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Francisco Amaya ha deixat de ser el
Síndic Personer de Mollet, després
de cinc anys al capdavant d’aquesta
institució. Dilluns, la sala de plens
de l’ajuntament acollia la presenta-
ció de la memòria de 2008 del de-
fensor del poble molletà, que també
feia balanç de la seva trajectòria al
càrrec que ell mateix va inaugurar
l’any 2003. Amaya concloïa la seva
exposició amb algunes recomana-
cions a l’Ajuntament: “transparèn-
cia en els processos administratius
[…] i en la contractació de les
empreses de serveis. L’eficàcia en
l’atenció i el servei als ciutadans,
[…] en la preocupació pels més
dèbils i amb necessitats”. 

El Síndic reconeixia que la seva
funció s’ha anat descobrint en
aquests cinc anys. “Encara que el
ciutadà no tingui raó, he estat al
seu costat, tot i que no he demanat
res que no fos lògic”, assegurava.

Amaya, davant els elogis que rebia
de tots els grups municipals, deia:
“no sóc especial, però sí que m’es-
timo la gent i el meu poble”. Per
això, explicava que vol continuar
treballant pels drets humans i dema-

nava un bon tracte pel nou síndic,
que encara s’ha de triar. L’alcalde,
Josep Monràs, li agraïa “l’excel·lent
tasca de mediació” i assegurava
que la ciutadania “hi ha trobat el
caliu d’una persona propera”. �

El Síndic marxa i demana més
transparència, eficàcia i atenció

� UN QUINQUENI AL SERVEI DE LA CIUTADANIA | FRANCISCO AMAYA S’ACOMIADA ENTRE ELOGIS

� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

� Tots els grups municipals van
coincidir en valorar positivament
la feina de Francisco Amaya per-
què asseguren que ha aconseguit
donar a conèixer la institució a la
ciutadania i la col·laboració de
l’administració per desenvolupar la
seva tasca. El portaveu del PSC,
Josep Garzón, deia que el govern
seguia les recomanacions del Sín-
dic i que “millorar l’atenció a les
persones continua sent l’objetiu”. 

La representant del grup d’ICV-
EUiA, Noemí Fernández, li reco-
neixia “una tasca difícil, duta en-
davant amb molta dignitat” i
demanava consens i participació
en l’elecció del nou Síndic.

Pel que fa al PP, Susana Calvo,
agraïa “el coratge, la humilitat, la
honradesa i l’empenta” d’Amaya,
i “l’ajut a tota la ciutadania d’u-
na forma altruista”.

El portaveu convergent, Feliu
Guillaumes, deia que Amaya “ha
fet entendre que darrera de cada
expedient hi ha una persona” i
“ha trobat el paper del síndic”.

Finalment, el portaveu d’ERC,
Xavier Fenosa, li reconeixia haver
treballat “amb eficàcia, sense fer
sang, però dient sempre allò que
calia dir”. �

“Una institució
coneguda i ben
valorada per 
la ciutadania”

DARRER PLE. Francisco Amaya s’acomiadava amb la sala plena �M.G.

“Encara que el ciutadà no tingui raó he 
estat al seu costat i he demanat coses lògiques”

Ara s’iniciarà el procés per triar la persona
que ha d’encapçalar la institució molletana

Amaya feia unes recomanacions

a l’administració local:

· ”Els polítics han d’assolir un

clima entre els funcionaris 

perquè la seva feina els 

il·lusioni, ja que no estan 

administrant casa seva, sinó la 

de tots els ciutadans”. 

· Davant la crisi, “cal preveure 

un pla d’ajuts […] i actuar

coordinadament amb Càritas,

Creu Roja i altres entitats”.

· ”La participació democràtica de

les persones i de les entitats ha

d’arribar a ser quotidiana i vista

amb normalitat per tots”.

· A l’oposició: “Estudiar amb

objectivitat les pròpies 

propostes i les fetes pel govern”.

· ”Demano enèrgicament que en

totes les ofertes d’ocupació de

llocs de treball es respectin amb

rigor les normatives vigents”.

LES ESTIRADES D’ORELLA

�Amaya deia que a Mollet hi ha més queixes
relatives a problemes d’urbanisme que a altres
ciutats. El Síndic recomana a l’Ajuntament 
que “posi sentit comú en l’aplicació de la llei”,

sobretot en reformes d’habitatges antics.

L’ACTIVITAT ANUAL GESTIONS D’OBRES

EL ‘DEFENSOR DEL POBLE’ VA 
FER 129 ACTUACIONS EL 2008

�El Síndic va actuar en 129 casos durant 
el 2008, dels quals 82 eren consultes, 2 
actuacions d’ofici i 45 queixes. D’aquestes,
20 encara estan en tràmit, 7 han estat 
solucionades, 4 no admeses i 6 derivades.

L’URBANISME SUSCITA 
MOLTES QUEIXES CIUTADANES

PREOCUPACIONS VEÏNALS

CONSUM ÉS L’ÀMBIT QUE
GENERA MÉS CONSULTES

�L’àmbit que ha generat més consultes
al Síndic ha estat el de consum (9),
seguit del de disciplina urbanística, del
de la Policia Municipal, la Salut Pública i
sobre el Síndic de Greuges (5 cada un).



L’Ajuntament de Mollet destinarà
prop de 400.000 euros a reformar
pavimentació i enllumenat del
Parc dels Colors, provinents dels 9
milions d’euros del Fons Estatal
d’Inversió Local.

Aquest és un dels 33 projectes
presentats pel consistori, que, d’u-
na banda, pretén adequar la part
del parc pavimentada amb ciment
(293.000 euros) i, de l’altra, refor-
mar els llums per tal de reduir-ne
la intensitat i, per tant, la contami-
nació lumínica, tot mantenint el
disseny ideat per l’arquitecte Enric
Miralles. 

MANTENIMENT CONTINUAT

El Parc dels Colors, inaugurat el
juliol de 2001, s’ha anat reformant
constantment. De fet, l’actuació al
paviment no afectarà la zona dels
mosaics, ja que l’Ajuntament ja va
substituir les tessel·les trencades.
També s’ha fet manteniment de les
graderies per reforçar una de les

columnes de contenció de l’estruc-
tura del parc i constantment s’hi
fan treballs de neteja de grafits i
manteniment del mobiliari. 

Pel que fa a la il·luminació, tam-
bé s’hi va intervenir fa uns anys per

tal de reduir la intensitat. “Es va
haver de fer d’una manera més
senzilla per manca de pressupost,
però ara es podrà canviar l’enllu-
menat”, indica el regidor de Via
Pública, Feliu Guillaumes.

L’edil ha recordat també que
gran part de l’ajut del Fons Estatal
es destinarà a petites obres als car-
rers i, en especial, a l’eliminació de
barreres arquitectòniques dels pas-
sos de vianants. �

� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

� VIA PÚBLICA | PROJECTE FINANÇAT PEL FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL

Mollet destina uns 400.000 euros
a reformes al Parc dels Colors

� PARTICIPACIÓ

SOCIETAT
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ELS CENTRES CÍVICS I CULTURALS DE MOLLET HAN OBERT EL PERÍODE D’INSCRIPCIONS ALS CURSOS FINS AL 30 DE GENER*

EL CASAL CULTURAL ORGANITZA   
UN DEBAT SOBRE EL PLA DE LES PRUNERES

� URBANISME | POLÈMICA PER L’APARCAMENT

� MOLLET. El Casal Cultural ha organitzat per al proper dijous (20 h) un
debat sobre la urbanització del Pla de les Pruneres, en el qual assistiran
membres de la plataforma contra el pàrquing de pagament i comerciants
del centre, entre altres.

Gran part de l’ajut de Madrid s’emprarà en l’eliminació de barreres arquitectòniques dels carrers

El segon 
Pla Estratègic
organitza un
debat obert

El dissabte 7 de febrer el GIRO
acollirà, a partir de les 9.30 h, una
jornada participativa per debatre i
reflexionar a l’entorn de l’estat de
la ciutat, dins del marc del procés
d’elaboració del segon Pla Estratè-
gic de Mollet, que ha de definir
propostes i accions per al futur de
la ciutat fins al 2025.

L’acte està adreçat a tota la ciu-
tadania, els agents econòmics i so-
cials i a les institucions, i cal ins-
criure’s prèviament, fins al dia 4 de
febrer, ja que el nombre de places
és limitat. Es pot formalitzar la ins-
cripció dipositant la butlleta que es
publica en aquesta edició de
CONTRAPUNT (pag. 12) als
equipaments municipals (Ajunta-
ment i centres cívics), o bé per mit-
jà del correu plaestrategic@mollet-
valles.cat, fent-hi constar nom,
cognoms, adreça, telèfon, correu
electrònic i entitat. 

En aquesta primera fase s’ha fet
una diagnosi prèvia, que ha sorgit
del treball que han fet el consell
plenari i la comissió del Pla, i de
les aportacions de les persones que
s’han adreçat al web www.plaestra-
tegic.molletvalles.cat. �

A REFORMAR. L’enllumenat se substituirà per un de menor intensitat, tot respectant l’estètica �ARXIU

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT
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Joan Falguera Vilardell, un pagès
de La Casilla que havia anat al Sin-
dicat amb el seu amic Josep Font,
va morir pocs dies després com a
conseqüència del bombardeig que
l’aviació italiana va fer el 8 de ge-
ner de 1938 als Quatre Cantons.
Amb aquesta nova víctima docu-
mentada el número de morts 
d’aquell vespre tràgic a la ciutat és
de 16, als quals se’ls hi ha de sumar
les altres 8 víctimes que van perdre
la vida un any més tard, el 25 de
gener de 1939, en el segon bom-
bardeig que va patir la ciutat durant
la Guerra Civil, aquesta vegada a
l’entorn de l’estació de França.

Aquest és un dels descobriments
de la recerca que la historiadora M.
Àngels Suárez i la periodista Glòria
Arimón han desenvolupat per un
especial a la revista Notes, que
commemora els 70 anys d’aquest
segon atac aeri feixista.

Dijous es presentava la publica-
ció del Centre d’Estudis Molletans
(CEM), que inclou també dades
més completes de les altres vícti-
mes ja documentades anterior-
ment, així com el testimoni oral
d’una quarantena de molletans que
van viure els bombardejos indiscri-
minats a la ciutat.

La tasca de les dues molletanes

ha rebut la col·laboració de l’histo-
riador granollerí Joan Garriga, que
ha localitzat un document de l’Ar-
xiu de l’Estat Major de l’Exèrcit a
Roma, que inclou un mapa que si-
tua Mollet i les seves vies de comu-
nicació. El text parla de dues fàbri-
ques d’armament i d’un dipòsit de
Campsa, que serien els objectius
militars que buscava l’aviació italia-
na que va bombardejar la ciutat.

Segons el document, al bombar-
deig de 1939 es van llençar 60
bombes de 50 quilograms cada
una. Tot i que no s’ha pogut esbri-
nar exactament perquè la ciutat va
ser bombardejada, als informes mi-
litars consta que els feixistes sospi-
taven que la fàbrica Elizalde de
Barcelona (d’armament) podia ha-
ver-se traslladat a Mollet, a la Tene-
ria, fet que no s’ha pogut provar.

L’especial dels bombardejos in-
clou també un article sobre els re-
fugis antiaeris, en el qual es publica
un mapa de les previsions (no
acompler-tes per problemes econò-
mics) de la Junta de Defensa Passi-
va Local, que CONTRAPUNT va
donar a conèixer l’any passat, en
una sèrie d’articles a l’entorn del
70è aniversari del bombardeig dels
Quatre Cantons. Al nou treball,
Arimon ha aconseguit trobar cons-
tància d’una vintena de refugis par-
ticulars. �

� RECERCA | DIJOUS ES PRESENTAVA EL NOU NÚMERO DE LA REVISTA ‘NOTES’ QUE INCLOU UN ESPECIAL DELS ATACS AERIS DE LA GUERRA CIVIL

Documenten una nova víctima del
bombardeig dels Quatre Cantons
� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

� MOLLET. El número 24 de la revis-
ta Notes, que es presentava el dia
de Sant Esteve, inclou també un
monogràfic sobre les darreres Jorna-
des de Tardor del CEM dedicades
al tema de la seguretat ciutadana. A
la miscel·lània, a banda de l’ampli
estudi especial pel 70è aniversari
dels bombardejos, hi ha altres arti-
cles, com les Anotacions sobre afi-
cionats molletans a l’arqueologia i
museística els anys quaranta, de Jo-
sep M. Suñé Arbussà, i un estudi
sobre l’església de Santa Maria de
Santiga, d’Ernesto Vilàs Galindo.

El Notes recull també el testimo-

ni de l’exregidor de Cultura Oriol
Fort sobre la relació de Brossa amb
Mollet, així com els estudis de Da-
ni Aranda sobre Els amfibis de Ga-
llecs: una situació difícil, i de Pere
Emiliano i Estapé sobre les Pluges,
inundacions i altres fenòmens mete-
orològics a Mollet del Vallès al llarg
dels darrers 150 anys. La miscel·là-
nia es completa amb els articles La
memòria de les plantes, de Jordi
Camprubí, i El poder local a Mollet
durant els primers anys del nou rè-
gim 1939-1945, de Marta Figueras i
Adriana Díaz, guanyadores de la
beca Vicenç Plantada. �

Amfibis i fenòmens meteorològics

PORTADA. El 24 del Notes

A banda de la presentació de

l’estudi del Notes, el CEM i 

l’Ajuntament han organitzat un

seguit d’actes fins a l’abril per

commemorar el 70è aniversari

del segon bombardeig a Mollet.

