problema. 

Però, per damunt de tot, per aca-
bar amb el maltractament a les do-
nes, hem d’aconseguir la igualtat
entre els sexes. Ja ho he dit en al-

E

MARIA DOLORS NAVARRO

Un futur sense violència

El maltractament a la 
dona és un producte 
extrem i dolorós de
la desigualtat

APORTACIONS ��� Secretària de la Dona d’ERC a Mollet

guna ocasió i, durant el col·loqui
final, les ponents van estar-hi d’a-
cord: el maltractament és un pro-
ducte extrem i dolorós de la des-
igualtat. Qui pega algú, creu tenir
sobre l’altre drets que no són recí-
procs, perquè, evidentment, cap
maltractador acceptaria el dret de
l’altre a apallisar-lo quan ho cre-
gui convenient. 

El maltractament s’acabarà el

dia que una dona pugui guanyar
un sou més alt que el seu marit o
tenir més èxit professional sense
que l’ego d’ell se’n ressenti. 

Els maltractaments també s’a-
cabaran també quan erradiquem
la prepotència i l’abús de poder
de la nostra societat. Això posaria
fi a la violència domèstica en ge-
neral, i a l’assetjament a la feina, a
l’escola o al carrer per qualsevol
tret diferencial. 

Les persones descarreguem
frustracions al lloc on ens és més
fàcil fer-ho impunement. Hem de
fer-nos conscients d’això, hem d’a-
prendre a controlar-nos i a buscar
maneres de descarregar les emo-
cions sense perjudicar ningú. Ni
la dona, ni els pares, ni els fills, ni
els empleats, ni ningú que, per
qualsevol motiu, es vegi obligat a
callar i aguantar.

Aconseguir un món sense vio-
lència requereix que tots i cadas-
cun de nosaltres s’hi esforci. De-
nunciem els maltractaments, si en
tenim notícia, però no oblidem
fer exàmen de consciència i millo-
rar el nostre propi caràcter i la
nostra pròpia relació amb l’altre
sexe. És així, com millorarem el
món. La resta només són mesures
paliatives. �
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Robar als hospitals
EVA MARCOS�Parets del Vallès

El 7 de novembre vaig anar a
l’Hospital de l’Esperança de Bar-
celona per fer-me unes proves
com faig habitualment. En 14
anys d’estades, tractaments i pro-
ves, mai no m’han pres res. Però
el dia 7, vam anar a la cafeteria,
on no hi havia més de 10 perso-
nes. A la cua del mostrador em
van obrir el bolso i em robaren el
bitlleter amb tota la documenta-
ció i 150 euros, que teníem per
intentar pasar el mes. (La meva
pensió d’invalidesa amb un 72%
és de 350 euros, i la del meu ma-
rit, després de 45 anys de cotitza-
ció, de 650).

El gran disgust va ser el tracte
rebut: el senyor de recepció i el
vigilant de seguretat es van des-
preocupar, i una senyora amb as-
pecte d’executiva i amb tota la
mala baba, va dir als seus infe-
riors: “Si és cert això que ho de-
nunciïn, aquí no hi ha robatoris, i
a més no és cosa nostra”;  i ens va
fer una mirada plena d’ironia, va
girar cua i va marxar.

Com vam trobar una comissaria
per denunciar no és el cas, allò im-
portant és la desantenció, el mal
tracte i la incompetència del per-
sonal que ens va atendre. Ignoro
de qui depèn l’administració d’a-
quest hospital, però els demano
que seleccionin millor el personal
de seguretat i d’atenció al ciutadà,
perquè l’època del tracte despre-
ciatiu s’ha acabat, encara que sem-
bla que ara tenim la de la mala
educació i la prepotència. El sou
que cobra aquest personal surt de
les butxaques de ciutadans que a
vegades han de malviure amb
unes pensions de vergonya. �

Si vols caldo...
JAUME SAGUÉS�Mollet

Passen els dies i els responsables
de l’Ajuntament segueixen sense
resoldre el problema creat pel
precipitat tancament del Pla de
les Pruneres. La prepotència que
demostra l’equip de govern es pa-
lesa en veure com s’han coordinat
les obres i treballs que afecten les
vies públiques, al voltant del Pla,
Espai tancat i “supertancat”, des
de fa un mes i mig sense cap indi-
ci del començament inminent de
les obres, (potser falta el permís
d’obres per començar). Il·lumina-
ció excesiva amb l’encesa diària
de tots els focus de la torre, que
obliguen als pisos alts situats a

més de 500 metres del Pla a tan-
car les persianes si volen estar a
les fosques, tot i que el més im-
portant és el malbaratament que
es fa de l’energia elèctrica. Les
obres a Berenguer III, on ja hi ha
un trànsit molt intens, han coinci-
dit amb la poda de l’arbrat, i per
acabar-ho d’adobar amb dies de
pluja. Doncs no hem vist per en-
lloc la policia municipal per posar
una mica d’ordre, sobretot a l’en-
trada i sortida de les escoles, i ens
hem vist obligats a caminar pel
mig de la calçada.

Els comerciants més afectats pel
tancament de les Pruneres, s’han
reunit amb el regidor de Comerç,
per oferir/demanar solucions, en-
cara que siguin provisionals, per
tenir aparcaments durant la cam-
panya de Nadal: la resposta ha es-

tat que ja ho parlarà amb la regido-
ra d’Obres. No és comprensible, si
és que volen trobar una solució,
com davant la urgència no s’han
reunit totes les parts implicades.
Ni sóc comerciant, ni tinc interes-
sos en aquest negoci, ni en cap al-
tre, simplement un jubilat, però
crec que la iniciativa hauria d’ha-
ver sortit dels regidors.

Tenim els governants que tenim
perquè van aconseguir 8.000 vots,
aproximadament la mateixa quan-
titat de signatures que IxM, diu te-
nir a dia d’avui, de persones que
estan en contra de com estan fent
les coses els nostres manaires. Pe-
rò aixó no els amoïna perquè sa-
ben que tenen guanyades les pro-
peres eleccions, sense haver de
esforçar-se gaire. Els comptes són
clars: militants del PSC i simpatit-

zants que encara confien en ells,
amics i familiars dels que tenen al-
guna relació amb el consistori; i
els indecisos, que pensen allò de
“val més boig conegut que savi per
conèixer”, i que beneficia el partit
en el poder, sigui quin sigui.

Com a última questió, m’agra-
daria saber qui és el propietari de
les places d’aparcament de la zo-
na comercial compresa entre l’E-
roski i el Viena. S’havia dit que
els comerços de la zona podrien
haver tancat l’accés per a tots
aquells vehicles que no anessin a
comprar allà. Sembla ser que això
no és probable, perque totes les
places són de titularitat munici-
pal, posades al servei de les boti-
gues que no són les propietàries
de la zona i que, per tant, no po-
drien tancar res. O si? �

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
�

empre m’han fet gràcia les bones 
paraules de consellers i regidors que van
de verds i d’esquerres i s’omplen la boca
dient que Gallecs per fi està salvat. Que

gràcies a la futura inclusió de Gallecs al PEIN,
aquest ja és lliure d’urbanització i es mantindrà
com a paratge natural, agrícola i forestal. Fa gràcia
perquè aquestes promeses es tradueixen en què
“seguirem especulant i urbanitzant Gallecs”, amb
grans infraestructures com el 4t cinturó, entre
altres. Així, queda relegat a la categoria de parc
zoològic per als urbanites que s’hi passen els 
diumenges a fer una visita ràpida i tornen a casa
dient que, “quina sort tenir al Vallès un Hobbiton
particular”, i amb la seva agrobotiga i tot!
I és que hi ha molta hipocresia flotant en l’aire de
Gallecs. Mai ha deixat d’estar amenaçat. I si no,
només cal recordar quan es volia fer un nou
cementiri “imprescindible”, i ara s’hi vol afegir
una Interpolar o d’altres destrosses que ja estan
funcionant com l’enllaç de la C-59 o els que 
provenen del clan Salvi amb les reiterades 
trinxades dels marges, o la presència nefasta dels
falconers. Una hipocresia com la de l’Ajuntament

de Mollet, que, per exemple, en el referèndum
popular per salvar Gallecs del 99, s’hi va oposar
rotundament, no va dir ni piu en el Pla Director
quan altres ajuntaments volien continuar 
urbanitzant, o ha posat les mil i una traves per la
incorporació al PEIN. I n’hi ha d’altres, com la de
tots aquells que només se’n recorden de Gallecs
per fer-hi calçotades, caminades nocturnes (sense
oblidar la botifarra de després), però que no
recorden pas la caminada popular contra la
Interpolar o d’altres mobilitzacions entorn a la
seva preservació.