El programa inclou xerrades 

sobre els bombardejos a la 

ciutat i els camps de concentració

nazis. També es prepara un 

seminari a l’abril, que comptarà

amb els historiadors Joan 

Garriga, Xavier Domènech i

M.Àngels Suárez, i la periodista

Glòria Arimón. A més la ciutat

acollirà quatre exposicions: una

de llibres, revistes i fotografies

relacionades amb la Guerra Civil,

els bombardejos i els refugiats, a

la Biblioteca de Can Mulà; 

Educació, municipis i República,

a La Marineta; Camps de 

concentració d’Auschwitz i 

Birkenau, al centre cívic de Can

Borrell, i Recuperació de la 

memòria democràtica, al cívic 

de Can Borrell.

LA COMMEMORACIÓ

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

� L’octubre de 2008 tècnics de  l’Incasol van desenterrar un obús caigut
el 27 del gener de 1939 en un marge del camp de can Salvi. Segons 
l’informe, es tractava d’un artefacte enterrat a 1,70 metres, que podia
haver anat a parar allà arrel del foc creuat entre nacionals que s’estaven a
la serra de Sentmenat i republicans que eren al Coll de la Manya.�NOTES

L’obús retirat de Can Salvi a GallecsU

�
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Enguany, a partir d

d e c r e t d e l ' e s t a t

e s p a n y o l , t o t s e l s

municipis rebran una

injecció econòmica per

a executar obres pú-

bliques, amb l'objectiu

de crear ocupació, en

un context de crisi

creixent.

Mollet rebrà una injecció que com ja se n'ha

fet ressò la premsa, serà d'una mica més de 9

mil·lions d'euros.

El grup municipal d'ICV-EUiA davant

d'aquesta situació i oportunitat excepcional

va plantejar un llistat de propostes

d'actuacions que entenem calia realitzar.

Hem de dir que estem satisfets que un gran

nombre d'aquestes, s'han inclòs per a dur-se

a terme a la nostra ciutat i hi estem d'acord,

entre d'altres: Millores d'accessibilitat

(eliminació de barreres arquitectòniques),

soterrament de contenidors, instal·lació

d'una pèrgola solar, millores a parcs de la

ciutat, millores en alguns equipaments

(Mercat Vell, Pavelló de Riera Seca, i en

centres cívics), la urbanització de carrers i

altres espais públics…

No obstant això, el nostre grup hi troba a

faltar: aparcaments dissuasoris, més carrils

bici, adequació del Parc dels Colors, més

actuacions en pro de l'estalvi energètic, la

inclusió d'actuacions a realitzar a Gallecs.

Considerem que havien de trobar-se dins de

les prioritats, però l'actual equip de govern

(PSC-CIU) les ha desestimat.

Tot i que no s'han acceptat el 100% de les

propostes que vam presentar, podem dir

que el conjunt d'actuacions és important i fa

justícia a barris que fa temps que estan

oblidats, com Estació del Nord, Lourdes o els

polígons …

Amb l'exercici de reunir-nos els cinc grups

municipals, de divers color polític, de

diferent manera d'actuar, s'ha demostrat

que en assumptes de ciutat, el debat i la

participació suma. Aquesta ha estat

l'oportunitat de fer una millor feina,

d'aconseguir el consens que cal per

continuar endavant construint el poble de

tothom, i no només el d'uns quants.

Esperem que a partir d'ara la informació, el

debat i el diàleg entre les diferents forces,

esdevingui una manera de fer, en benefici de

Mollet.

ICV-EUiA seguirà treballant en aquest sentit,

perquè al darrera de les seves propostes hi

ha un projecte de ciutat, que compta amb

tots i totes.

'un

Butlletí del Grup Municipal d’ICV-EUiA a l’Ajuntament de Mollet Gener‘09

noemífernández
marinaescribanoINJECCIÓ A LA CIUTAT

PLA D´INVERSIÓ LOCAL

www.icveuiamollet.org

Esquerra Unida i Alternativa (EUiA)

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

Iniciativa per Catalunya - Verds (ICV)

Berenguer III, 114
Tel. 93 593 03 96

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

Noemí Fernández

Portaveu d’ICV-EUiA

SOLIDARITAT AMB GAZA ANNA BOSCH, memòria viva

d’esquerres i ecologistes de debò

B U S

U A B

mollet

uab

VOLEM ELBUS
A LA

UAB

a M
ollet

d’esquerres i ecologistes de debò

BUSA LA UAB
a Mollet, el

ser una realitat!!à

als 1300 signants, gr cies!!à

Marina Escribano

Regidora d’ICV-EUiA

L'exèrcit d'ocupació israelià està cometent una nova massacre a Gaza. El

resultat d'aquest acte de barbàries ha causat més de mig miler de palestins

morts, bona part d'ells població civil desarmada.

Fem una crida a tota la societat civil perquè facin seu el

compromís amb la cultura de la Pau, expressada de

manera àmplia i reiterada per la ciutadania del poble de

Catalunya.

El Grup Municipal d'ICV-EUiA, davant el conflicte a

Gaza manifesta el seu rebuig i condemna la massacre que s'està

cometent a la Franja de Gaza.

Per tot això presentarà una moció urgent de denúncia i condemna,

entre d'altres acords, per tal que es debati en una Junta de Portaveus

extraordinària i es ratifiqui al Ple del mes de gener.

ICV-EUiA demanarà a l'equip de govern de la ciutat

una reunió perquè l'Ajuntament de Mollet encapçali

actes i iniciatives ciutadanes de reconeixement

institucional i social a l'Anna Bosch.

Per altra banda, la coalició ICV-EUiA en els pròxims

dies participarà activament amb entitats, partits i persones a títol

individual per tal de preparar un acte d'homenatge a la figura de l'Anna

Bosch. L'Anna Bosch a part d'Alcaldessa del primer Ajuntament

democràtic de Mollet després del franquisme ha estat sempre

vinculada als moviments socials de la ciutat i de tota Catalunya.

L'Anna ha estat un exemple de compromís i de lluita, de tarannà

dialogant i de ferma consciència colectiva. La seva memòria és

patrimoni viu de Mollet. Un orgull que cal preservar.

EL RETO ES EL PARO
PLA D´INVERSIÓ LOCAL

Antonio López

Regidor d’ICV-EUiA

Desde ICV-EUiA hemos hecho una valoración

globalmente positiva del Plan de Inversión Local

que inyectará en Mollet 9 millones de euros.

En este proceso ICV-EUiA ha aportado ideas que

en muchos casos han sido recogidas (mejoras en

las escuelas públicas, placas fotovoltaicas,

barreras arquitectónicas, mejoras en los barrios,

etc.) y en algún otro caso no (carril bici,

aparcamientos disuasorios y otros). También nos

hubiera gustado que el proceso hubiese sido más

participativo, abriéndolo a entidades como las asociaciones de

vecinos que seguro que también tienen algo que aportar.

Aún con todos estos matices votamos a favor de este Plan,

demostramos así que ICV-EUiA es una fuerza de oposición firme pero

constructiva con propuestas posibles y necesarias para Mollet.

Pero hay que recordar lo más importante. El Ayuntamiento no puede

olvidar que este Plan de Inversión es una medida para intentar

reactivar una economía en medio de una grave crisis. ICV-EUiA

trabajará para que estas inversiones tengan la mayor rentabilidad

social posible en términos de creación de puestos de trabajo y de

dinamización a corto-medio plazo de la economía local. ICV-EUiA

instará al gobierno de Mollet para que este dinero sirva para lo que

tiene que servir y no pierda de vista el verdadero problema: Un

aumento del paro del 60% en el último año, con una tasa de paro que

alcanza ya el 15,6%. Ese es el auténtico reto.

Dimarts 27 de Gener

19 hores - La Marineta Xerrada-Debat
sobre la crisi econòmica

Ho hem aconseguit!!
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� � Tant a Mollet com a Parets ja
es poden sol·licitar les bonifica-
cions de la taxa d’escombraries per
haver utilitzat la deixalleria muni-
cipial. A Mollet, on s’ha d’usar el
servei de la deixalleria un mínim
de cinc vegades per rebre els di-
ners, la bonificació és del 10%. A
Parets, on s’ha d’utilitzar com a
mínim vuit cops, és del 15%. El
termini de sol·licitud a Parets és
fins al 31 de gener.

� Parets contra el càncer organitza
dilluns (10 h) una tómbola solidà-
ria per recaptar fons per a les per-
sones que pateixen aquesta malal-
tia. L’activitat es farà al Pavelló
d’Esports, on hi haurà un inter-
canvi de joguines reciclades per
una donació de diners, que oscil·la
entre els 2 i 6 euros. Al mateix
temps, el Pavelló també acollirà
activitats com inflables i tallers per
als més menuts.

Mollet és un dels municipis que
ha realitzat la sèrie documental
Mestres, juntament amb Carde-
deu, Granollers i Santa Eulàlia de
Ronçana, que properament es po-
drà veure a la televisió local mo-
lletana. El projecte audiovisual
tracta el paper del mestre i el po-
tencial educatiu dels mitjans de
comunicació de proximitat i del
municipi. La sèrie consta de 13
capítols, dels quals se n’han com-
pletat set. Dimecres es presentava
a Cardedeu i, properament, es di-
fondrà a les televisions locals dels
altres municipis.

També hi ha col·laborat l’asso-
ciació Mitjans (Xarxa d’Educadors
i Comunicadors, Audiovisual Gra-
nollers, Canal Set), Santa Eulàlia
Televisió, Ràdio Televisió Carde-
deu i l’Escola Municipal de Músi-
ca Josep M. Ruera de Granollers. �

El Consorci Teledigital Mollet ha
inaugurat la TDTeca, un espai
d’informació sobre els avantatges
del nou sistema de Televisió Digi-
tal Terrestre (TDT) i els passos que
cal fer per poder-hi accedir. La
TDTeca es troba a la masia de Can
Lledó i ha estat iniciativa del con-
sorci que gestionarà el futur canal
Vallès Visió, que engloba nou mu-
nicipis del Baix Vallès i serà una de
les dues televisions públiques locals
que hi haurà al Vallès Oriental
quan hi hagi l’apagada analògica.

L’assessor del Consorci Teledigi-
tal Mollet, Feliu Tura, ha destacat
la tasca de difusió de la TDT que
s’està fent, paral·lela a la posada en
marxa de Vallès Visió, a finals d’a-
quest any. Tura recordava que més
del 50% de la població encara no
s’ha adaptat a la TDT i només un
2% té el decodificador interactiu.

El director del programa Impuls
per al desplegament de la TDT,
Daniel Condeminas, anunciava
que la propera setmana es donarà
d’alta la relació d’Agents TDT, per
consultar les empreses homologa-
des d’aquest àmbit i destacava la
importància de la participació del
comerç i els intal·ladors en la difu-
sió del nou sistema.

La TDTeca inclou plafons infor-
matius sobre els avantatges de la
TDT, els tràmits que cal fer per
adaptar-s’hi i els tipus de decodifi-
cadors. La petita mostra del mas de
Can Lledó, que es podrà visitar de
dilluns a divendres al matí, acull
també dos vídeos explicatius de la
implantació del sistema digital i de
la futura Vallès Visió. �

� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

� COMUNICACIÓ | LA TDTECA ESTÀ UBICADA A LA MASIA DE PLANA LLEDÓ

Mollet obre el primer punt
català d’informació de la TDT

� AUDIOVISUAL

L’Ajuntament de
Mollet corealitza
la docusèrie
‘Mestres’

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

� EDUCACIÓ

� SALUT

Exposició sobre què
fer quan s’acaba
l’ESO al cívic L’Era

� Fins al 10 de febrer els alumnes
de 3r i 4t d’ESO rebran una orien-
tació sobre què poden fer quan
acabin els estudis obligatoris. Sota
el títol Després de l’ESO... què?,
l’exposició es pot visitar a L’Era i
està pensada perquè es visiti en
una hora. La mostra està organit-
zada pel Servei d’Informació Juve-
nil i la Diputació de Barcelona.

Martorelles acull una
mostra per prevenir
el consum de droga
� A tota pastilla és el títol de l’ex-
posició que es pot visitar fins a l’1
de febrer a l’esplanada superior de
la Masia de Carrancà. L’exposició,
cedida per l’Àrea de Benestar
Social de la Diputació de
Barcelona, té com a objectiu pre-
venir el consum de drogues de sín-
tesi entre els joves.

Parets contra el 
càncer recapta fons
amb una tómbola

Ja es pot sol·licitar 
la bonificació per a 
l’ús de la deixalleria

Detingut per deixar
el cotxe a un pas a
nivell de Rodalies
� Dissabte els Mossos d’Esquadra
van detenir Ramiro F.V.S., veí de
Les Franqueses, per abandonar el
seu vehicle damunt un rail en un
pas de nivell a la via del tren de la
línia R-3 entre Parets i Granollers.
Després de fer una mala manio-
bra, el cotxe li va quedar atrapat i
va provocar un accident a la línia,
tot i que el comboi sinistrat no
portava passatgers i no hi va haver
ferits. 

A LA PRESENTACIÓ. Monràs, Condeminas i Tura �CONSORCI TELEDIGITAL
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� MOLLET DEL VALLÈS. Una cinquan-
tena de persones es van concentrar
dimecres al vespre a la plaça Prat
de la Riba, convocats per la plata-
forma Aturem la Guerra en solida-
ritat amb el poble palestí. Després
d’encendre espelmes al voltant de

la font, tot demanant la pau, els or-
ganitzadors van projectar un vídeo
de la situació a Palestina. L’acte,
que va comptar amb el suport de
Compromesos amb el món, la co-
munitat àrab de Mollet i altres en-
titats, va finalitzar amb la lectura

d’un manifest encapçalat pel crit
Visca Palestina lliure! El text recor-
dava les víctimes de la massacre a
Gaza i la situació “insostenible
que s’hi viu des de fa mesos, amb
un poble atrapat en un veritable
camp de concentració”. �

� SOLIDARITAT | ATUREM LA GUERRA CONVOCAVA UN ACTE CONTRA ELS ATACS A GAZA

Espelmes per Palestina

CONCENTRACIÓ. Aturem la Guerra va organitzar un acte en favor de la pau i de suport a Palestina�M.E.



L’exregidora molletana Rosa Maria
Esteve és una de les incorporacions
al Secretariat Comarcal d’ICV del
Vallès Oriental, que ha introduït
modificacions en l’òrgan per adop-
tar els criteris de paritat de gènere
que es van aprovar en l’última As-
semblea Nacional de la formació.
Així, el nou Secretariat Comarcal
està constituït per disset persones,
de les quals set són dones (el 41%).
Esteve, metge de professió, serà la
responsable de Polítiques Socials.

Una altra de les incorporacions
és la de Josep Casasnovas, cap tèc-
nic de mitjans audiovisuals, que ac-
tualment treballa a Ràdio Mollet,
on és delegat sindical per CCOO.
Casasnovas, que també és presi-
dent local d’ICV de Granollers, se-
rà el responsable comarcal de Co-
municació.

Tamara Peralta, de Gualba, com
a coordinadora de la interlocució
amb els Moviments Socials; i l’ex-
regidora de Cardedeu, Roser Roca,
com a nova coordinadora de Pro-
grama, són les altres dues novetats
a l’òrgan ecosocialista. �

Rosa M. Esteve entra al nou
Secretariat Comarcal d’ICV

� PARTITS | LA FORMACIÓ FA CANVIS A L’ÒRGAN PER ASSOLIR LA PARITAT

SATISFACCIÓ DEL PSC DE MOLLET PEL FEIL   
I ELS 33 PROJECTES APROVATS A LA CIUTAT

� FONS ESTATAL D’INVERSIÓ | REACCIONS

� DIVULGACIÓ � POLÍTICA ECONÒMICA

� El PSC es mostra satisfet pel fons de 9 milions i pels 33 projectes que es
duran a terme a la ciutat. El partit valora positivament el valor social i ciutadà
de les obres que s’hi faran a més; el fet que arribin a tots els barris; el valor
mediambiental; els 400 llocs de treball que generaran; i el consens de l’acord.   POLÍTICA
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� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

� PARETS DEL VALLÈS. Nova Opció per
Parets (NOPP) ha demanat que
l’Ajuntament convoqui una reunió
conjunta amb adjudicataris i perso-
nes que van concórrer al concurs

dels 60 habitatges de protecció ofi-
cial que s’han de construir a Can
Fradera. La formació creu que, en
aquesta reunió, l’equip hauria d’ex-
plicar quina és la situació actual de

la promoció i alguns dels canvis
soferts des del març de 2007, quan
es va fer el concurs, com l’incre-
ment en el preu del metre quadrat
dels pisos. �

NOPP demana una reunió amb tots els
adjudicataris dels HPO de Can Fradera

ROSA MARIA ESTEVE �ARXIU

La guanyadora del
1r Premi Solé Tura
exposa la seva tesi

� Laia Jorba, guanyadora del primer
Premi Jordi Solé Tura per a una
tesi doctoral sobre la democràcia,
dijous (19 h) oferirà a La Marineta
la conferència La influència dels
nostres oponents: canviem d’opi-
nions? D’altra banda, el film
Bucarest la memòria perduda, que
narra la vida de Jordi Solé Tura, ha
guanyat el Premi Gaudí de cinema
català al millor documental. 

EUiA de Mollet
parla sobre la crisi 
a La Marineta

� El regidor d’EUiA a Mollet,
Antonio López, serà l’encarregat
de presentar dimarts (19.30 h) una
xerrada per tractar l’actual crisi
econòmica i les respostes que s’hi
poden donar des de l’esquerra. En
l’acte, que es farà al centre cultural
La Marineta, hi intervindran l’eco-
nomista Àngels Martínez Castells i
la responsable de Món del Treball
d’EUiA, Núria Lozano. 
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L’empresa Derbi, dedicada a la fa-
bricació de motocicletes i integra-
da en el grup italià Piaggio, ha pre-
sentat un Expedient de Regulació
d’Ocupació (ERO) temporal que
afectaria els 235 treballadors de la
planta ubicada a Martorelles. La
companyia anunciava dilluns que
pretén fer una aturada de 37 dies
durant aquest any per adequar la
producció a l’estoc existent. Segons
el president del comitè d’empresa,
Josep Jiménez, la producció s’ha
reduït un 30%: “Si l’any passat es
van vendre 40.000 motos, la pre-
visió per al 2009 oscil·la entre les
34.000 i les 35.000”.

Dimecres es produïen els pri-
mers contactes entre la direcció i
els treballadors i “hi ha una bona
predisposició, tant per part de
l’empresa com dels empleats”,
afirma Jiménez, qui indica que les
negociacions haurien de finalitzar
abans de dilluns, data en què s’ha
convocat una reunió amb la Ins-
pecció de Treball de la Generalitat. 

Pel que fa a les demandes sindi-
cals, el comitè vol que l’expedient
inclogui un pla de viabilitat. A més,

aquests dies també es debatrà sobre
les compensacions econòmiques i
els compromisos de funcionament
per part de l’empresa. Fonts sindi-
cals ja han avançat que probable-
ment l’aturada es produirà en tem-
porada baixa de vendes; és a dir,
entre gener i el 30 d’abril, i entre
l’1 de setembre i l’1 de desembre.

A causa de la crisi, que afecta es-
pecialment el sector del motor, al
desembre Derbi ja va plantejar pre-
sentar un ERO, que afectava 90
treballadors, tot i que al final es va

arribar a un acord gràcies a les me-
sures de flexibilitat que va proposar
la plantilla. �

� OCUPACIÓ I Una vintena de persones participen en un curs de jardineria organitzat per EMFOECONOMIA 12DV, 23 GENER 2009contrapunt

L’empresa Derbi presenta
un ERO temporal que
afectarà tota la plantilla

� LABORAL | LA PLANTA SUSPENDRÀ LA PRODUCCIÓ 37 DIES DURANT EL 2009 � INDÚSTRIA | EL CONSELLER D’INNOVACIÓ VISITA PARETS

� MARTORELLES

ANNA PALOMO El conseller d’Innovació, Universi-
tats i Empreses de la Generalitat,
Josep Huguet, ha plantejat als res-
ponsables de Danone que la multi-
nacional ampliï les línies de col·la-
boració amb centres tecnològics i
universitaris i que “aposti per Cata-
lunya com una àrea de més pre-
sència en la línia d’investigació,
recerca i desenvolupament”, deia
Huguet. El conseller feia aquestes
declaracions dilluns a la fàbrica de
Danone de Parets, on apuntava que
l’aposta per Catalunya en matèria
d’R+D+I “dóna força a la filial es-
panyola i suposa llocs de treball
amb un alt valor afegit”, deia. Du-
rant la visita, Huguet va conèixer les
instal·lacions paretanes, on es pro-
dueixen diversos productes de la
marca agroalimentària, entre ells

Activia, que suposa el 56% de la fa-
bricació a Parets. 

La fàbrica, inaugurada el 1982,
és un dels centres de producció es-
tratègics de la firma a Europa. El
2008, al centre paretà, es van pro-
duir 109.699 tones de llets fermen-
tades i postres lactics, que van su-
posar tres milions d’unitats de
productes al dia. �

� PARETS DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

PREVISIÓ. L’empresa espera menys producció a Martorelles �ARXIU

JOSEP HUGUET � ARXIU

Huguet demana a
Danone que ampliï
l’R+D a Catalunya
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Dolor, por i mort. Això és
el que provoquen les 
bombes, tant és el lloc 
del món on esclatin

L’EXCLAMACIÓ

Filòloga i periodista

Bombes i pau

es del mes de juliol pas-
sat no he parat de parlar
amb persones de
Mollet que van viure de

prop els bombardejos dels anys 38
i 39. Han estat converses en veu
baixa, solcades, sovint, de silencis.
Jo sabia que els demanava recordar
coses que han tingut aparcades per
no reviure aquells moments i la
majoria de les vegades en sortia
neguitejada i tenia –tinc– malsons.
Se m’apareix la imatge de la
Teresa, que recordava com va
morir el seu germà als Quatre
Cantons, les mans agafades uns
instants abans, tot anant a l’estació
a buscar la mare, que venia de
Tortosa de comprar un sac d’arròs.
També em va copsar l’estremiment
de la Paquita que m’explicava com
va veure baixar del paller de l’era
del sindicat el cos d’un noi de la
seva edat, el Fernando; o el Josep,
quan m’explicava que la seva mare
Enriqueta va morir amb ell als bra-
ços... Dolor, por i mort. Això és el

que porten les bombes. Aleshores,
a punt de portar el llibre de Notes
a impremta, on surt explicat tot
això, arriben les notícies de Gaza i
potser perquè estava treballant el
tema dels bombardejos, em vaig
sentir molt més sensible al pati-
ment d’aquelles dones, infants o
avis a prop d’un Betlem farcit de
bombes. Tant és el lloc del món on
esclatin, que sempre provoquen el
mateix. I de res serveixen les decla-
racions de pau dels que manen si
alhora es continuen fabricant
armes i venent-ne a països o grups
agressors. Els humans som rucs:
no aprenem de la història. I ens
tornem a matar. De què serveix el
progrés tecnològic si no som capa-
ços de tolerar el veí? Per què tants
pocs homes poden fer tant de mal
a tants? No tinc respostes, però
tinc clar que mai de la vida voldria
que tornessin a caure bombes
sobre Mollet. Ni enlloc del món. �

D
GLÒRIA 

A R I M O N

� http://cat.bloctum.com/mesogio

CIBERENQUESTA Voteu a www.contrapunt.cat

LA PREGUNTA: S’ha adaptat a la TDT? 

Participa a
la festa major
d’hivern?

Sí
40,9%

Poc
31,8%

Gens
27,3%

W

L’ANNA BOSCH va ser triada alcaldes-
sa el 1979 pel PSUC, quan jo tenia
un any. No la recordo d’aquella eta-
pa. Però a casa, on segurament no
se la votà, se’n parlava amb aire de
bon record, definint-la com una be-
llíssima persona que sempre atenia
la gent i que era d’agrair escoltar.

Va ser amb el procés d’unió de les
esquerres i d’altres sensibilitats del
poble per a unes eleccions munici-
pals, que l’Anna ens va permetre de
conèixer-la. Era a l’acte central de
l’Entesa per Mollet, al maig de
2003, i la il·lusió del moment es va
veure multiplicada amb la seva pre-
sència, ella que tants anys s’havia
mantingut apartada de la vida més
purament política. Celebrava l’esde-
veniment i parlava d’una manera

que captivava perquè allò que deia
li venia de dins. Va voler atansar-se
cap al Casal Tio Canya per conèixer
els més joves i aquell “lloc on diuen
que s’hi couen tantes coses”, ens
deia. Vam passar una bona estona i
vam descobrir una dona íntegra,
lluitadora pels drets nacionals (havia
militat al PSAN), i socials, pacifista,
ecologista, amant del diàleg.

La nit de Reis ens va deixar. I
amb ella una part de la història de
la democràcia del poble i del país.
Seria hora que des de l’Ajuntament,
s’expliqui –amb una exposició– d’a-
quells difícils i esperançadors anys
en què ella va ser alcaldessa. No ens
ha de fer por recuperar aquesta me-
mòria. Les noves generacions tenen
el dret de conèixer-la. �

ORIOL LÓPEZ MAYOLAS

L’Anna Bosch

Portaveu a Mollet d’ERC

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

Francisco Amaya ja no és el Síndic Personer de Mollet. Després 

d’encapçalar aquesta institució des de la seva restauració el 2003, ha

deixat el càrrec. Una plaça sense sou, amb muntanyes de documentació

per llegir, amb hores esmerçades altruistament, amb alguns casos de

persones que tenen dificultats importants a la vida...  En definitiva,

una tasca que es pot haver fet feixuga, però que Amaya ha exercit des

del rigor, l’honestedat i la sensibilitat, i sempre al costat de la 

ciutadania. Amaya deixa de ser Síndic, però, amb una recança, una

certa frustració: la de no haver pogut ajudar més els seus convilatans.

Per això, tot i agrair la col·laboració de polítics i funcionaris, el ja 

exSíndic demanava més recursos per a la institució que encapçalava.