I és que de vegades no recordem que tot allò
que prometen els polítics és exactament el 
contrari d’allò que pensen fer. Per sort, sempre hi
ha gent amb consciència crítica que lluita per un
futur de Gallecs natural, perquè sabem que té una
alternativa millor a l’actual. Encomano a tothom a
fer seva la lluita per Gallecs, ja que amb ella 
només farem que guanyar-hi, amb la certesa que
estarem trepitjant els talons d’aquells que actuen
per interessos propis per sobre dels del poble.

GISELA BOMBILÀ�Mollet del Vallès

S
Gallecs protegit? Permeti’m dubtes...

VOX POPULI

Creu que 
el Síndic de 
Greuges serveix
d’alguna cosa?

María
Serrano

Jubilada  (76) 
MOLLET DEL VALLÈS

Jo no tinc cap queixa de la 
ciutat, tot ho trobo bé menys
que hi hagi excrements de gos
enmig del carrer.

Cristina
Noves

Assessora financera
(35) PARETS

És positiu que hi hagi una 
figura com aquesta perquè
abans no hi era i ha d’haver 
algú que recolzi la ciutadania.

Anastasio
Calderón

Guixaire  (60) 
MOLLET DEL VALLÈS

Sí perquè ha d’haver algú que 
reculli les reclamacions dels 
ciutadans perquè si la gent es
queixa, per alguna cosa serà.

Juan Carlos
García

Xofer (32) 
MOLLET DEL VALLÈS

Està molt bé que hi hagi algú
que es preocupi per nosaltres,
tot i que jo no he fet mai cap
queixa ni consulta. 

Marc
Fernàndez

Estudiant (19) 
MOLLET DEL VALLÈS

Depèn de si la gent el fa servir,
jo no ho he fet mai i crec que
molta gent jove no n’està
informada.

Lluís
Ramírez

Resp. manteniment
(32) PARETS

No en conec les competències
ni què fa ni què deixa de fer
pel poble, crec que s’hauria de
donar més informació. 

Text i fotos: ANNA PALOMO

El 1959, Mollet retia un homenatge
a les mestres del parvulari de
Col·legis Nous (aleshores i durant la
dictadura anomenat Divino Maestro).
A la fotografia l’alcalde de Mollet,
Francesc Llorens, batlle durant el
període1958-1963, flanquejat per les
reconegudes professores Trinidad
Falguera (a l’esquerra) i Joana
Barcala (a la dreta), que més tard va
donar nom al centre cívic inaugurat
el 1995 a l’Estació de França.

SALVADOR CAMP �Mollet

Les mestres�

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



Amb un 3 a 5 al marcador contra
l’Ecros HC Vila-Seca, el Mollet
HC perdia una altra oportunitat d’a-
conseguir la primera victòria de la
temporada. L’equip encara no ha
guanyat cap partit, però les expecta-
tives per als propers encontres són
bones: “Hem jugat contra tots els
equips superiors, però a partir d’a-
ra espero que comencem a guan-
yar”, indicava dissabte Marc Miran-
da, que exercia com a tècnic per
últim cop ja que, en el següent par-
tit, Marc Comalat agafarà les regnes
de l’equip, tot i que ja ha començat
a entrenar, després de la dimissió de
Jordi Morote.

Miranda va arriscar i va donar
una oportunitat als més joves per
sortir a la pista. La primera part del

partit va estar molt igualada i, fins al
minut 14, el Vila-Seca no va acon-
seguir el primer gol. Els molletans
van haver de canviar de tàctica ja
que cobrir els adversaris en forma
de rombo no va ser eficient. 

A la segona part els foranis van

sortir a la pista amb molta força i els
molletans van encaixar dos gols en
els dos primers minuts. Segons Mi-
randa, “dos errors de base ens han
costat dos gols”. Eudald Bonet va
encetar el marcador del Mollet i,
després d’un altre gol del Vila-Seca,

els jugadors molletans no van poder
igualar el resultat. A més, “després
de la dinàmica de derrotes els
ànims cauen”, deia Miranda.

A la pròxima jornada Marc Co-
malat debutarà com a nou entrena-
dor a la pista de l’HC Ripoll. �
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� PATINATGE | RECONEIXEMENT A CAMBRILS

� Diumenge, Cambrils acollirà la Gala de Campions, organitzada per
la Federació de Patinatge Artístic. A l’acte participaran les molletanes
Júlia Marco i Paula Marco. Júlia ja havia estat convidada altres anys,
però la novetat d’enguany és que farà una exhibició individual.

PRIMERA VICTÒRIA DEL CF PARETS
A CASA CONTRA L’EQUIP DE ROSES   22

MARTORELLES CELEBRAVA
DIVENDRES LA NIT DE L’ESPORT   23

DERROTA DEL CB MOLLET PER SET PUNTS 
A LA PISTA DEL SANTFELIUENC-ENINTER  22

� HOQUEI | Primera Nacional Catalana  DISSABTE EL MOLLET HC ES DESPLAÇARÀ A LA PISTA DEL RIPOLL

LES MOLLETANES JÚLIA I PAULA MARCO  
PARTICIPEN A LA GALA DE CAMPIONS 

� MOLLET DEL VALLÈS

ANNA PALOMO

5
3MOLLET H.C.

ECROS HC VILA-SECA

MOLLET HOQUEI CLUB: Raúl Castillo, Joel
Freixes, Joan Aranda, Sergio Marín, José
Marín, Eudald Bonet, Jaime Calvo i Sergio
Gonzalvo. PORTERS: Jaume Sahun i Àlex
Martínez.

DERROTA. Els foranis van sortir amb molta força a la segona part �A.P.

“Els errors de base ens han 
costat els dos gols de la derrota”
Després de dos partits amb Marc Miranda com a tècnic substitut, Marc Comalat s’incorporarà la propera jornada

� HANDBOL

� FUTBOL SALA

EL PARETS APALLISSA EL LÍDER
DEL GRUP, FINS ARA INVICTE
� Després del primer triomf a casa,
en el proper partit visita el Barberà.

29
42PARETS

LLAGOSTERA

VICTÒRIA SANTFOSTENCA EN
UN PARTIT MOLT IGUALAT
� En la propera jornada, els de Julio
López reben el BM La Roca B.

28
23LA GARRIGA

SANT FOST

LA USF MOLLET SUMA LA SEVA
QUARTA VICTÒRIA A LA LLIGA
� L’equip, novè, visitarà en el proper
partit la pista del Caldes d’Estrac.

4
5UNIÓ FS MOLLET

DOSRIUS MARESME

DERROTA A CASA DELS DE XAVI
CUNÍ DAVANT EL LÍDER
� El pròxim partit els portarà a la
pista del Col·legi Monestir.

6
3BARRI CAN CALET

FREDERIC MISTRAL FS

LA GOLEJADA AL PREMIÀ SITUA
ELS PARETANS PRIMERS DE GRUP
� El nou líder rebrà dissabte el
Mataró, cinquè de la classificació.

5
1PREMIÀ ESPORTIU FS

PARETS FS

... �
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Desde nuestro centro 

os deseamos 

¡Felices Fiestas!

Se acercan fechas señaladas y con ellas el
momento de la compra de regalos. Algunos
deciden REGALAR UNA MASCOTA. La
mayoría de las veces son compras compulsi-
vas, sin pararse a pensar en las consecuen-
cias de ello. De estos actos derivan sin justi-
ficación la mayoría de los ABANDONOS.

Cuando se plantea adquirir un animal de
compañía, hay que realizar una evaluación
muy importante de los pros y contras y de
los cambios que daran en nuestras vidas y
en nuestra rutina diaria y si es la mascota
adecuada a nuestro caràcter.

Si después de esta valoración entra en nues-
tro hogar un animal, ADQUIRIMOS UN
COMPROMISO hacia él con todas las con-
secuencias que ello conlleva ya que pasa a

formar parte de la familia: se merce un trato
digno, una alimentación equilibrada (ade-
cuada a su edad y estado físico) una aten-
ción médica cuando lo precise, prevención
de riesgos y enfermedades y cuando lleguen
las vacaciones programarlas pensando en
nuestro animal. ¡Nunca abandonarlo!