Ara que ha demostrat que el Síndic és una figura útil, cal que 

l’Ajuntament també en tingui el convenciment i atengui les seves 

recomanacions. De moment, el consistori ha deixat la ciutat sense 

síndic durant un temps, fins a consensuar-ne un de nou. Poca previsió. �

EL JA EXSÍNDIC PERSONER DEMANAVA MÉS RECURSOS

PERQUÈ LA INSTITUCIÓ PUGUI ATENDRE LA CIUTADANIA MILLOR

Al costat del ciutadà

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

a situació actual de crisi
econòmica ens està dei-
xant un bon grapat d’a-
turats al municipi, però

no sabíem una dada esfereïdora
que s’ha donat a conèixer: la
demanda de prestacions dels ser-
veis que ofereix Càritas-Mollet ha
augmentat enguany un 40% res-
pecte a l’any passat. El motiu prin-
cipal, segons l’entitat, ha estat l’es-
mentada crisi, que ha deixat sense
ingressos moltes famílies.

És absolutament trist i vergonyós
que els més febles s’hagin de veure
abocats com a recurs desesperat a
acudir a la beneficència de bona fe
com és Càritas sense que l’admi-
nistració local es digni a fer absolu-
tament res al respecte. Que fa l’A-
juntament de Mollet que no pren
part en aquest tema tan sagnant i
no destina mes recursos a fi de
pal·liar les dificultats que pateixen
aquestes persones? I desgraciada-
ment, més que vindran aquest
2009 degut a la crisi provocada per
l’actual, pervers i ferotge sistema
capitalista al qual estem sotmesos.

Càritas-Mollet va explicar que
l’augment de la demanda d’ajuda
es va començar a notar a la prima-
vera i que un cop arribats al mes

L

ANTONIO LÓPEZ

L’equip de govern oblida els aturats

ICV-EUiA va proposar als
pressupostos un fons de 
200.000 euros per a gent
amb dificultats socials

APORTACIONS ��� Regidor d’ICV-EUiA i coordinador d’EUiA a Mollet

d’octubre ja es trobaven totalment
desbordats. La mateixa responsa-
ble de la delegació molletana, la
senyora Sacurun afirmava que
mai havia vist “una situació tan
desesperada” i que en aquests mo-
ments no poden assumir el nom-
bre tan elevat de peticions que re-
ben. Davant això, les prestacions
que ofereix la Regidoria de Serveis
Socials que encapçala Carme
Guarro, així com el seu entorn de
l’Ajuntament, no es correspon a la
situació d’emergència social ac-
tual. Hem rebut nombroses quei-
xes de ciutadans que ens comen-
ten que quan es dirigeixen a
l’Ajuntament en demanda d’ajuda
són derivats a les organitzacions
socials de la nostra població. 

Una regidora de Serveis Socials
ha de comptar amb els recursos
econòmics suficients per poder

prestar els serveis als ciutadans. 
El grup municipal d’ICV-EUiA

va proposar quan es van discutir
els pressupostos 2009 que es desti-
nés una partida de 200.000 euros
per crear una bossa per a la gent
amb dificultats socials. Tal i com
us podeu imaginar, l’equip de go-
vern municipal no ho va conside-
rar adient. En canvi sí va conside-
rar oportú destinar una quantitat
més o menys similar al GIRO a
fons perdut.

Actualment, s’estan elaborant
projectes als quals destinar els
més de 9 milions d’euros que
aportarà l’Estat a l’Ajuntament de
Mollet. Esperem que, aquest cop
sí, l’equip de govern municipal
tingui en compte aquestes perso-
nes que han quedat a l’atur i que
disposen de menys recursos i obli-
gui a les empreses encarregades
de dur a terme aquestes actua-
cions a contractar gent de Mollet
en aquesta situació.

EUiA, com a formació d’esquer-
res, té molt clar que s’han de prio-
ritzar les polítiques socials en
aquest moment de greu crisi eco-
nòmica, una cosa que els que ens
governen no semblen compartir
amb nosaltres. �
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Parets sense sostre
M.PARRA I M.GUITART� Parets

El 31 de març del 2007, dos mesos
abans de les eleccions municipals,
a Parets es van sortejar 60 somnis
per a parelles joves, 60 habitatges
de protecció oficial en règim de
propietat. Aquests s’entregarien al
desembre del 2008. No obstant les
obres no han començat, i a l’últi-
ma reunió amb l’Ajuntament ens
van comunicar que s’entregarien
el 2011 com a molt d’hora, sense
poder-nos-ho assegurar.

El més curiòs és que segons pu-
blica Ràdio Parets, el regidor
d’Urbanisme Lucio Gat, no ad-
met cap error en la gestió del pi-
sos d’HPO. Des d’aquí volem de-
manar la seva dimissió, no abans,
però, d’actualitzar el web d’Habi-
tatge Parets, creada únicament i
exclusivament com a mesura
electoralista, i no abans de publi-
car un comunicat demanant dis-
culpes als 250 joves de Parets que
encara esperen que l’Ajuntament
compleixi els seus compromisos. I
tot això per rifar el que no es té. �

Com recordar
GERARD PIÑERO�Sant Fost

Aquest és un article per a la reflexió
d’alguns polítics i la seva memòria.
L’últim ple de Sant Fost era impor-
tant perquè es debatia una moció
presentada per ERC en reconeixe-
ment a l’alcalde Enric Torrents i
Murgarella (1936-1939), i a totes
les víctimes de la Guerra Civil i la
repressió franquista. L’Enriquet,
com se l’anomenava, va ser, per
damunt de tot, un alcalde escollit
democràticament i valent per
enfrontar-se a un període tan con-
vuls en què també va haver de

patir la repressió i la presó fran-
quista. Tocava retre-li un home-
natge i poder-li escenificar el
millor reconeixement amb un
bust o estàtua que solemnitzi la
seva memòria, perquè la memòria
no només cal escriure-la, sinó
que també cal escenificar-la per
mostrar-la a tota la nostra societat.

Però no tothom ho entén així.
He hagut de sentir en el ple parau-
les totalment fora de lloc. “L’úl-
tima estàtua que es va aixecar va
ser la de Lenin” (Josefina Caro,
PSC); “Aquesta moció és de caire
franquista” (Josefina Caro, PSC);
“Aquesta moció és de caire parti-
dista i en tot cas el què cal és ana-
litzar a quins alcaldes cal retre ho-
menatge” (Montserrat Armengol,
GSF). Fer oposició vol dir jugar
un paper concret, però això és in-
sultar la memòria i el respecte a
gent que va lluitar i morir en molts
casos per la legalitat republicana.

Em sorprèn que un partit d’es-

querres com el PSC utilitzi argu-
ments tan baixos i que confongui
franquisme amb recuperació de
la memòria democràtica. Per cert,
no recordo que ningú s’hagi quei-
xat perquè hi hagi figures de l’ex-
president assassinat Companys o
de Lorca. El pitjor error per a la
democràcia és argumentar sense
coneixement de fons i confonent
moments i persones que res tenen
a veure amb la democràcia.

Una crida al PSC de Sant Fost.
Espero no trobar-me en una altra
situació on vostès, que també van
patir la repressió franquista, come-
tin aquest greu error; que mai més,
i menys en un partit d’esquerres i
democràtic, pugui escudar-se en
arguments que només fan mal a la
justícia i la democràcia.

Senyora Armengol: a l’Estat es-
panyol, abans de la instauració de
l’actual sistema democràtic, no-
més s’han viscut dos períodes de
llibertat política. La Primera Re-

pública (1873-1874) i la Segona
República (1931-1939), enderro-
cada pel general colpista Franco.
Així doncs, i com ja sap què va
passar i com va patir aquells temps
el nostre màxim representant, l’al-
calde Enric Torrents, només li vull
dir, que és just que es faci un reco-
neixement a un representant de-
mocràtic represaliat pel franquis-
me, que evidentment, era d’ERC,
com ho era Lluís Companys i no
passa res, perquè per damunt de
tot era el màxim representant del
nostre país i els fets parlen per si
sols. No utilitzi tàctiques d’entrar
per la porta del darrere i que tenen
moltes semblances a d’altres partits
de caire estatal que a dia d’avui en-
cara no han condemnat la dicta-
dura franquista, i em refereixo al
Partit Popular. La democràcia ha
fet un pas més cap a la recupera-
ció de la seva memòria més im-
mediata. I a la memòria, en
aquest país, li cal “talante” i so-
lemnitat en les seves accions. �

Ja n’hi ha prou
DAVID CREUS� Mollet del Vallès

Ens acostumem a mirar de lluny
les bombes que no ens cauen a so-
bre. Tot sentint el discurs sobre la
guerra a Palestina de Zapatero, t’a-
dones que el que diu és el que di-
ria qualsevol persona amb dos dits
de front. Recordo la seva iniciativa
per les civilitzacions, però si mires
les notícies veus que el que fan els
governs és destruir-les. Enhorabo-
na a tots els polítics, que estan
aconseguint destruir el planeta, i
dels quals només s’aprecien bones
paraules per calmar la ràbia d’una
població que està entretinguda en
la crisi pròpia de cada país. Però és
bo recordar que moren moltes per-
sones de manera injusta i despro-
porcionada. Ni tan sols m’il·lusio-
na la resposta contundent de
ningú, perquè aquest mateix matí
seguiran morint innocents, perquè
em sembla que en una guerra no
existeixen ni bons ni dolents i qui
mor sempre és innocent. La guer-
ra és el fracàs del món, però és ne-
goci i hem de mantenir el nombre
de morts perquè sigui rendible per
qui ven i compra armament. Reca-
pacitin. Hem de passar de les pa-
raules als fets. �

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
�

a tres anys que visc a Plana Lledó i fa
tres anys que sóc víctima dels constants
talls de llum, sense motiu aparent. Al
principi no li vaig donar importància,

tot i que era molest ja que vaig haver de trucar
als serveis tècnics dels electrodomèstics per 
tornar-los a programar, ja que la temperatura del
frigorífic baixava, la vitroceràmica i el forn 
s’encenien... Però com passa amb tot, em vaig
acostumar a posar-ho tot en funcionament.

Tres anys després aquests talls s’han succeït amb
més freqüència, en especial a partir del novembre.
Els talls no coincideixen amb tempestes i malgrat
tenir una curta durada (qüestió de segons) és el
temps suficient perquè els electrodomèstics, els
despertadors (que el faig servir de piles), 
l’ascensor... es desconnectin. De moment, el TDT

l’he hagut de canviar i espero no haver de canviar
d’altres per aquest motiu.

Aquesta situació és motiu de comentari i queixa
entre els veïns del barri, tot i que tinc coneixement
que aquesta situació també es dóna a d’altres 
barris (cas del de la Farinera). El cas més proper i
important va ser aquest proppassat dia 6 de gener
al migdia, quan vam estar sense corrent una mica
més d’hora i mitja. He presentat la corresponent
reclamació a la companyia i espero una resposta.

Vull manifestar el meu descontent vers els 
reiterats talls de llum, doncs considero intolerable
que una ciutat com Mollet pateixi aquesta situació
de manca de subministrament d’una manera tan
reiterada i sense que se’ns doni una explicació.

SUSANA SOTOS � Mollet 

F
Tres anys

VOX POPULI

Ja ha instal·lat
la Televisió 
Digital Terrestre 
a la seva llar?

Nati 
Ortega

Tècnic laboratori
(42) MOLLET

Sí, la tinc instal·lada des que em
vaig comprar un nou televisor.
Hi ha molts subtítols i és un
avantatge per als sords.

Josefina
Aluja

Jubilada (58)
MOLLET DEL VALLÈS

Sí, ja tinc l’aparell des de fa
més d’un any i funciona bé; hi
ha més canals, tot i que no tots
són bons, i es veu millor. 

Mercedes
Expósito

Professora de dansa
(38) MOLLET

Sí, des de fa un any. Hi ha hagut
una època que no es veia molt
bé però ara ja funciona i jo en
faig bastant ús.

Carme 
Cussó

Dependenta (34) 
MOLLET DEL VALLÈS

Ja fa dos anys que la tinc, des
que va sortir. Ens vam comprar
una televisió nova, però no el
portava i el vam incorporar. 

Santos
García

Cambrer (30) 
MOLLET DEL VALLÈS

Sí, des de fa dos anys. Estic 
satisfet perquè hi ha més canals
que abans, quan només n’hi
havia cinc.

Francisco José
Naranjo

Operari (41)
MOLLET DEL VALLÈS

Sí. Ens agrada sobretot per la
nostra filla. Hi ha molts canals
però també moltes repeticions
de programes.

Text i fotos: ANNA PALOMO

Aquest és l’estat en què es troba el solar-abocador de
l’antic mercat de Sant Pancraç, a Plana Lledó, amb la 
permisivitat de l’Ajuntament cap als seus propietaris i les
molèsties que provoca als veïns. 

MIGUEL JIMÉNEZ RAMÓN� Mollet del Vallès

Abocador públic a Plana Lledó�
En la contraportada de l’edició
377, en La dada, es va publicar
que el circuit de la cursa de Sant
Vicenç tenia 10.480 quilòmetres,
quan havia de dir metres.

Fe d’errates



Se necesita

VIGILANTE
Edad 45-55 años. 

Residir zona Granollers. 

Sra. Torres

T. 608 05 66 86
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RELAXR

SIN CARNET

CHATENET BAROODER X2

Año 04, llantas, e.e., c.c., diesel.

PVP: 7.990 euros 

JDM ALBIZIA DIESEL, año

03, e.e., c.c, ràdio-CD, llantas.

PVP: 8.600 euros

TURISMOS y 4 x 4

PEUGEOT 206 2.0 GTI, año

03, full equip, clima., llantas,

rádio-CD. PVP: 8.500 euros.

FORD FOCUS 1.8 TDCI

SPORT 5P, 115 CV, año 06.

Sólo 42.000 km, clima., llantas.

PVP: 12.990 euros.

SUZUKI SWIFT SPORT 1.6.

125 CV, 3p, año 07, geréncia, full

equip. PVP: 14.990 euros.

SUZUKI VITARA 2.0 HDI,

año 03, aire acond., full equip,

defensa. PVP: 11.500 euros.

GRAND VITARA XL7 2.0

HDI, año 04, 7 plzas., full equip,

clima, llant. PVP: 18.500 eur.

PALET MOTOR

MOLLET. Av. Gaudí, 51-53 
T. 935 445 556

GRANOLLERS
c. Corró, 157 · T. 938 401 903
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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

OFERTES

�
FEINA

EN VENDA

�
IMMOBILIÀRIA

· GALAXY TITANIUM, 145 CV. Preu:
33.500 €. T. 93 497 03 33.

· EN VENTA KUGA TITANIUM TDCI, 135
CV. Preu: 27.700 €. T. 93 468 60 01.

· FOCUS CABRIO TITANIUM TDCI, 135
CV. Preu: 26.000 €. T. 93 497 03 33.

· PEUGEOT PARTNER COMBI 2.0, HDI,
90 CV, any 2006. Preu: 12.800 euros.
Tel. 93 579 65 00.

· FORD MONDEO TITANIUM TDCI, 143
CV. Preu: 23.400 euros. Interessats/des
truqueu al tel. 93 579 65 00.

· COTXE FUSION TREND 1.6, TDCI, 90
CV EN VENDA. Any 2005. Preu: 8.950
euros. Interessats/des truqueu al telé-
fon de contacte: 93 579 65 00.

· ES VEN COTXE S-MAX TREND TDCI,
125 CV, 7 places. Preu: 26.150 euros.
Interessats/des truqueu al teléfon de
contacte: 93 579 65 00.

16 contrapunt DV, 23 GENER 2009

F

I

EN LLOGUER

· ALQUILO PLAZA DE APARCAMIENTO
EN AVENIDA JAUME I. CON OPCIÓN A
COMPRA. Por sólo 75 €/mes. Capaci-
dad para gran turismo. Acceso con as-
censor. Interesados llamar al telèfon
655 17 90 69.

· REF. 34 PISO EN CANOVELLES. ZONA
JUNTO MERCADO. Edificio de obra
nueva, piso tipo loft de 60 m2, salón
de 20 m2, cocina office 20 m2, ascen-
sor, calefacción, aire acondicionado,
exterior., soleado, balcón de 2 m2.
Año de construcción: 2008. Precio:
500 €/mes. Tel. 93 568 35 45.

· MOLLET. PISO DE OBRA NUEVA DE
75 M2 EN ALQUILER. Ref. 00212. 3 ha-
bitaciones (suitte), comedor amplio,
cocina, 2 baños completos, balcón, as-
censor, parking. Tel. 686 133 383. Pre-
guntar por Pilar.

· PISO EN ALQUILER EN MARTORE-
LLES. Ref. 1705. Piso amueblado con
electrodomésticos y televisión. 4 hab.,
baño, coc. con lavad., comedor, balc.,
suelos gres, alum., calefac., asc., refor-
mado. Para entrar a vivir. Precio: 700
€/mes. Tel. 93 570 51 59.

· PISO EN MOLLET. ZONA CAN PANTI-
QUET. Ref. 04074. 60 m2, 2 hab., ba-
ño, salón 18 m2, tza. de 4 m2, lavad.,
ascensor, aire acondicionado, calefac-
ción. Suelos parket, carpinterior inte-
rior cerezo, carp. ext. alum. Precio:
800 €/mes. Tel. 93 579 33 33.

· SANT FOST. CASA AMUEBLADA DE
250 M2. Ref. 00117. Terreno de 200
m2, en la mejor zona. Precio: 900

TRASPÀS
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MOTORM

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

· LICENCIADA EN ENFERMERIA SE
OFRECE para trabajar en clínicas, hos-
pitales, centros de dia, cuidado de
personas de la tercera edad, etc. Dis-
ponibilidad inmediata. Interesa-
dos/das llamar al 692 188 011.

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

· VENC PLAÇA DE PÀRKING ZONA DE
LA ROTONDA DE L’ASEPEYO, plaça
àmplia de fàcil accés i còmode per
aparcar. Accés peatonal amb ascensor.
Preu: 24.000 €. Interessats/des tru-
queu al tel. 655 179 069 (Sr. Josep).

· 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 88.

·¡APROFITA AQUESTA GANGA! PIS EN
VENDA A ZONA CÉNTRICA DE MO-
LLET NOU A ESTRENAR per només
180.000 euros. 50 m2, un dormitori,
menjador, cuina i bany. Acabats de
primera qualitat, totalment equipat.
Plaça d’aparcament opcional. Tel. 655
17 90 69 (pregunta per Josep).

· MOLLET. ¡OPORTUNIDAD! Piso de 90
m2 , 4 hab. (3 dobles), comedor 22
m2, 2 baños, coc. con lavad., asc., tza.
8 m2, exterior. Increíble. Ref. 00203.
Precio: 174.295 €. Tel. 629 34 15 16.

· CASA EN PARETS. Ref. 00103. 120
m2, 3 hab., baño completo nuevo y
aseo, comedor 20 m2, cocina, terraza
40 m2, garaje 15 m2, parket, calefac-
ción, amueblada. En la mejor zona.
Precio: 343.780 €. Tel. 660 95 66 96.

· VENDO PISO CÉNTRICO EN MOLLET.
4 hab., 2 baños, cocina amplia, total-
mente equipado y nuevo a estrenar.
Con opción a plaza de parquing. Dos
balcones. Unos 95 m2. Perfectos aca-
bados. Precio: 318.600 euros. Si te in-
teresa, llámame al número 655 179
069.

· MOLLET. PISO DE 75 M2, 3 habita-

· TRASPASO NEGOCIALBE POR JUBI-
LACIÓN. Local de 120 m2 de alimen-
tación en Sant Fost, situado a pie de
carretera apto para cualquier nego-
cio. Precio: 500 euros/mes. Interesa-
dos llamar al 93 593 26 48. Preguntar
por Montserrat.

· MADURITA. ADINERADA. BUSCO SE-
XO ESPORÁDICO. Yo te recojo. Grati-
fico. 617 167 070.

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 
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

TTRRAASSPPAASSOO  EECCOONNÓÓMMIICCOO  
DDEE  TTIIEENNDDAA  DDEE  MMOODDAA..  

LLOOCCAALL  CCÉÉNNTTRRIICCOO  
DDEE  MMOOLLLLEETT,,  

CCAASSII  AA  EESSTTRREENNAARR..

TTEELL..  669911  667733  776622
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€/mes. Tel. 660 95 66 96. 

· SANT FELIU DE GUIXOLS. Piso de 70
m2, 2 habitaciones, comedor amplio,
baño completo, calefacción, ascensor,
balcón. A 5 minutos de la playa. Pre-
cio 400 € por semana. De Mayo a Oc-
tubre. Ref. 00170. Tel. 93 593 37 96.

· PISO SIN MUEBLES EN SANT FOST.
Ref: 1708. 65 m2, 3 hab., baño con ba-
ñera, cocina conservada, comedor con
salida a balcón, suelos tzo., exterior,
muy soleado. Se incluyen en el precio
gastos de comunidad + Ibi + basuras.
Precio: 600 €/mes. Telf. 93 570 51 59.

· LOFT EN VILANOVA. ZONA CENTRO.
Ref: 142. Loft de 45 m2, 1 hab. doble,
1 baño, cocina americana, lavadero (9
m2), comedor, trastero, s/parquet, ga-
raje, ascensor, calefacción, v/alum.,
p/haya, aire acond., soleado, 2 balco-
nes, piscina comunitaria. Precio: 700
€/mes. Tel. 93 568 35 45.

REF. 01982. PISO EN MOLLET. SANTA
ROSA. 75 m2, semiref. Cocina, come-
dor 20 m2, s/tzo. + gres, asc., calefac.,
v/alum., p/sapelly, a. acond., soleado,
balc. Amueblado. Precio: 700 €/mes.
Tel. 93 579 33 33.

ciones, comedor amplio, coc., baño
cpto., aluminio, calefac., ascensor, ex-
terior. Oportunidad. Ref. 00174. Pre-
cio: 203.145 €. Tel. 629 34 15 16.

· PISO EN MONTORNÉS. ZONA NOR-
TE. Ref. 250. 50 m2, 3 hab., cocina, ba-
ño, balcón, s/gres, v aluminio-madera,
p/ sencillas. Listo para entrar a vivir.
¡Muy económico! Precio: 147.248 €
(24.5 Ml). Tel. 93 568 35 45.

· TONA. DÚPLEX SEMINUEVO de 110
m2. Ref. 00195. 3 hab. (2 dobles), co-
medor 20 m2, cocina 12 m2, 2 baños
completos, terraza 18 m2, parket. Fin-
ca de 6 vecinos. Mejor que nuevo.
Precio: 216.365 €. Tel. 629 34 15 16. 

· URGE VENDER PLANTA BAJA EN
MONTCADA I REIXAC. ZONA IGLESIA.
Ref: 11137. 65 m2, 3 hab., baño, salón
de 16 m2, calefac., trastero, suelos
parket, ref. Carp. interior lacado,
carp. ext. aluminio, barbacoa. En ple-
no centro, zona comunitaria. Precio:
156.000 € (25.9 Ml). Tel. 93 579 33 33.

· ESTUDIO DE 50 M2 EN MARTORE-
LLES. ZONA PUEBLO. Ref. 1615. 1 hab.
doble con vestidor (antes 2 hab.), ba-
ño, coc. ref., comedor de 15 m2, suelo
gres, aluminio. Sólo 4 vecinos. Todo
exterior. Amueblado. Precio: 147.850
€ (24.6 Ml). Tel. 93 570 51 59.

· REF. 11012. LOFT EN MOLLET. ZONA
GAIETÀ VÍNZIA. Sup. 30 m2, 1 habita-
ción, 1 baño, coc. office nueva y eléc-
trica, comedor 20 m2, tza. muy ámplia
de 30 m2, s/gres, v/ alum., puertas
sencillas, ext., soleado. Precio: 171.288
€ (28.5 Ml). Tel. 93 579 33 33.

· PISO EN MONTORNÉS. ZONA NOR-
TE. Ref: 269. 75 m2, Conservado. 4
hab., coc. equip., lavadero, balcón, ca-
lefacción, s/terrazo, v/aluminio, p/sen-
cillas. Listo para entrar a vivir. Precio:
171.288 € (28.5 Ml). Tel. 93 568 35 45.

· MONTCADA. PISO JUNTO AMBULA-
TORIO NUEVO. Ref. 00205. 70 m2 , 3
hab., comedor amplio, cocina, baño
cpto., balcón, asc., parque comun.
Precio: 126.215 €. Tel: 93 593 37 96.

· PISO EN EL CENTRO DE MOLLET. Ref.
00179. 70 m2, 3 hab. dobles, comedor
grande, coc. nueva, baño cpto., terra-
za 20 m2, calefac. Mejor que nuevo.
Precio: 234.394 €. Tel. 93 593 37 96.

· SANT FOST. CASA TIPO LOFT DE 45
M2. Terreno 50 m2, 1 hab., baño com-
pleto, comedor 15 m2, cocina de 8
m2, aluminio, totalmente reformado.
En pleno centro. Ideal parejas. Ref.
00100. Precio: 222.375 €. Tel. 629 34
15 16.

· PARETS. DÚPLEX  DE 90 M2, 3 hab.,
comedor 28 m2, 2 baños completos,
cocina exterior, 2 terrazas de 8 y 12
m2, parking, trastero, piscina comuni-
taria, parque. Amueblado. Mejor que
nuevo. Precio: 276.465 €. Tel. 660 95
66 96. Ref. 00172.

· TRAPASO PANADERIA-CAFETERIA EN
MOLLET. Local de 150 m2 en pleno
funcionamiento. Bien situado. Alqui-
ler: 800 euros/mes. Traspaso:
72.121’45 euros (12 Ml) negocialbles).
Interesados llamar al 666 43 68 35.

· 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.

· REF. 1665. PISO EN SANT FOST. 70
M2, TODO EXT. 3 hab. (2 dobles), coc.
office ref., comedor con chim. decora-
tiva, balcón de 4 m2 con toldo, baño
ref., suelo gres, calefacción, lavadero.
Suelos gres, carp. int. sapelly, carp. ex-
terior aluminio. Muy soleado. Precio:
189.310 € (31.5 Ml). Tel. 93 570 51 59.



El bon nivell dels dos primers
equips del grup 1 de la Primera
Nacional Catalana d’Handbol es va
veure reflectit en el marcador. El
duel entre el BM Granollers C, lí-
der de grup, i el Sant Fost, segon,
va acabar amb un empat a 25, en
un partit molt igualatat. 

En la darrera jornada els santfos-
tencs van treballar molt la defensa.