Hay muchos animales que tienen un desti-
no difícil e incierto debido a su ABANDO-
NO y la falta de REFLEXIÓN en el momen-
to de su adquisición. Se mercen una opor-
tunidad.

La ADOPCIÓN es una buena opción
y el momento de ofrecerles lo que
antes no tuvieron: un HOGAR,
CARIÑO y RESPETO.

REFLEXIÓN

� BÀSQUET  |   LLIGA EBA  EL PAVELLÓ DE PLANA LLEDÓ REBRÀ DISSABTE EL PLATGES DE MATARÓ

� MOLLET. El CB Mollet Recanvis
Gaudí es va quedar a les portes de
sortir victoriós d’una de les pistes
més complicades del grup C de
Lliga EBA, la del Santfeliuenc, l’e-

quip revelació de la temporada. Els
homes d’Àlex Coma no es van
arronsar per la cridòria de l’afició
rival. De fet, l’actuació molletana al
primer quart va ser demolidora amb
un parcial de 4-19 en els primers
minuts. López i Arenas van ser els
més destacats a l’exhibició molleta-
na. Els locals es van endreçar una

mica al segon quart i van retallar
diferències però el Mollet encara
portava 7 punts de rèdit al descans.  

Al tercer quart, l’equip de Coma
es va enfonsar i va deixar a mitges la
proesa de guanyar en una pista en-
cara inexpugnable. El CB Mollet va
perdre moltes pilotes a l’inici del pe-
ríode i, a més, a la davallada, cal afe-
gir la variable incontrolable de les
decisions arbitrals: en el tercer i
quart període, van xiular set faltes
en atac als molletans. L’equip es va
ofuscar, van aparèixer els nervis i
Gerard Bas va rebre una doble tèc-

nica per protestar. Els dos últims
atacs locals van acabar amb triple.
“Cal ser positiu, estem a una com-
petició molt exigent i l’equip no
deixa de millorar”, raona el tècnic.

El proper compromís, dissabte
(19.45 h) a Plana Lledó, és contra el
Platges de Mataró, un dels històrics
a EBA, però que aquesta temporada
ha començat amb importants baixes
i ocupa la mitja taula. “Després
que la passada jornada guanyéssim
a casa, hi haurà un ambient propi-
ci per buscar un bon resultat”, diu
Coma.� P. NAVARRO

La proesa del CB Mollet
es trunca al tercer quart

75
82CB SANTFELIUEC

CB MOLLET REC. GAUDÍ

Després de lluitar durant tot el pri-
mer període i part del segon, i amb
algunes oportunitats desaprofitades,
el CF Parets materialitzava la pri-
mera victòria de la temporada da-
vant l’afició del Josep Seguer. El
gol dels de Cuni va arribar al minut
68 de la mà de Santi Rodríguez. Ai-
xí, el Parets es manté a mitja taula
del grup 1 de Preferent, amb quatre
victòries, quatre derrotes i tres em-
pats (15 punts). En la propera jor-
nada els paretans visitaran el camp
del Vic UE, que només suma dos
punts més que els de Cuni i ocu-
pen la setena plaça, tres per davant
del Parets. �

� FUTBOL |  Preferent  EN LA PROPERA JORNADA ELS DE CUNI VISITARAN EL CAMP DEL VIC

1
2CF MOLLET

UE CANOVELLES
TRIOMF EN L’ÚLTIM SOSPIR
L’afició del CF Mollet va patir fins al final, quan Macedo va donar el gol de
la victòria molletana ja en temps de descompte. Els de Gurri es refermen
així a la part alta de la taula, en la tercera posició. El proper compromís
serà contra el Lloret, 14è a la classificació. �FOTO: ORIOL GASSÓ

CF MOLLET: Belles, Souto (Guillermo), Xavi
Planas, Pol, Cristian (Toni) Joan Cuadros (José
Manuel), Fortuny, Arias, Manu (Albert
Muñoz) Mendieta (Macedo), David. ÀRBITRE:
Héctor Robas. GOLS: 0-1 Novo (21’); 1-1 David
(75’); 2-1 Macedo (92’).

� FUTBOL |  Prim. Territ.

� Segona Territorial

� Tercera Catalana

� BÀSQUET |  Seg. Catal.

UN ARBITRE POLÈMIC DEIXA ELS
DE MONTOYA SENSE ELS PUNTS
�  En la propera jornada, la Molle-
tense visita el Pomar CD, que
ocupa plaça de descens.

3
1MOLLETENSE

ST.JOAN MONTCADA

LA UE TRENCA LA BONA RATXA I
CAU DAVANT UN RIVAL DIRECTE
� Els de Can Vila visitaran el camp
del Santa Eulàlia de Ronçana, que
ve de perdre contra La Torreta. 

4
1UE LOURDES

CF VILAMAJOR

ELS BLANC-I-VERMELLS PERDEN
AL CAMP DEL LÍDER DEL GRUP
� Dimecres, es jugava el partit ajor-
nat contra el Llinars. Els de
Martorelles guanyaven

1
2CDE LA LLAGOSTA

CF MARTORELLES

EL SANGER GUANYA FÀCIL LA
CINQUENA VICTÒRIA A LA LLIGA
� El primer equip de l’Escola, que
és setè, rebrà aquest cap de setma-
na el CB Quart A.

90
62SANT CELONI

SANT GERVASI

ELS PARETANS APALLISSEN A
DOMICILI A L’EQUIP CUER
� El CB Parets aconseguia una vic-
tòria còmoda abans d’enfrontar-se
aquesta jornada al CB Argentona. 

81
48LOGÍSTIC GARRIGA B

PARETS BARNASFALT

... �

0
1CF PARETS

ROSES

CF PARETS: Oriol, Xavi Alba, Santi, Parra
(Sergio), Gorgo, Salva, Sorroche, Quim (Marc
Vélez), Juan Carlos (Pitu), Dani Pujadas
(Pablo) i Fernando Latre (Antoñito).
ÀRBITRE: Raul Inglés. Targetes als paretans:
Xavi Alba, Parra, Gorgo, Salva, Juan Carlos i
Fernando Latre. 

El CF Parets brinda la seva primera
victòria davant l’afició del Seguer

� PARETS DEL VALLÈS

CONTRAPUNT
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� MARTORELLES. Martorelles celebrava diven-
dres la setena edició de la Nit de l’Esport des-
prés de sis anys. L’Envelat va acollir l’home-
natge que vuit entitats van voler retre als seus
millors esportistes: el Club de Futbol Marto-
relles va premiar l’equip aleví B pel seu as-
cens a primera divisió; la Unió Petanca Mar-
torelles-Pruneres va autoguardonar-se pel 25è
aniversari de l’entitat; la Unió Esportiva Bàs-
quet Martorelles va homenatjar Iván Allué i
David Palomino per ser els jugardors que
més anys han estat al club; el Club Futbol

Sala Martorelles va dedicar el premi als dele-
gats i entrenadors de la temporada passada;
Jonathan Gijón va ser el commemorat d’A-
mics Motoclub Martorelles; l’Associació Es-
portiva Martorelles va premiar la pròpia enti-
tat per haver-se constituït després de set anys
d’activitats; i, per últim, l’equip aleví de Kyo-
kushim Karate Martorelles va ser homenatjat
per haver participat al campionat internacio-
nal de Viena (Àustria). La nit va estar amenit-
zada pel grup Flip-Flap, campions del món
de rock acrobàtic. �

� NIT DE L’ESPORT | VAN PARTICIPAR A L’ACTE VUIT ENTITATS

Martorelles nomena els
seus millors esportistes

� MOLLET. La primera participació de la tem-
porada del Club Atlètic Mollet en una com-
petició tenia lloc diumenge en la 39a edició
del Cros Ciutat de Mataró. Aquest va acabar
amb bons resultats per al club molletà: Mus-
tapha El Bouchikhi va ser el guanyador de la

categoria junior; Abdulali El Bouchikhi va
obtenir la tercera posició de la categoria pro-
mesa; Marta Rodríguez va ser la tercera de
les prebenjamines en arribar a la meta; i José
Prieto, dins la categoria veterans de més de
55 anys, va ser el quart . �

� ATLETISME | PRIMERA COMPETICIÓ OFICIAL DE LA TEMPORADA

El Club Atlètic Mollet obté tres
pòdiums al Cros Ciutat de Mataró
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LA LIMONCELLO GRAVA EL 
SEU VIDEOCLIP A PRAT DE LA RIBA

� MÚSICA | RODATGE DIUMENGE

� La plaça Prat de la Riba i els carrers de l’entorn van
servir d’escenari per al videoclip promocional del tema
El Rey de las Maracas, de la formació molletana La
Limoncello, que va fer el rodatge diumenge al matí. CULTURA

Aquest divendres el Casal Cultural
engega un cicle de cinema clàssic
que pretén “omplir el buit d’oferta
per a cinèfils a Mollet”, explicava
Josep Cot. L’activitat, que es farà
l’últim divendres de mes, ha estat
una iniciativa d’Enric Pérez, Mi-
quel Coll i Martí Porter, fill, aquest
últim, de Miquel Porter, desapare-
gut historiador cinematogràfic i co-
fundador d’Els Setze Jutges. Porter
serà l’encarregat de conduir els fò-
rums que s’organitzaran després de
cada projecció. Cot admetia que el
Casal és “conscient que pot ser
una activitat difícil de fer arrelar”,
però es mostrava optimista perquè
“hi ha un públic a Mollet que té
ganes d’una oferta de pel·lícules
de qualitat”, deia. L’entrada serà

gratuïta tot i que hi haurà uns bons
per ajudar a sufragar l’actitivitat que
s’allargarà fins al maig . �

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / L.O.