L’entrenador, Julio López, destaca
la intervenció del porter Jaume
Masjoan, que va aturar molts llan-
çaments a porteria, sobretot a la
primera part. Pel que fa al joc des-
prés del descans, el jugador que
més va demostrar la seva destresa

va ser David Holgado, qui va fer
vuit gols (10 en tot el partit).

Si els santfostencs segueixen
aquest ritme, el més probable és
que es classifiquin entre els quatre
primers i juguin la segona volta.
Amb tot, haurà de seguir lluitant
per mantenir la segona posició ja
que hi ha molts pocs punt de dife-
rència entre els quatre primers. El

tècnic es mostra molt satisfet del
treball que està fent l’equip. “Som
un grup molt heterogeni en edat,
però tenim moltes ganes”, apunta
López, qui aquesta temporada ha
apostat pel fitxatge de nous juga-
dors més joves.

En la propera jornada, els de Ló-
pez es traslladaran a la pista del
Sant Vicenç A, un dels cuers. �
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� TENNIS | CATEGORIA ALEVÍ 

� MOLLET. La molletana Idà Creus Martín, que entrena al Club Tennis
Ripollet, va ser finalista del Torneig de Nadal i Reis, organitzat pel Club
Atlètic de Terrassa juntament amb la Federació Catalana de Tennis, en
la categoria alevina. El partit el va guanyar la local Clàudia Castellà

ZAROUAL I PÉREZ, GUANYADORS  
DE LA CURSA DE SANT VICENÇ 20

RECANVIS GAUDÍ CB MOLLET CAU   
EN EL DESPLAÇAMENT A SARAGOSSA 20

EL CF MOLLET UE PERD  
EL SEGON PARTIT CONSECUTIU  18

� HANDBOL | Primera Nacional Catalana  PROPERA JORNADA A LA PISTA DEL SANT VICENÇ A

IDÀ CREUS ARRIBA A LA FINAL DEL  
TORNEIG DE NADAL DE L’ATLÈTIC TERRASSA

� SANT FOST DE CAMPSENTELLES

ANNA PALOMO

Empat del Sant
Fost amb el líder en
un partit igualat

25
25CH SANT FOST

BM GRANOLLERS C

CH SANT FOST: Iván Méndez, Isidre Safón
Safa (3), David Holgado (10), José Holgado
(2), Marc Benedico (4), Esteve Illa, Francesc
Safón (1), David Pinto (2), Roman Filimonov,
Lluís Valer (3), Sergio Luis i Javi López. 
PORTERS: Enric Molina i Jaume Masjoan.
ENTRENADOR: Julio López.

DISPUTAT. El local Holgado lluitava una pilota �MARC GARCIA

� INVESTIGACIÓ

El gimnàs
Paradise acull
un estudi sobre
salut i esport

El gimnàs molletà Paradise (Ale-
xander Fleming, 33) participa en
una investigació, impulsada per
l’associació de fitness i salut euro-
pea GuP i la Universitat de Medi-
cina Esportiva de Kiel (Alema-
nya), per conèixer la salut de les
persones sedentàries i demostrar
els beneficis de l’entrenament
constant. En quatre setmanes,
aquells que s’inscriguin rebran un
anàlisi de fitness, un programa
d’entrenament enfocat als objec-
tius personals, entrenament dues
vegades per setmana i una anàlisi
quan es finalitzi.  

Per poder fer l’estudi són neces-
sàries 100 persones majors de 18
anys. Per contactar amb el gimnàs
cal trucar al 93 593 23 06. El preu
d’inscripció és de 20 euros. �

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT 

L’Handbol Parets va vèncer

l’OAR Gràcia per quatre gols

(21-25) en la darrera jornada.

En el proper partit jugarà a casa

contra l’UE Sarrià, quart de la

classificació. L’equip entrenat

per Manel Herrero es troba sisè

de la classificació.

OAR GRÀCIA - H PARETS

Victòria paretana

�
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c. Pamplona, 4 · Mollet del Vallès
Tel. 93 570 74 16 · Fax. 93 579 27 65
e-mail: sacrestassessors@apttc.es

ASSESSORIA INTEGRAL D’EMPRESES
COMPTABLE · FISCAL · LABORAL 

· MÒDULS · AUTÒNOMS

SACREST
ASSESSORS
Entitat acreditada del Servei Autoempresa de la Generalitat
Núm. EA0111/0347

El CF Mollet UE ha sumat una
nova derrota per la mínima, ara
davant el Palafrugell, segon classifi-
cat del grup. Els molletans, que
venien de perdre al camp del Rubí,
rebien l’únic gol del partit al minut
91’, després que Frigola aprofités
una pilota morta dins l’àrea.
L’equip de Gurri va desplegar un
joc especialment conservador que
es va traduir en una manca d’oca-
sions de gol significativa, reflectida
en el marcador final. 

La primera part es va caracterit-
zar pel joc travat, amb què els dos
equips semblaven temptejar-se mú-
tuament. El bon posicionament tàc-
tic i la falta d’inspiració d’ambdós

conjunts va fer que, tret de contades
aproximacions a pilota parada, les
ocasions de perill fossin pràctica-
ment nul·les. Ni el Mollet ni el seu
rival van saber fer-se amb el control
de la pilota i el partit va prendre un

to d’intensa disputa, en què la preci-
sió va brillar per la seva absència.

En el segon temps, però, els dos
conjunts volien endur-se els tres
punts. El Mollet va fer un parell
d’aproximacions però l’ímpetu del

Palafrugell el va fer dur la batuta
durant bona part del segon temps.
Les ocasions es van succeir fins al
temps de descompte, quan, en una
jugada desafortunada, els de casa
van cedir el gol que els hi arrabas-
sava els tres punts i la possibilitat
d’acabar la primera volta com a se-
gon classificat de la Lliga Preferent
Territorial. Ara el CF Mollet se si-
tua sisè a cinc punts de la promo-
ció d’ascens. �

� Primera Territorial

� Segona Territorial

RAFA BUENO FA ELS DOS GOLS
CONTRA EL SEU EXEQUIP
�  Tot i avançar-se amb un gol
d’Isaac, els de Montoya no van
poder aturar Bueno. En la propera
jornada, rebran el Premià de Dalt.

2
1MOLLETENSE

JÚPITER

� Tercera Territorial

LA GOLEJADA NO TREU EL SANT
FOST DELS DARRERS LLOCS
�  Els santfostencs guanyen abans
del derbi de la propera jornada
contra la UE Lourdes B.

4
1PRIMER DE MAIG CF

SANT FOST UE

EL LOURDES CAU GOLEJAT 
CONTRA UN RIVAL DIRECTE
� Els molletans s’apropen a la zona
de descens. Dissabte rebran el
Palautordera, cinquè de grup.

4
0UE LOURDES

ATLÈTIC VALLÈS

UN PARTIT LLUITAT ACABA AMB
QUATRE EXPULSATS DEL CAMP
� Després de la derrota, el
Martorelles iniciarà la segona volta
amb una visita al Lliçà de Vall.

1
3CF L’AMETLLA

CF MARTORELLES

... �

El CF Mollet encaixa la segona
derrota consecutiva per la mínima

EN LLUITA. L’ímpetu dels gironins va fer tinguessin el control del partit en la segona part�S. DE LA PAZ

� PARETS DEL VALLÈS. El CF Parets
tornava a deixar passar l’oportunitat
d’embutxacar-se tres punts a casa,

aquest cop contra el Bellavista
Milán, amb qui va protagonitzar un
partit amb ocasions desaprofitades.
La nota positiva, però, és que els de
Cuni van poder defensar la seva
porteria durant tota la segona part,
després que en el minut 44, l’àrbi-

tre expulsés Antoñito amb vermella
directa. Amb aquest resultat, els
paretans es col·loquen 14ens en la
classificació. La propera setmana,
els paretans comencen la segona
volta de la competició a casa amb
la visita del líder, el Rubí. 

0
0CF PARETS

BELLAVISTA MILÁN

� MOLLET DEL VALLÈS

ALEIX TURA 

1
0CF MOLLET UE

CF PALAFRUGELL

CF MOLLET UE: Belles, Alberto (Manu),
Pol, Souto, Cuadros, Jordi, Fortuny
(Manolo), Arias, Albert (Fran); Macedo
(José Manuel) i David (Mendieta). CF PALA-
FRUGELL: Sepu, Poderoso, Cenizo, Pastor,
Dani, Fredi, Joan (Frigola), Ponsa, Heredia
(Juanito), Raúl (Touray), Puig (Vila).
ÀRBITRE: Alejandro Antúnez. GOLS: 0-1
Frigola (91’). 

� FUTBOL | Preferent  ELS DE GURRI SE SITUEN SISENS A CINC PUNTS DE LA PROMOCIÓ D’ASCENS

Empat sense gols del CF Parets
Els locals van jugar la segona meitat amb 10 homes per l’expulsió d’Antoñito
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Abdelkabir Zaroual, en categoria
masculina, i Mercè Pérez, en feme-
nina, han estat els guanyadors de la
desena edició de la Cursa de Sant
Vicenç, que organitza cada any el
Club Atlètic Mollet en el marc de
la festa major d’hivern. Amb una
marca de 34’00’’, Zaroual, atleta de
l’ISS Hospitalet, va ser el més ràpid
en recórrer els 10,480 quilòmetres
de la cursa amb sortida i arribada a
la pista municipal d’atletisme de La
Pedra Salvadora. 

Per la seva part, Mercè Pérez va
aconseguir un temps de 43’29’’. Pel
que fa als representants del club
amfitrió, el primer classificat en ca-
tegoria masculina va ser Antonio
Pérez, que va ser vuitè de la gene-
ral, amb un temps de 38’07’’. En fè-
mines, la primera del club molletà
en superar la meta va ser Mònica

Garcia, amb una marca de 58’34’’.
En total, es van inscriure 350 cor-

redors, una xifra inferior a la de
2008, quan es van superar els 400.

Rogelio Vega, director tècnic de la
prova, apunta que “la participació
depèn del calendari; el cap de set-
mana van haver diverses proves,

com per exemple a Terrassa i Po-
linyà”. Vega es mostra molt satisfet
del treball de l’organització, en què
han participat unes 40 persones. �

� ATLETISME | LA CURSA VA COMPTAR AMB 350 PARTICIPANTS

� MOLLET DEL VALLÈS

LAURA ORTIZ

Abdelkabir Zaroual i Mercè
Pérez guanyen la 10a Sant Vicenç

� MOLLET DEL VALLÈS. Després de la
victòria a casa, el Recanvis Gaudí
CB Mollet va tornar a perdre aquest
cop a Saragossa, davant el Monte
Ducay Olivar, després d’un mal
inici de partit que va sentenciar el

marcador. A més, els resultats de
rivals directes com el Valls,
l’Igualada i l’UGT Aragó, ha fet que
els de Coma caiguin al penúltim
lloc de la classificació, una posició
gens còmoda i des de la qual s’hau-
ran de veure les cares, aquest cap de
setmana, amb el líder l’Olesa CB,
amb qui va perdre a casa per 56 a 69
en la primera jornada. �

� BÀSQUET | Lliga EBA  DESPLAÇAMENT A SARAGOSSA

El Recanvis Gaudí cau
abans de visitar el líder

LÍDER. El guanyador (al centre) en un moment de la cursa �SÍLVIA DE LA PAZ

� F. SALA |  Territ.  Cat.

� Preferent

� BÀSQUET |  Seg.Cat.

ELS PARETANS TREUEN UN PUNT
D’UN PARTIT MOLT DISPUTAT
� Amb l’empat, els de Juan Carlos
Sánchez, que es desplaçaran dis-
sabte a la pista del Bar Casal Sant
Pau, es col·loquen cinquens.

7
7BARCELONETA

FS PARETS

ELS LOCALS ACONSEGUEIXEN LA
VUITENA VICTÒRIA I SÓN QUARTS 
� La Unió suma un altre triomf
abans de rebre a casa el Polinyà,
onzè a la classificació.

4
7UFS MOLLET

STA. COLOMA RIUNORD

EL SANGER APALLISSA A 
CASA UN RIVAL DIRECTE
� Triomf incontestable del primer
equip de l’Escola, que aquesta jor-
nada visitarà el Platges de Mataró.

ONZENA DERROTA ABANS 
DE REBRE A CASA EL TIANA 
� El CB Parets ha sumat l’onzena
derrota. Comença la segona volta
amb la visita del líder, el Tiana.

52
92SANT GERVASI

MONTESSORI

56
62MONTE DUCAY OLIVAR

RECAN. GAUDÍ MOLLET

72
59PARETS BARNASFALT

CALDES CB

ELS DE XAVI CUNÍ SUMEN I 
ES MANTENEN A MITJA TAULA  
� Després d’aquest triomf, el Barri
visitarà la pista de l’IES Montserrat
CFS, que és catorzè.

1
3BARRI CAN CALET

VILAMAJOR CFS

... �

� Tercera Catalana
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Fa tot just tres setmanes que obria portes BCC Lounge, un projecte, però, fraguat des de fa més d'un any i que trasllada al

cor de Mollet un espai d'oci i cultura en la línia dels locals de moda de Barcelona i d'altres metròpolis europees.

La voluntat dels impulsors de BCC (sigles de Breakfast, Cocktail, Club) és aglutinar ofertes i públics diversos, en un ma-

teix espai, versàtil i acollidor, que modifica els seus usos en funció de l'horari: als matins, esmorzars per a les mares i pares

que han dut els nens a escola, per al personal que treballa a les oficines de l'entorn que vol fer una pausa, i per a qui s'apro-

pa al centre per a qualsevol gestió; als migdies, dinars lleugers per a gent dinàmica (amanides, pasta fresca…), gent que

menja fora de casa sovint i amb el temps just i vol tenir cura de la seva salut; a la tarda, un ambient diferent per fer un cafè o

un refresc, cervesa o copa, i al vespre, nit i matinada, l'indret ideal de trobada per als amics i parelles per assaborir un còctel,

de la variadíssima oferta que proporciona BCC Lounge, deixant-se seduir per la música chill out i amb la possibilitat de gau-

dir d'un espai reservat amb sofàs i pufs per fer encara més còmode i agradable l'estada. BCC Lounge, que obre de dilluns a

diumenge fins a les 3 de la matinada, també instal·larà quan arribi el bon temps una terrassa d'estiu amb pufs a la nova pla-

ça Europa per completar l'oferta d'ambients.

A més, l'establiment és zona wi-fi per disposar de connexió a internet per als seus clients, i té intenció d'esdevenir un fo-

cus d'activitat cultural: té dues pantalles i un projector per a espectacles audiovisuals, i preveu tenir sessions de dj's que

punxaran des de blues a jazz fussió, entre altres estils acord amb l'essència chill out del local. També contempla acollir ex-

posicions i esdeveniments culturals diversos.

BCC Lounge aporta a la ciutat una oferta diferent, valenta, amb un llenguatge propi i una filosofia actual. Una proposta

que s'adreça a públics joves i adults, amb interessos diferents, però amb un denominador comú: volen fer seu un espai de la

ciutat on conversar, tranquil·lament, compartir estones de lleure a gust i gaudir de música, còctels i harmonia, la que propor-

ciona un establiment dissenyat per l'estudi molletà Espais Efímers. Alfredo Romero, el  seu responsable, va treballar l'interior

amb l'objectiu de recrear diversos ambients en un mateix perímetre, un disseny complexe en un local de 100 metres qua-

drats, 70 dels quals són espai públic i la resta l'ocupen els serveis i magatzem. Va partir de la idea que, estèticament, la coc-

teleria, com els preparats líquids que li donen nom, havia de transmetre una barreja de colors i sensacions. Així, algunes pa-

rets presenten ulls de peix a manera de bombolles que a través de leds canvien de color. L'espai està habilitat en tres

seccions: la barra, amb seccions per a la preparació de còctels, una part destinada als clients perquè puguin llegir premsa i

revistes; una zona comú versàtil amb taules i cadires, i la zona lounge, de major privacitat, amb sofàs. El local presenta un

gran finestral que dóna a la plaça Europa i s'ha insonoritzat convenientment (parets, terra, columnes i perímetre) per conci-

liar el lleure amb el descans dels veïns.  

BCC LOUNGE

UN NOU CONCEPTE
de local d’oci arriba a Mollet

EL
CONCEPTE LOUNGE

El lounge és un gènere musical, una varia-
ció principalment del jazz, que es coneix des de

la dècada dels 50. Es caracterizava per presentar
ritmes sensuals i desproveïts d’una instrumentació

recarregada. El terme lounge podria traduir-se com a
saló d’un hotel on hom pot seure a beure alguna cosa,
conversar i escoltar música suau. La paraula va pas-
sar a designar tota una cultura dedicada al plaer, la

comoditat i l’elegància. Si avui l’estètica lounge
és una opció de moda li ho deu a la indús-

tria discogràfica de finals de la dè-
cada dels 90.

Passatge de la Pau, local 2 (plaça Europa) 
c. Berenguer III, 194 · Tel. 93 544 56 14 · 627 58 42 99

alfredo@espaciosefimeros.com

MOLLET DEL VALLÈS

Fotografia: Víctor García



L’espectacle teatral de festa major i
que, alhora ha de servir per com-
memorar el 12è aniversari de Can
Rajoler, no es podia haver triat mi-
llor. Germanes ve avalat pel reco-
neixement de la crítica i del pú-
blic, que en els premis Butaca el va
considerar mereixedor dels premis
al millor muntatge, text i actriu de
repartiment (per Maria Lanau)
dels escenaris catalans el 2008.

Germanes ha estat creat i dirigit
per Carol López, una de les direc-
tores més destacades del panorama
teatral jove, que ha fet una adapta-
ció lliure del clàssic Les tres germa-
nes de Txékhov. El text està inter-
pretat, a banda de per Lanau, per
Montse German, Aina Clotet, Am-
paro Fernández, Marcel Borràs i
Paul Berrondo. 

Amb la frase “Germanes, avui fa
un any que el pare va morir” s’ini-
cia aquesta obra, que retrata les re-
lacions familiars de tres germanes

“sempre a la recerca d’alguna co-
sa millor. Una mare molt mediter-
rània, un fill adolescent, un marit
que és exmarit i un autèntic prín-
cep blau”. Germanes, en clau de
comèdia melodramàtica, descriu
una família amb aparença de certa
normalitat, però en la qual s’ocul-
ten secrets. 

El públic baixvallesà ja va poder
conèixer el treball de Carol López
fa dues temporades, quan va portar
V.O.S, un altre dels seus èxits de
taquilla, al teatre molletà de Can
Gomà. Carol López es va llicenciar
en art dramàtic i direcció escènica a
l’Institut del Teatre de Barcelona.
Entre els muntatges teatrals que ha
dirigit també hi ha En defensa dels
mosquits albins, a la Sala Tallers del
TNC i Last Chance, al Teatre Lliu-
re. Carol López va estar nominada
als Premis Max com a millor autora
catalana i l’obra com a millor espec-
tacle revelació de Catalunya. �

� TEATRE | L’OBRA, DIRIGIDA PER CAROL LÓPEZ, VA REBRE ELS PREMIS BUTACA AL MILLOR MUNTATGE, TEXT I ACTRIU
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EL CASAL PROGRAMA EL CLÀSSIC    
D’STANLEY KUBRICK ‘CAMINS DE GLÒRIA’

� CINEMA | DIVENDRES A LES 21H

� El cicle de cinema clàssic al Casal Cultural de Mollet continuarà
aquest divendres (21h) amb la projecció de Camins de Glòria,
d’Stanley Kubrick, estrenada el 1957. Considerada una de les obres
mestres del director estadounidenc, és una crítica a l’estament militar. CULTURA

Can Rajoler celebra l’aniversari
amb la reconeguda ‘Germanes’
� PARETS DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

D’altra banda, La Bombeta 

proposa per a dissabte (19.30h) un

monòleg de Rosita Minaldi, l’alter ego

de Marina Villani. Relatos en clave de

tango és una reflexió crítica de la 

realitat de molts argentins que han

deixat la seva terra per provar sort en

el vell continent. Rosita és una noia de

barri que vol triomfar com a actriu,

vedette i cantant internacional. La 

seva amiga Yoli l’anima a creuar 

l’Atlàntic i començar la aventura.

PROPOSTA A LA BOMBETA

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

�

*
� SANT FOST . Itinerari de Paraules és
el nom de l’espectacle, interpretat
per Montserrat Carulla, que es po-
drà veure diumenge (22h) a L’Ate-
neu de Sant Fost, amb un preu de
8 euros. L’actriu ha recollit els seus
contes i poemes preferits de la lite-
ratura catalana i espanyola en un
recital que despulla la naturalesa
humana, les passions i les pors,
amb un to irònic que aporten els
grans literats. Així, l’itinerari passa-
rà per Mercé Rodoreda, Pío Baro-
ja, Pere Calders, Salvador Espriu,
Sergi Pàmies, Quim Monzó, Isabel
Clara Simó. Els poetes també tin-
dran el seu protagonisme, per mitjà
de les paraules de Salvat-Papasseit,
Martí i Pol, Maria Mercé Marçal,
Joan Margarit i León Felipe. �

Montserrat
Carulla repassa
grans literats

� La Marineta acollirà dissabte
(17.30h) el recital poètic de Festa
Major d’Hivern que organitza 7 Plo-
mes. Pepi Corrales i Pilar Guasch
conduiran l’acte, que comptarà
amb l’actuació de la soprano Adela
Milan i l’acompanyament al piano
d’Oriol Escura i Carles Iserte.

Prop de 30 rapsodes
participen al recital
poètic de 7 Plomes

DILLUNS 26 de gener · 19 h 

Can Rajoler · De 18 a 13 euros

� MOLLET. La Bombeta rebia dissabte l’interessant i innovador 
espectacle de la companyia lleidatana Microcosmos Teatre,
Réssurection à la carte. El muntatge barreja teatre, titelles i música,
gràcies a un argument de terror, en el qual dos firaires poden 
comunicar-se amb el més enllà i ressuscitar les grans estrelles de la
música jazzística. �MARC GARCIA

Ressuscitant les grans veus del jazz�
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El teatre de Can Rajoler rebrà
HOC, la darrera proposta musical
del sextet Franc Albir, una forma-
ció nascuda el 1980 i dedicada a la
música simfònica instrumental. La
seva evolució, però, ha fet que
Franc Albir hagi esdevingut una
barreja de rock simfònic i jazz fu-

sió, amb certs tocs de cançons més
pop. A HOC, a més, l’espectacle
incorpora imatges i vídeos que
acompanyes la música.

Franc Albir, nascuda a Vilassar
de Mar, està format per Jordi Pujol,
a la veu, bateria, percussió i saxo
soprano; Joan Fonts, als teclats; Jo-
an Salvi, al baix i veus; Alfons Vi-
llagrassa, als teclats, veus, flauta tra-
vessera i guitarra; Ferran Folch, a     

les guitarres, i Pep Prats, com a res-
ponsable de les imatges que es pro-
jectaran en una gran pantalla.

Franc Albir té 2 discs al mercat,
L’U, de 1992, i Tocant el dos, editat
el 2006. Actualment, està preparant
el que serà el tercer disc del grup,
que el 1992 va ser finalista del pro-
grama Èxit del Canal 33 i que el
2002 va guanyar el premi a la millor
banda instrumental del festival Art
Jove de Premià de Mar. �

Sanjosex, una de les
propostes actuals de
la cançó d’autor amb
català més promete-
dores, i l’Orquestra

Mitjanit seran els protagonistes de la
nit jove de la festa major de Sant Vi-
cenç. Les activitats que ha preparat
el casal La Gallineta, que alhora ce-
lebra els 8 anys de vida, no s’acaben
aquí. El programa d’actes comença
a les 19.30 h amb un conjunt d’es-
pectacles al carrer, que aniran des
de la música, amb  Alejandro Del-
gado (saxo) i Johnny Martínez (gui-
tarra), al Grup de Malabars Mollet i
al clown, amb la companyia Penélo-
peyAquiles, i que s’instal·laran al

llarg del carrer Barcelona i a la pla-
ça Prat de la Riba.

El Mercat Vell acollirà la resta
d’activitats que s’iniciaran (21h) amb
un sopar popular amb projeccions
de la història de La Gallineta, que
fa una setmana anunciava el tanca-
ment del local que gestiona des de
2000 al carrer Àngel Guimerà.

Sanjosex, el projecte musical de
Carles Sanjosé, farà un recital
(22.30h) que repassarà els temes
dels seus dos discs Viva! i Temps i re-
llotge, ambdós editats per la disco-
gràfica Bankrobber. Sanjosex ja va
actuar fa dos anys a Mollet,
en el marc del Corre-
llengua, i ha passat
per escenaris
d’arreu de
Catalu-

nya, com l’Auditori de Barcelona, el
BAM, el PopArb d’Arbúcies i la Sala
Apolo, entre altres espais. Carles
Sanjosé (veu i guitarres) arribarà al
Mer-

cat Vell en formació de quartet;
acompanyat de Pep Mula (bateria),
Miquel Sospedra (baix elèctric) i Ri-
chie Álvarez (teclat i veus).

La música en directe continuarà
amb l’Orquestra Mitjanit, una for-
mació que barreja la contundència
i posada en escena d’un grup de
rock i la versatilitat d’una orquestra
de versions, especialment atenta a
la música que es fa al territori cata-
là. Entre el seu repertori, hi ha te-
mes de La Trova Kung Fu, Brams i
Doctor Calipso, entre altres.

La festa jove del casal es clou-
rà amb Dj Lobito, que fa-

rà un repàs musical
de la història de

La Galline-
ta. �

� MÚSICA | LA FESTA JOVE DE SANT VICENÇ COMENÇARÀ AMB ESPECTACLES AL CARRER

La Gallineta celebra vuit anys amb
Sanjosex i l’Orquestra Mitjanit

Franc Albir
porta el rock
simfònic i el jazz
fusió a Can Rajoler

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

En els propers dies, Mollet gaudirà
de diversos concerts de cant coral.
Encetaran la tanda de directes la
Societat Coral El Clavell, que dis-
sabte (18h) oferirà el tradicional
Concert de Sant Vicenç a l’esglé-
sia. L’actuació comptarà també
amb el Cor Dríade de Terrassa,
amb un repertori de música del
Renaixement. Aquesta serà també
l’ocasió d’escoltar El Clavell per
primera vegada sota la direcció

d’Aleix Oliveres, que es va incorpo-
rar a l’entitat a l’octubre passat.