� MÚSICA | ESTOC DE VEUS ES DESPLAÇARÀ DIVENDRES A SANTA MARIA DEL MAR

El Casal Cultural
enceta un cicle 
de cinema clàssic

� CINEMA | L’ÚLTIM DIVENDRES DE MES

� MOLLET. Les formacions grans de
la ciutat tenen darrerament cites
importants. D’un costat, la Banda
de Joves Músics celebrava 
diumenge Santa Cecília amb un
espectacle amb temes famosos de

musicals. D’altra banda, el grup
vocal Estoc de Veus actuarà aquest
divendres a l’església de Santa
Maria del Mar de Barcelona. La
coral molletana hi interpretarà el
Requiem de Fauré. �FOTO: O.GASSÓ

DELS TEMES
POPULARS A
LA SOLEMNITAT

� � PARETS / MOLLET. El molletà Pep
Homar Giol i el paretà Carles
Zafón Llopis són els autors de dos
dels 13 relats guanyadors del premi

Les Millors Pàgines, organitzat per
l’Ajuntament de Granollers i l’asso-
ciació L’Art d’Escriure. Els textos
seran publicats en un llibre coral

per Sant Jordi. Homar hi inclourà el
relat Repensaments i Zafón,
Poemari. D’altra banda, la periodis-
ta Ana Rodríguez Ventura, que
havia treballat a Canal Mollet
Televisió, ha estat també guardona-
da pel relat Il·lusions. El veredicte
del jurat es va fer públic divendres
passat en un acte a la biblioteca
Roca Umbert de Granollers. �

Pep Homar i Carles Zafón
tenen Les Millors Pàgines

� LITERATURA | ELS AUTORS MOLLETÀ I PARETÀ SÓN GUARDONATS AL PREMI GRANOLLERÍ

· Ser o no ser (Ernst Lubitch)
28 de novembre

· Taxi Driver (Martin Scorsese)
19 de desembre

· Camins de glòria (Stanley Kubrick)
23 de gener

· Con la muerte en los talones
(Alfred Hitchock)
22 de febrer

· Un rey en Nueva York (C.Chaplin)
27 de març

· La batalla de Argel (G. Pontecorvo)
24 d’abril

· Bienvenido M.Chance (Hal Ashby) 
29 de maig

· All that jazz (Bob Fosse)
26 de juny

LES PROPOSTES

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

Martí Porter conduirà debats després dels films
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El Pla Renove 2008 promou la introducció d’equips eficients en l’àmbit domèstic
mitjançant l’atorgament d’ajudes per canviar un electrodomèstic per un altre de clas-
se A, o bé una caldera per una altra de condensació, o bé l’aparell d’aire condicionat
actual per un altre amb una qualificació energètica classe A. En el cas de les
rentadores i rentavaixelles hauran de tenir, a més, categoria d’eficàcia de rentat A.

La promoció finalitza el 31 de desembre o bé quan s’esgotin els recursos disponibles.
Quantia de les ajudes (en cap cas no podrà superar el 25 % del preu de l’equip que s’adquireixi, IVA inclòs):

Frigorífics, Combis i Congeladors de classe A (85 €), A+ (105 €) i A++ (125 €)
Rentadora i rentaplats amb classificació energètica i eficàcia de rentat A: 85 €
Rentadora amb classificació energètica A, eficàcia de rentat A i consum energètic igual 
o inferior a 170 Wh/kg: 105 €
Forns amb classificació energètica A: 70 €
Calderes de condensació: 500 €
Aparells d’aires condicionats amb classificació energètica A: 100 €

Telèfon d’atenció al públic: 900 101 635 // www.plarenove2008.cat

Estalviaràsenergia i diners

Av. Gaudí, 14 B (cantonada c. Sant Roc) · Mollet ·
T. 93 544 54 80 · www.solarvalles.es

c. Anselm Clavé, 11 · Mollet · T. 93 570 90 30 · 
Av. Jaume I, 22 · Montcada i Reixac · T. 93 575 22 33

Av. Rabasaires, 30 · Mollet · T. 93 579 76 00
e-mail: info@grupbertolin.com

Gaietà Vínzia, 30 · Mollet · T. 93 570 97 82 · 
Sant Antoni, 11 · Mollet · T. 93 562 07 59 · 

c. Bernat Metge, 40 · local · Mollet · T. 93 579 73 60
e-mail: llonch-clima@mdvnet.com

PLA RENOVE
D’ELECTRODOMÈSTICS, CALDERES

I AIRES CONDICIONATS

Ajuts fins a 500 €

· Es considerarà subvencionable la substitució d’aparells en instal·lacions
individuals i dins el territori català. És condició indispensable que l'aparell
substituït sigui eliminat del mercat en el moment d'efectuar la compra. 
· En el cas que l'aparell comprat sigui retornat, el beneficiari no tindrà dret
a l'ajut. Si ja s'ha cobrat, s'haurà de retornar la quantitat rebuda.
· Caldrà fer una sol·licitud diferent per cada aparell, amb un màxim d’un
electrodomèstic, un aparell d’aire condicionat i una caldera per persona.
· Els electrodomèstics hauran d’estar en la llista oficial d’equips eficients
publicats per l’IDAE, (Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético),

en cas contrari caldrà presentar una còpia de l’etiqueta energètica.
· Les calderes subvencionables són les de potència tèrmica inferior a 70 kW
destinades a instal·lacions de calefacció individual.
· Els aparells d’aire condicionat subvencionables són els alimentats amb
electricitat i amb una potència tèrmica màxima de 12 kW. Estan exclosos els
aparells aire-aigua i aigua-aigua.
· No s’acceptaran les compres realitzades a distància (per internet).
· Les empreses comercialitzadores adherides poden tramitar directament
les sol·licituds dels clients.

Av. Jaume I, 25-27 · Mollet · T. 93 593 05 75

ESTABLIMENTS ADHERITS:
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Després de l’èxit televisiu de pro-
grames com el Club de la Comè-
dia, el format teatral de monòleg
viu un moment prolífic que s’ha
mantingut en els darrers anys. La
quantitat no sempre es tradueix en
qualitat, però sovint hi ha propostes
imaginatives i d’un gran talent in-
terpretatiu que sorprenen i s’allun-
yen de certs monòlegs més conve-
nionals.

És el cas de la proposta que dis-
sabte (19.30h) presentarà Mariana
Villana, una catalanoargentina
amb una llarga trajectòria en el
món de l’animació teatral i funda-
dora del grup de teatre de l’oprimit

Teatraviesas. Villana fa una adapta-
ció de la comèdia musical de la
cantautora argentina Gloria Gobe-
rovich Rosita Milandi: Relatos en
clave de tango, estrenada a la vuite-
na Mostra de Cinema Llatinoame-
ricà de Lleida.

DE PETIT FORMAT

D’altra banda, l’oferta monologuista
d’aquest cap de setmana es comple-
tarà amb la proposta del centre cul-
tural L’Era que ha programat l’es-
pectacle ¿Y tú qué decides?, de Mara
Fernández. L’obra, que també es
podrà veure dissabte (22h) a la sala
d’actes de l’equipament del carrer
Cervantes, s’emmarca dins el cicle
d’espectacles de Petit Format. �

� TEATRE | LES DUES PROPOSTES ESCÈNIQUES DEL CAP DE SETMANA

Dues ofertes de monòlegs:
Mariana Villani a La Bombeta
i Mara Fernández a L’Era
� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

El grup de teatre El sofá del 

camión de la Irmandade a Nosa Galiza

tornarà a representar Melocotón en

almíbar, una comèdia en dos actes

de Miguel Mihura. Serà dissabte, a les

18h, a Can Gomà. El muntatge està 

dirigit per M. Nieves Gaspar i

interpretat per Reme Almohalla, Isabel

Ares, Trinidad Angulo, Alberto Sáez,

José del Pino, Trini Martos, Hortensia

López, Salvador Manzano i la mateix

Gaspar. La trama s’inicia quan una

banda d’atracadors s’instal·la uns dies

a un pis llogat de Madrid.

IRMANDADE A ESCENA

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

�

*

RAFAEL BATALLER GIRALT

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

Pintor i gravador, Bataller va
ser deixeble de l’aquarel·lista
Ramon Reig i va assistir a l’Es-
cola d’Arts i Oficis, on va ser
alumne d’Àngel Planells. Més
tard, va estudiar a l’Escola Su-
perior de Belles Arts Sant Jor-
di. El 1956 va viatjar a París i,
el 1958, va exposar a la galeria
Creuze de la capital francesa.
Aquell mateix any va aconse-
guir el Gran Premi de les Gale-
ries Laietanes a Barcelona.

El 1959 va exposar a la sala
Vayreda i el 1960 va tornar a
exposar a París i va participar a
la Nacional de Belles Arts. El
1961 va mostrar la seva obra a
Madrid i a la sala Parés de Bar-
celona.

La seva obra pictòrica es ca-

racteritza per un personal
constructivisme que, de mica
en mica, va deixar per cultivar
el paisatge amb un to més cos-
tumista i de clara preocupació
per la llum. 

Va ser membre del grup Lu-
zerna, que dirigia José Maria
Garrut. Va obtenir diversos
guardons, entre els quals des-
taca la medalla de plata de la
diputació provincial de Girona
(1957) i el gran premi del sal �

MERCAT DE LES FLORS (1983)
Rafael Bataller Giralt (Blanes, 1920 - 2000)

El pintor va cultivar
el paisatge amb una 
clara preocupació 
per la llum 

� MOLLET DEL VALLÈS. Dimecres i di-
jous al matí els alumnes de l’IES
Vicenç Plantada podran veure l’o-
bra de teatre Que sí, vida!, a càrrec
de la companyia Teatracció. El
muntatge pretén incidir en la pre-
venció de la sida i reflexionar so-
bre la sexualitat i l’afectivitat de
forma interactiva i divertida. La
primera part de l’espectacle és una
comèdia que introdueix i desdra-
matitza el tema tractat. La segona
part presenta una situació realista,
en la qual es convida als especta-
dors a proposar una solució i re-
presentar-la amb els actors.

L’IES Vicenç
Plantada rep una
obra sobre la sida

Ot, un noi a qui no li agrada gens
llegir, rep en herència una vella lli-
breria. Quan hi arriba coneix a en
Magí, un ratolí de biblioteca, que
li descubrirà tota la màgia que pot
trobar en els llibres. De sobte, es
veurà dins la novel·la més cèl·lebre
de tots els temps: Don Quijote de
la Mancha. Aquest és el punt de
partida d’Ot, El Quixot, una adap-

tació lliure de l’obra de Cervantes,
que pretén descubrir la figura del
Quixot des d’un punt de vista lú-
dic, així com fomentar la lectura
en els joves. Clownx Teatre la por-
tarà dissabte a l’Ateneu. El text és
de Martí Torras i Jordi Gilabert,
que també la interpreta, juntament
amb Arnau Monclús. La direcció
ha anat a càrrec de Joan Sors. �

Clownx Teatre presenta
‘Ot, El Quixot’ a l’Ateneu
� SANT FOST DE CAMPSENTELLES

CONTRAPUNT 

� ESPECTACLE INFANTIL

DISSABTE 29 de novembre · 19 h 

Ateneu · De 5 a 8 euros
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El primer Vermut Flamenquillo,
organitzat pel col·lectiu República
del Ritmo a La Bombeta, va ser tot
un èxit d’assistència. Un centenar
de persones es van apropar durant

tot el matí per tastar les truites de
patates, els pinchos, les croquetes i
altres tapes que acompanyaven les
cerveses. 

L’ambient flamenc va estar ame-
nitzat per Wirakocha, grup de Ru-
bí format en una gira per les zones
més pobres de llatinoamèrica i

que, després de la bona acollida, va
decidir continuar transmetent el
seu art pels escenaris de Catalu-
nya. Tot i que en un principi els as-
sistents es van fer pregar per acos-
tar-se a l’escenari, a mig concert el
públic es va entregar completa-
ment al grup i l’ambient de La
Bombeta es va anar escalfant.

D’altra banda, la proposta musi-
cal de La Bombeta (carrer Lluís
Duran, 109) per aquest diumenge
(19.30 h) és el grup molletà de
punk VIH, format per Xixo (veu),
Aida (guitarra), Anna (guitarra
elèctrica i teclat), Skiper (baix) i
Frodo (bateria). �

‘Tapes’ i art flamenc
� MÚSICA | VIH TOCARÀ DIUMENGE A LA BOMBETA

� MOLLET DEL VALLÈS

ANNA PALOMO

� Dilluns la Sala Fiveller inaugurava una exposició en 
homenatge al pintor Manel Mínguez. La col·lecció ha anat a
càrrec de Carmen Herencia, Sílvia Tarafa i Jordi Mínguez. La
mostra es podrà visitar fins al 30 de novembre de 17.30 a
20.30 h durant tots els dies i de 12 a 14 h dissabtes i
festius.�FOTO: MARC GARCIA

Homenatge a Manel Mínguez�

EN DIRECTE. Wirakocha a l’escenari de La Bombeta � A.P.

La formació paretana

Johnny Shepherd and the 

Hurricanes tocava dissabte a

Monzón (Osca) per presentar el

seu nou disc Canallas. El grup

ha tocat per diferents escenaris

de Catalunya i Espanya.

DE GIRA

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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� Unes 200 persones, amb bossetes de 30 llavors cadascuna, van
plantar diumenge als camps de Gallecs més de 6.000 glans d’al-
zines, roures i alzines sureres. Aquesta plantada forma part de
la campanya Dia de la reforestació Toyota 2008, que posava en
marxa la firma automobilística a 65 punts de l’Estat. Els conces-
sionaris Orient Cars i Auto Pujades Vallès van participar a la
plantada a Gallecs.�FOTO: TOYOTA

Toyota planta més de 6.000 glans�
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� MARTORELLES. Les escoles Montserrat acolliran divendres 
(10 h) un taller de relaxació i benestar emocional conduït per
Isabel Erill. Per a l’activitat cal portar un coixí, mitjons i una
tovallola. Les inscripcions s’han de fer a Serveis Socials. GARBUIX

� MEDI AMBIENT | DIUMENGE, ANIVERSARI DE L’ESCOLA DE LA NATURA

El grup DRAG celebra l’Any de 
la Granota i presenta la nova seu

El grup DRAG, associació dedica-
da a la divulgació de la fauna de
Gallecs, amb especial atenció als
rèptils i als amfibis, organitza diu-
menge la celebració de l’Any de la
Granota. L’objectiu de la trobada és
conscienciar sobre la problemàtica
de pervivència d’aquests animals, ja
que, ens els darrers 50 anys, han
desaparegut 168 espècies a tot el
món. Al matí les activitats comen-

çaran a la plaça de l’església de Ga-
llecs (9 h) amb una sortida per co-
nèixer l’entorn i, seguidament, hi
haurà tallers relacionats amb la fau-
na de la zona, com el de menjado-
res i el d’anellament científic d’o-
cells; una exposició de terraris i
fotografies d’amfibis de Gallecs; una
mostra sobre espècies invasores; a
més de contes per als més menuts.
El DRAG aprofitarà la jornada per
presentar la seva nova seu (16h),
que estarà emplaçada a l’edifici de
l’Escola de la Natura (carrer Galen-

de, 12) de Parets. Els assistents po-
dran veure una mostra d’amfibis
exòtics i participar en la xerrada so-
bre la problemàtica de l’espècie.

25 ANYS DEL CENTRE

D’altra banda, diumenge també es
commemoren els 25 anys de l’Es-
cola de la Natura de Parets amb la
fira Ecovallès i la inauguració de la
sala d’exposicions del centre amb
una mostra fotogràfica que recorre
la història de l’entitat. �

SERVEIS SOCIALS ORGANITZA
DIVENDRES UN TALLER DE RELAXACIÓ

� � MOLLET / PARETS

CONTRAPUNT 

� MOLLET. Diumenge el grup de
danses molletà Brisas de los Andes
organitza la primera Trobada cultu-
ral de danses folklòriques a la plaça
Prat de la Riba (12 h). L’activitat

pretén “reunir els grups de gent
que ballen música folklòrica de
diferents països de Llatinoamèri-
ca”, explica la professora de ball
Janet Bermúdez. També hi haurà

una mostra gastronòmica de cuina
llatinoamericana. Pel que fa als
beneficis, aquests es destinaran a la
roba de ball dels nens i nenes que
formen part del grup. Brisas de los
Andes, sorgit a principis d’any, es
troba en procés de constituir-se com
a entitat i ja va actuar a la Quinzena
de la Solidaritat. Actualment, uns
15 nens i nenes de diferents països
formen part de la colla. �

Primera trobada cultural
de Brisas de los Andes

� FOLKLORE | ELS BENEFICIS ES DESTINARAN A LA ROBA DE BALL DEL GRUP
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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

ENVEJA: UNA COMPETICIÓ EN

QUÈ SEMPRE ES PERD

Enveja: una competició en què sempre es perd.
Darrere un dels sentiments més comuns i més perniciosos, s’a-
maguen complexos i frustracions que es poden superar valo-
rant més el que tenim i les persones que ens envolten. L’enveja
és un sentiment tan universal com perniciós. Totes les persones,
en major o menor mesura, sofreixen en algun moment de la
seva vida una aclaparadora sensació d’entrar, de manera espon-
tània i irrefrenable, en una compteició amb l’altre en què sem-
pre es perd. Col·loquem la persona envejada en una posició de
superioritat, abundància i benestar. Com a conseqüència d’a-
questa exaltació del que té o és un tercer, sorgirà la impotèn-
cia, la frustració, el desànim i la creença de ser inferior. La ràbia
i la ira acompanyaran aquesta vivència i mantindran una insa-
na dependència de l’envejat cap a l’envejós. És el que més o
menys diu el prestigiós psicoanalista Harry Snack Sullivan en la
seva definició de l’enveja: “Un sentiment d’incomoditat aguda,
determinada pel descobriment que un altre posseeix alguna
cosa que nosaltres sentim que hauríem de tenir”.

Les demandes mostren les mancances
El discurs de l’envejós és repetitiu, monòton i compulsiu sobre
allò que enveja i amb què competeix. Sabem quines són les
seves mancances a partir del que enveja. L’objecte de l’enveja
no ha de ser una persona concreta, també pot ser un “ideal”
que se’ns ofereix com a model a imitar i que el revesteix de
valor.

Per Xavier Conesa
Psicòleg

� 93 570 71 54
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PER MENJAR

Ingredients

- 1 colomí 

- 4 ous de guatlla

- coliflor petita

- 2 pastanagues 

petites

- 100 g de mongeta     

tendra perona 

- oli d'oliva verge 

extra

- olives d'Aragó

- 1 gra d'all

- vinagre balsàmic 

blanc

COLOMÍ AMB 

VINAGRETA TÈBIA

Hem escuat els ous de guatlla, els hem
posat en vinagre i cap al microones en
un bol tancat amb paper film. De la
mateixa manera, hem cuit les verdures
al microones. A continuació, un rajolí
d'oli a la paella calenta i rostim les cui-
xes i les blanquetes.

Després, i apujant la temperatura, hi
courem els pits. Hi afegirem una mica
de sal. Mentrestant, prepararem una
vinagreta calenta. En una altra paella
amb oli, torrem all picat fins que sigui
daurat. 
Ara hi afegirem el fetge. Sal i pebre.
Quan sigui ben ros, en frenarem la coc-
ció abocant-hi una mica de vinagre.
Preparem ara les verdures. Els traiem
l'aigua amb un colador i, per escalfar-
les, les posem a la mateixa cassola on
havíem rostit el colomí.

Una mica de sal, olives negres per sobre
i hi afegim el fetge que hem torrat.
Acompanyarem el plat amb una amani-
da de musclos escabetxats! 	

�
INGREDIENTS

L’APARADOR

PARQUET RUBÍ
Can Pantiquet, 2 · Local 2 | T- 93 593 07 12 · 610 239 017 | F- 93 579 38 65 | MOLLET DEL VALLÈS

L’espai d’exposició de Parquet Rubí és a Can Pantiquet�M.GARCÍA

Més de 20 anys d’experiència avalen la
trajectòria professional d’Antonio López
(encarregat de la vessant tècnica i de
muntatge) i de Yolanda Gago (responsa-
ble de la botiga). El matrimoni s’encarre-
ga de regentar PARQUET RUBÍ, una
referència a Mollet i el Vallès en la ins-
tal·lació i manteniment de parquet. El
negoci aporta des de fa una dècada solucions pràctiques, eco-
nòmiques i funcionals per a la col·locació i reparació de tota
mena de parquets encolats, flotants, tarimes, laminats, polits,

vernissats i escales massisses, entre altres.
PARQUET RUBÍ utilitza les millors
marques del mercat i una àmplia gamma
d’excel·lents fustes que, gràcies a l’expe-
riència dels seus especialistes, tots profes-
sionals qualificats, convertiran la seva
llar en un espai càlid i comfortable.
Visiteu la seva exposició al barri de Can

Pantiquet (Mollet) i l’atendran amb molt de gust. Demaneu el
vostre pressupost sense compromís i veureu que fàcil i econò-
mic és millorar la vostra llar.

La firma és un referent a
Mollet i el Vallès en la
instal·lació i reparació
de parquets i derivats
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=

DEFUNCIONS

NAIXEMENTS

Laia Extremera García (Parets) 11/11/08
Arnau Barcos Ferré (Mollet) 12/11/08
Vera Fernández García (Santa Perpétua de Mogoda) 14/11/08

Dades facilitades per l’Hospital de Mollet

MOLLET

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

FARMÀCIES DE TORN

PARETS
28-04. BARJA. Raval, 26

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

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

Dolores Gervilla Pérez (Mollet) 94 anys 18/11/08
Cecilia Pera Mompart (Parets) 80 anys 20/11/08
Lluís Font Mitjavila (Martorelles) 80 anys 22/11/08
Mª Mariana Grillo Antunez (Parets) 92 anys 22/11/08
Juan Beleño Romero (Mollet) 67 anys 23/11/08
Antonia Santos Márquez (Mollet) 83 anys 24/11/08

Dades facilitades per la Funerària Monserdà

Cartellera del 28 de novembre al 4 de desembre

CINES MONTCADA

Red de Mentiras Horari: 16.45-19.30-22.00-0.20

Saw V Horari: 16.30-18.30-20.30-22.30-0.30

007 Quantum of solace Horari: 16.00-18.10-20.20-

22.30-0.40

High School Musical 3 Horari: 16.00-18.10

Noches de tormenta Horari: 20.15-22.15-0.15

LA RESTA DE LA CARTELLERA

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

PRÒXIMAMENT: Bolt, Crepúsculo, Ultimatum tierra,
Desesperaux, Di que sí, El lince perdido, Australia

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: DANIEL RUIZ VIDAL i ADELA GRAU
MILÀ. 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.

NOVETATS

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

DIJOUS, 20 14ºC 6ºC 10ºC 1.024 hPa - 29 km/h WSW

DIVENDRES, 21 15ºC 4ºC 12ºC 1.016 hPa        _ 27 km/h WNW

DISSABTE, 22 17ºC 8ºC 14ºC 1.011 hPa        - 18 km/h SE

DIUMENGE, 23 14ºC 8ºC 13ºC 1.011 hPa - 29 km/h W

DILLUNS, 24 15ºC 10ºC 10ºC 997 hPa - 44 km/h W

DIMARTS, 25 14ºC 4ºC 10ºC 1.012 hPa - 34 km/h SE

DIMECRES, 26 11ºC 1ºC 6ºC 1.024 hPa - 16 km/h W

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

Ambient fred, amb possibili-
tat de ruixats fins al migdia i
més probables com més al
nord. La temperatura míni-
ma pujarà i la màxima es
mantindrà.

Cel gairebé serè fins a mig
matí. A partir de llavors, el
cel es taparà i arribaran
noves precipitacions. Mal-
grat la pluja, la temperatu-
ra pujarà.

Cel estarà molt tapat i hi
haurà una clara baixada de
les temperatures. No es der-
carta algun ruixat aïllat,
encara que, en principi, no
plourà.

Previsió per al cap de setmana

DIVENDRES 28 DISSABTE 29

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






DIUMENGE 30

Masia Can Jornet Xic, afores s/n
08104 GALLECS (Mollet del Vallès) 

T. 93 544 53 97 / www.parcgallecs.cat

Menja sa. Vine a

l’Agrobotiga

de Gallecs!

EL TEMPS
per Felip Comas

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

CAN PANTIQUET CELEBRA 
15 ANYS DE ROCK AL CÍVIC
AMB UNA ‘JAM SESSION’ AMB
MÚSICS MOLLETANS Pàg. 3 

Superhero Movie Comèdia
Durada: 85 min. Horari: 16.15-
18.15-20.15-22.15-0.15. De: Craig
Mazin Amb: Drake Bell, Leslie
Nielsen, Sara Paxton, Tracy Morgan.
Quants súperherois fan falta per sal-
var el món? Agárralo como puedas i

Scary Movie busquen trobar la resposta...

Madagascar 2 Animació Durada:
120 min. Horari: 16.00-17.00 (dissab-
te i diumenge)-18.00-19.00-20.00-
21.00-22.00-23.00 (divendres i dissab-
te). De: Eric Darnell i Tom McGrath
Amb: Ben Stiller, Chris Rock.
Els pingüins reparen un vell aeroplà

accidentat on la tripulació arribarà a les inmenses
planures africanes.

MOLLET

PARETS

EXPOSICIONS

Dissabte, 29

· TEATRE. 19 h. Melocotón

en almíbar, de la companyia

El Sofà del Camión. Teatre

de Can Gomà.

· MONÒLEG. 19 h. Relatos en

clave de tango, a càrrec de

Rosita Milandi. La Bombeta.

· DONA. Sopar homenatge.

Mercat Vell. 

· PETIT FORMAT. 22 h. Nit de

monòlegs: ¿Y tú qué eliges?

L’Era.

Diumenge, 30

· SORTIDA. Excursió a la Vall

de Malanyeu amb el Club

Muntanyenc. 

· CONCERT. 19.30 h. VIH. La

Bombeta.

Dilluns, 1

· DIA MUNDIAL DE LA SIDA.

11 h. Punt d’informació a la

plaça Catalunya. Exposició

documental a la biblioteca

Can Mulà.

· XERRADA. 17.30 h. Menjar

bé per viure millor. Ateneu

Gran.

Dimarts, 2

· LITERATURA AMB CAFÈ. 16

12 h. Inauguració de la sala

d’exposicions de l’Escola de

la Natura.

Dimarts, 2

· INFANTIL. 18.30 h. L’hora

del conte. Biblioteca Can Ra-

joler. 

Dijous, 4

· PREMIS. 20 h. Veredicte del

Premi Escobar de còmic

2008. Teatre Can Rajoler.

MOLLET

· L’APARADOR. Romperlo to-

do y que haga tirotiro, d’Ana

García-Pineda. Museu Abelló.

Fins al 12 de desembre.

· MOSTRA. Expoval. L’Era.

Fins al 28 de novembre.

· MOSTRA. Viatgers del món.

Can Pantiquet. De l’1 al 15

de desembre.

· MOSTRA. L’àvia Marinette,

de Rosa Agenjo. La Marine-

ta. Fins al 20 de desembre.

· MOSTRA. No hi ha res

com..., de Santi Canet. Can

Borrell. Fins al 12 de desem-

bre.

PARETS

· PROU D’HÒSTIES. Mostra

fotogràfica. Can Rajoler. Fins

al 30 de novembre.

SANT FOST

· MOSTRA. El planeta Terra.

L’Ateneu. Del 2 al 19 de no-

vembre.

MARTORELLES

· MOSTRA. Llibres prohibits,

de Freixes i Garriga. Bibliote-

ca Montserrat Roig. Fins al

10 de desembre.

MARTORELLES

Divendres, 28

· TALLER. 10 h. Relaxació i

benestar emocional. Escoles

Montserrat.

Dissabte, 29

· TARDA DE BALL. 18 h. A

l’Envelat.

SANT FOST

Divendres, 28

· XERRADA. 20 h. La llei de

dependència. L’Ateneu.

· INFANTIL. 18.30 h. L’hora

del conte. Biblioteca.

Dissabte, 29

· TEATRE INFANTIL. 19 h. Ot,

el Quixot. L’Ateneu.

h.  El curiós incident del gos

a mitja nit, de Mark Haddon.

Biblioteca Can Mulà.

Dijous, 3

· TEATRE. 11.30 h. Que sí, vi-

da. IES Vicenç Plantada.

· FILM. 19 h. Projecció En el

tiempo de las mariposas.

CIRD Joana Barcala.

· PRESENTACIÓ. 19.30 h. Re-

vista Mosaic i xerrada sobre

el Fons Català de Cooperació

al desenvolupament. Biblio-

teca Can Mulà.

Divendres, 28

· INFANTIL. 18 h. L’hora del

conte. Biblioteca Can Butjo-

sa.

· SOPAR BENÈFIC. 21 h. Pa-

rets contra el càncer. Restau-

rant La Salut.

Dissabte, 29

· INAUGURACIÓ. 12 h. Esta-

ció meteorològica i observa-

tori astronòmic. CEIP Pau Vi-

la.

Diumenge, 30

· 25 ANYS. De 10 a 18 h. Fira

Ecovallès al carrer Galende.
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A-fer-s Exteriors per FerARA FA CINC ANYS...

28 de novembre de 2003 (n. 126)
Mollet reduïa tres milions d’inver-
sions el 2004, davant l’entrada en
vigor de la Llei d’estabilitat pres-
supostària, que implicava 1,2 mi-
lions menys d’ingressos per l’IAE. 

–Per què cinema clàssic?
–Volem tapar un forat de cine que hi ha a
Mollet. Impulsem un cinefòrum ambien-
tat en el cinema clàssic.
–Quines pelis?
–Les millors de la història fins fa 20 anys.
–Ara no es fa bon cinema?
–Sí, els darrers anys s’han fet bones pel·lí-
cules, hi ha films que avui dia val la pena
veure. Penso en El laberinto del Fauno o
La vida de los otros. 

–Quin cinema passareu al Casal?
–Entre altres, Ser o no ser, Taxi driver o
Con la muerte en los talones. Donarem la
sinopsi, visionarem el film i farem una pe-
tita tertúlia.
–Com heu triat les pel·lícules?
–Volíem oferir una mica de tot dins el ci-
nema clàssic i els nous clàssics. Pensem en
tots els públics. 
–Hi ha públic de cinema clàssic?
–Tota activitat nova planteja un interrogant,
però creiem que hi ha un col·lectiu cinèfil. 
–Què és un cinèfil?
–Una persona a qui li agrada el cinema.  
–Costa veure cinema no comercial.
–És un problema cultural. A París hi ha sa-
les especialitzades en cinema clàssic i d’art
i assaig.   

� PER: ESTEVE GIRALT

Com a cinèfil aficionat promou el primer cicle de
cinema clàssic al Casal Cultural de Mollet.

Miquel Coll

Volem tapar el
forat de cine que
hi ha a Mollet

EN ESSÈNCIA

� LA DADA

7.370
� Aquest són els metres quadrats
de superfície construïda que tin-
drà el futur edifici dels jutjats de
Mollet, que s’emplaçarà a la ronda
dels Pinetons. 4

� LA FRASE

� DANI ARANDA, de la Plataforma en
Defensa de Gallecs, explicava com va
conèixer Lluís Ansó, a l’acte de reco-
neixement popular de diumenge. 12

� LA PARAULA

Clúster

� � Aquest és el nom  que defineix
una agrupació d’empreses que tre-
ballen en el mateix sector i es loca-
litzen en un espai geogràfic con-
cret, a més cooperen entre elles i
aporten una oferta complementà-
ria. L’IUCT i l’Ajuntament de Parets
volen promoure un clúster de cièn-
cies de la vida al Vallès Oriental. 17

� EL WEB

www.sindic.cat

� Aquest és el web del Síndic de
Greuges, on es poden presentar
queixes de les administracions.
Ribó ho explicava a Mollet. 8

Fa anys, un home va venir a
l’IES per parlar d’un Gallecs
que estava en perill

“
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ARSEGUR SEGURIDAD

· VIGILANTES DE SEGURIDAD CON ARMA

· VIGILANTES DE SEGURIDAD SIN ARMA

· COCHE PATRULLA (Polígonos, urbanizaciones)

ARSEGUR SERVEIS

· RECEPCIONISTAS

· TELEFONISTAS

· CONSERJES

· PORTEROS

· AZAFATAS

ARSEGUR JARDINERÍA

STOP ALARMA

· ALARMAS

· CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS

· CUSTODIA DE LLAVES

· CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISIÓN

· BARRERAS ANTIHURTOS

· SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

ARSEGUR LIMPIEZA

· LIMPIEZA DE EDIFICIOS

· LIMPIEZA INDUSTRIAL

· SUMINISTROS HIGIÉNICOS

· LIMPIEZA DE CRISTALES Y FACHADASARSEGUR SERVICIOS TÉCNICOS

· CONTROL DE PLAGAS

· HIGIENE AMBIENTAL

· LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CONDUCTOS 

DE AIRE ACONDICIONADO

ARSEGUR OUTSOURCING

· DISTRIBUCIÓN CORREO

· DISTRIBUCIÓN PAQUETERÍA

· MOZOS ALMACEN

· MANIPULADORES

· CARGAS Y DESCARGAS

· ALMACENAJE

· MENSAJERIA

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

DELEGACIONES: 

TARRAGONA, GERONA,

LERIDA, ZARAGOZA,

MADRID, VALENCIA, 

CASTELLON, ALICANTE
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AGUSTÍ ANTIGA MONNER

RACÓ D’ART

CASTELL DE GUIMERÀ (1926)
Agustí Antiga Monner (Barcelona,1874 - 1942)

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) 

Pintor barceloní de la primera
meitat del segle XX i fill de la
popular actriu de teatre Anna
Monell, va cursar els seus estu-
dis a l’Escola de Belles Arts i va
ser premiat amb diversos di-
plomes i medalles. En els seus
inicis, va pintar en base de
l’antiga escola, de manera te-
rrosa i ombrívola. En aquell
temps va produir algunes
obres estimables, entre les
quals s’ha de comptar una
magdalena i diversos retrats.

Posteriorment, la seva obra
es va anar aclarint i adquirint
més tonalitats vives i major ex-
pressió colorística. En la seva
nova modalitat, va pintar un

gran nombre de paisatges i
natures mortes. Va sobresortir
també en el dibuix, pel qual va
tenir una gran facilitat i una
visió certera i justa. 

El 1926 va exposar uns as-
pectes urbans barcelonins a les
galeries Dalmau. Part de la se-
va obra es troba al Museu
d’Art Modern de Barcelona. �

En els seus inicis 
va pintar de forma
terrosa, segons
l’antiga escola
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La segona temporada de l’espai
d’art jove Nouart, a La Nau, s’obri-
rà aquest divendres (21.30h) amb
una mostra fotogràfica de la molle-
tana Sònia Villegas i el viguetà Xa-
vier Auseller. L’exposició, que es
podrà visitar a l’equipament juvenil
de l’avinguda del Parc fins al 12 de
desembre, porta el títol de Xina. La
pausa del temps i és fruit de l’expe-
riència dels dos fotògrafs en un
viatge personal al país asiàtic.

Sònia Villegas estudia a l’Institut
d’Estudis Fotogràfics de Catalunya
i ha impartit cursos de fotografia di-
gital creativa. Auseller s’ha especia-
litzat en fotoperiodisme. Xina. La
pausa del temps es va presentar per
primera vegada a Vic, l’any passat, i
es va exposar també l’estiu passat a
Perpinyà.

D’altra banda, una de les nove-
tats del Nouart d’aquesta tempora-
da és la inclusió de dues exposi-

cions col·lectives que es faran al
Centre Cultural La Marineta, els
mesos de juliol i desembre de
2009. A partir de Nouart, en l’ante-
rior edició naixia també la primera
mostra d’art al carrer.

Nouart és un nou projecte que té

per objectiu donar suport a joves
artistes molletans que desenvolu-
pin un projecte creatiu propi. L’Es-
pai Jove la Nau ofereix un espai on
treballar en l’obra, mostrar el tre-
ball artístic a l’espai d’exposicions i
fer-ne difusió.  �

� ART | SÒNIA VILLEGAS I XAVIER AUSELLER EXPOSEN A LA NAU

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M.ERAS

Una mostra fotogràfica sobre
la Xina reobre la sala Nouart 

� MOLLET DEL VALLÈS. L’Ajuntament
ha convocat la 14a edició del
Concurs de Fotografia de Sant
Vicenç, que farà públic el veredic-
te el 16 de gener al centre cultural
La Marineta, en el marc de la festa
major d’hivern.  

Cada participant pot entregar un
màxim de tres instantànies abans
del 10 de gener. El certamen té

dues categories, segons si el tema
és lliure (dotat amb 220 euros) o
sobre Mollet (el primer premi és
de 350 euros; 220, el segon, i 180,
el tercer), a més d’un guardó per a
la millor obra d’un participant lo-
cal (200 euros). Des de la passada
edició, també es premia el millor
concursant jove, entre 12 i 18 anys
(100 euros). �

El concurs d’instantànies
de Sant Vicenç, convocat

� FOTOGRAFIA | VEREDICTE PER LA FESTA MAJOR

CARTELL PROMOCIONAL. La cultura xinesa centra la mostra�AJUNTAMENT

L’artista molletana
Calahorra exposa al
CIRD Joana Barcala

� El Centre d’Informació i
Recursos per a Doness (CIRD)
Joana Barcala acull, fins al 10 de
desembre l’exposició de la pintora
molletana E.L. Calahorra. La
mostra organitzada també per l’as-
sociació d’artistes CREA es va
inaugurar divendres passat. En
aquesta ocasió, Calahorra mostra
tant la seva producció pictòrica
com l’escultòrica.

La Sala Fiveller 
acull un homenatge
a Manel Mínguez

� Divendres (20h) s’inaugura una
exposició d’homenatge al pintor
Manel Mínguez, que es podrà
veure fins al 30 de novembre a la
Sala Fiveller. La mostra, que ha
anat a càrrec de Carmen Herencia,
Sílvia Tarafa i Jordi Mínguez, es
podrà visitar els feiners, de 17.30 a
20.30h, i els dissabtes i festius, de
14 a 14h i de 17.30 a 20.30h a la
cèntrica sala de la rambla.
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L’APARADOR

Administració de Loteria Número 1
Jaume I (Quatre cantons) | T- 93 570 57 86 | F- 93 593 95 02 | www.loteria1mollet.com | MOLLET DEL VALLÈS

L’Administració de Loteria Número 1, a l’avinguda Jaume I�M.G.

Nascuda el 1981 l’Administració de Loteria
número 1 torna a ser protagonista amb el
sorteig de Nadal. Antonio Villar i Maria
Dolors Pedrola han repartit sort en diverses
ocasions: s’estrenava el 1982, amb el primer
premi del sorteig extraordinari de Vacances;
l’han seguit, un tercer de la Loteria de Nadal
(1984); la Grossa de Nadal (1986); un tercer
íntegre de la Loteria (1989); dos segons premis (1992 i 2003), i
el més recent, al febrer passat, el segon premi del 29.822, un
fixe a l’administració. Enguany, per Nadal, els imparells són els

més sol·licitats, tot i que els acabats en 8
també han fet fortuna. També la travessa
futbolística ha deixat calerons. A l’última
jornada de l’any passat van segellar un ple
al 15. L’Administració comercialitza tots
els jocs de l’Estat (loteria, Bono-Loto,
Euromillón, Primitiva i el Gordo de la
Primitiva, Quiniela, Quiniela Hípica) i

obre cada dia de 8.30 a 20.30 h, i dissabtes, de 9 a 14 h.
Afanyeu-vos, resta poc per assaborir la màgia de la loteria de
Nadal. Alimentem la il·lusió, perquè es pot fer realitat.

L’Administració 
de Loteria Número 1
comercialitza tots 
els jocs de l’Estat
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c. Berenguer III, 72
MOLLET del VALLÈS

MODA 0-16 anys

ESCADA

AVANÇA’T 

AL NADAL

Descomptes 

de fins al 30%

en roba de temporada 

i de marca