D’altra banda, la Capella de Mú-
sica Santa Maria actuarà diumenge
(18h) a l’església, acompanyada per
l’Orquestra de Cambra Miquel Ca-
sas i Bell de Rubí, i amb un reperto-
ri d’obres de Vivaldi, Bach, Beetho-
ven, Sibelius, Grieg i Pau Casals. A
més, la Capella de Música interpre-
tarà dues peces, de Caccini i
Franck, acompanyada de theremin,
a càrrec de Víctor Estrada. Final-
ment, la coral del Casal Cultural hi
actuarà diumenge (18h). �

El cant coral
també està de

gresca d’hivern 
� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

� PARETS DEL VALLÈS.

CONTRAPUNT / M. E.

� MOLLET DEL VALLÈS. El grup de
rock Rogma actuarà diumenge
(19.30h) a La Bombeta, al carrer
Lluís Duran. Rogma està format
per Zeus Diaz Cid (veu i guitarra),
Juan Francisco Lozano Romero
(guitarra), Arturo Agudo (bateria),
Carlos Saez Ruiz (baix i cors) i Al-
berto González Villodres (teclat).

D’altra banda, la formació vallesana
Once a week actuarà dissabte a la nit al
Pipa Bar de Palau-solità i Plegamans. �

La Bombeta rebrà
el directe de la
banda Rogma

� PARETS DEL VALLÈS. També en el
marc de la festa major, la propos-
ta jove paretana de divendres serà
un concert protagonitzat per cinc
grups locals. Així, el Parets Rock
08, que es farà al pavelló (23h),
rebrà Jikangai (visual kei), El últi-
mo grito (pop rock), Los innom-
brables (rock nacional), Speakers

(indie rock) i Johnny Shepherd &
the Hurricanes (rock sureny).

El Parets Rock
apostarà pels
grups locals

El programa preveu
també un sopar popular
per acomiadar el casal
del carrer Àngel Guimerà

� VERSIONS I HUMOR

Hotel Cochambre
protagonitzarà
l’Urban Night

� PARETS DEL VALLÈS.

Els populars Hotel
Cochambre seran
els encarregats d’ani-
mar la festa Urban

Night de Parets del Vallès. La vet-
llada també comptarà amb el dj
Àngel Jordà, el discjòquei resident
de la discoteca Lou de Segur de
Calafell. 

Hotel Cochambre portarà el
seu habitual espectacle de ver-
sions de música de tots els temps i
humor. Entre les peces que sona-
ran, hi haurà Camilo Sesto, Lo-
quillo, Alejandro Sanz i Mecano,
entre altres. A Hotel Cochambre
hi ha una colla de grums, que són
els encarregats de cantar les can-
çons dels seus hostes cèlebres.

DISSABTE 24 de gener · 23.30 h 

Pavelló d’Esports · Gratuït

DISSABTE 24 de gener · 22.30 h 

Can Rajoler · Entre 9 i 6 euros

VINE CORRENT I INSCRIU-TE … 
FES-TE EL PRIMER REGAL DE L’ANY

(Córrer ajuda a cremar de mitjana fins a 400 Calories cada 30 min.) 

FER-TE UNA PROVA D’ESFORÇ
(realitzada per un metge col·legiat)

o LA NOVA MOTXILLA SPEEDO “CAN”

c. FERROCARRIL 80-84
93 570 60 97  

MOLLET DEL VALLÈS

l’estil de vida que busques. l’estil ca n’arimon

I EMPORTA’T UN REGAL MOLT ESPECIAL
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plaça mercat municipal, 18
tel. 93 570 33 93

plaça prat de la riba, 9
            tel. 93 593 02 15

Després de les actuacions emmar-
cades en les festes nadalenques i
les festes majors d’hivern, els esce-
naris de Can Gomà, Can Rajoler  i
Can Butjosa obren les seves tem-
porades estables amb un ampli
ventall d’espectacles ben diversos
des del clown fins a la música, pas-
sant pel monòleg i la dansa.

Entre altres, Can Gomà oferirà
Còmica vida, de la companyia Per-
Versions; M. de Roig, Paraules d’a-
vui, un espectacle creat a partir de
textos de l’escriptora catalana,
Montserrat Roig; i Homes de Sha-
kespeare, de Dei Furbi. No hi falta-
rà l’obra de Fòrum Abelló-Com-
panyia de Sarsuela de Mollet, que
enguany estrenarà La Generala.

A Can Butjosa, el públic paretà
podrà veure, entre altres, l’especta-
cle Brokers, de la companyia Ylla-
na; Los ángeles no tienen hélices,

de Dani Pérez dins la programació
del Cafè Teatre; La fàbrica de la fe-
licitat, de Jordi Faura, i l’actuació
de D’Callaos. En clau local, la pro-
gramació inclou actuacions dels
paretans Paco Heredia i Adrià
Aguilera i l’obra de la companyia
Som i Serem. �

� � MOLLET / PARETS

CONTRAPUNT / L.ORTIZ

S’obre el teló 
a Mollet i Parets

� CONCURS | S’HI VAN PRESENTAR 47 PERSONES I 151 OBRES

Luis Ayala guanya el
premi de fotografia
de Sant Vicenç

� Luis Ayala, de Mollet, amb les
obres Harley i Molino, s’ha endut
el primer i el segon premi del Con-
curs de Fotografia Sant Vicenç, en
la categoria que té la ciutat com a
tema. Paqui Segura es va endur el
tercer. Pel que fa a la categoria de
tema lliure, la guardonada va ser
Raquel Medina, de Santa Perpètua
de Mogoda. El jurat va atorgar un
accèssit a Guillermo River en la ca-

tegoria dels residents a Mollet i el
premi a la millor participant jove
va anar a parar a mans de la molle-

tana Miriam Quílez. Enguany s’hi
han presentat 47 persones que han
lliurat 151 fotografies.

� TEMPORADA D’ESPECTACLES | CAN GOMÀ, CAN RAJOLER I CAN BUTJOSA ENCETEN EL PROGRAMA DEL PRIMER SEMESTRE DE 2009

GUARDONATS. Els premiats divendres a La Marineta �MARC GARCIA

Aquest diumenge (18h) el públic

infantil podrà escollir entre dues 

propostes teatrals. D’una banda, Can

Gomà acull l’espectacle Sherlock 

Holmes i el club dels pelrojos, de la

companyia Lazzigags, que escenifica

una de les aventures del famós 

detectiu. De l’altra, a Can Rajoler 

actuarà la companyia Veus veus amb

la seva adaptació musical del conte de

La Bella i la Bèstia.

INFANTILS

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

�

*

‘EL CAFÈ DE LAS NIÑAS’. (15 de febrer) El grup flamenc

de Terrassa D’Callaos ofereix la seva música en un concert 

teatralitzat, que pren el nom d’un local egarenc, ara tancat, on

molts músics es trobaven per compartir el seu art. La formació

recrearà aquelles sessions en un espectacle a Can Rajoler.

‘CÒMICA VIDA’. (7 de febrer) La companyia Per-versions,

que dirigeix l’actor Pep Cruz, presentarà a Can Gomà un diàleg 

sarcàstic entre les diferents concepcions de l’art dramàtic. En un 

escenari buit, dos actors, representats per Pep Cruz i Jordi Coromina,

i una actriu, Noël Olivé, es coneixen i decideixen col·laborar en un 

projecte per portar a escena el mite de Fedra. Els personatges entren

en una deriva tragicòmica que els portarà a reflexionar sobre l’ofici

d’actor. Amb Còmica Vida, el director de Dagoll Dagom, Joan Lluís

Bozzo, presenta el seu primer text teatral.

*PROPOSTES A ESCENA

� ‘HOMES DE SHAKESPEARE’. (23 de maig) Tres bufons, als

quals donen vida els actors Toni Vinyals, Òscar Bosch i Robert

González, interpretaran fragments de l’obra del dramaturg an-

glès a Can Gomà. L’obra, dirigida per Gemma Beltran, aborda

amb humor la relació entre realitat i ficció en el context del se-

gle XXI. Aquest és el cinquè muntatge de Dei Furbi.

�

�
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� El disseny elaborat per Gerard Rossell ha estat l’escollit com a
imatge de la Festa Major d’Hivern de Parets. La resta dels treballs
presentats a la segona edició del concurs es poden veure fins dimarts
al centre cultural Can Rajoler. GARBUIX

� FESTA MAJOR D’HIVERN | LA FIRA D’ARTESANS SERÀ DIUMENGE A LA PLAÇA DE LA VILA

La calçotada popular, emmarcada
dins la Festa Major d’Hivern i orga-
nitzada pel casal Can Butjosa, arri-
ba dissabte a la 12a edició. Està pre-
vist posar a les brases quasi 9.000
calçots de la Torre d’en Malla “per
donar supor a l’agricultura local”,
apunta el coordinador del casal, To-
ni Cañal. A més, també s’elaboraran
70 quilos de salsa. Pel que fa als as-
sistents, ja s’han venut els 600 ti-
quets disponibles. Amb tot, s’espera
que acudeixin a la cita unes 700
persones ja que “molts vénen amb
la carmanyola perquè els tiquets
del dinar s’han esgotat”.

A partir de les 11 del matí hi
haurà activitats per als més menuts
i exhibicions. Els alumnes de tai-
txí i kung fu, dansa del ventre, balls
de saló, sevillanes i flamenc del ca-
sal Can Butjosa faran les seves res-
pectives actuacions. Els alumnes
de funky del Gim Parets també hi
ballaran. Al migdia, la Colla de
Gegants, Bestiari i Grallers de Pa-

rets faran el seu espectacle. Els
més petits podran veure el muntat-
ge Visca la Festa, amb animació de
Rialles Parets. I, ja després de di-
nar, El sobrino del Diablo oferirà
la seva música combinada amb
monòlegs humorístics i crítics.

MENESTRALS I TALLERS

Amb la programació de la Festa
Major d’Hivern també celebra la
Fira d’Artesans, que enguany arriba
a la 14a edició. Organitzada per
Can Rajoler, la mostra de menes-
trals serà diumenge a la plaça de la
Vila, de 10 a 15 h. De moment, ja
s’han rebut 58 sol·licituds d’arte-
sans per assistir a la trobada. També

hi haurà tallers per als infants: de
cosir mocadors de coll, que es fa
per primera vegada; de cuir, que ja
es va fer l’any anterior; i d’elabora-
ció de clauers amb forma d’espar-
denyes de cuir. �

GERARD ROSSELL GUANYA EL 
CONCURS DE DISSENY DE FESTA MAJOR

� PARETS DEL VALLÈS 

ANNA PALOMO

� TRADICIÓ

El casal Can Butjosa celebra
la 12a calçotada popular

Mollet convida
deu colles per a
la 15a Trobada
de Gegants 

Diumenge la Colla de Gegants,
Grallers i Bestiari de Parets i la Co-
lla Gegantera de Mollet sortiran al
carrer per celebrar la Festa Major
d’Hivern de cada municipi. Els ge-
ganters molletans celebraran la
15a Trobada de Gegants d’hivern.
Les colles del Prat de Llobregat,
Sant Andreu del Palomar, Sant
Climent de Llobregat, Esplugues
de Llobregat, Aiguafreda, el Gui-
nardó, Sitges, Poble Nou de Man-
resa, Vallirana i Argelers de la Ma-
renda es concentraran a la plaça
Prat de la Riba (12.30 h) per acom-
panyar la colla de la ciutat.

GEGANTERS A PARETS

Pel que fa a la colla paretana, a les
9 del matí es farà la plantada al
Camp de les Peces i s’esmorzarà.
Les colles convidades són la de
Teià, la de Pallejà, la d’Ulldecona,
i la de Molins de Rei. A més, el
CEIP Pau Vila amb els Gegantons
i els Trabucaires de Sabadell acom-
panyaran els gegants. El recorre-
gut, que començarà a les 10.45 h,
acabarà a la plaça de la Vila
(13.30 h), on les diferents colles
oferiran el ball de gegants.

Dissabte la Colla de Gegants,
Bestiari i Grallers de Parets oferirà
un espectacle a Can Butjosa. �

La plaça Catalunya
acull el record de
cent anys de sardanes

� � Tradicions i Costums va orga-
nitzar diumenge una audició de
sardanes, inclosa a la programació
de Sant Vicenç. Durant l’acte, es
va col·locar una placa commemo-
rativa del centenari de la primera
ballada a la ciutat. D’altra banda,
el proper diumenge (11.45 h) la
plaça de la Vila de Parets acollirà
la Cobla Ciutat de Terrassa.

� FOLKLORE

PER AL RECORD. L’alcalde i Jaume Bosch, de Tradicions i Costums �S.P.

� � MOLLET / PARETS

CONTRAPUNT

L’Associació de Ball
de Saló de Mollet
s’exhibeix dissabte

� � L’Associació de Ball de Saló de
Mollet organitza dissabte (22.30 h)
el Ball de Festa Major d’Hivern,
amenitzat pel Trio Abacan, al
Mercat Vell. Les activitats comen-
çaran amb una exhibició de tango,
roda cubana, pasdoble, vals vienès,
txa-txa-txa, rumba i bolero. Pel que
fa a Parets, el ball serà diumenge
(18 h) al Pavelló Municipal d’Es-
ports i estarà amenitzat per l’or-
questra Setson.

L’Associació de Fibromiàlgia

de Mollet i Comarca (AFIMOIC)

tindrà una parada a la Fira

d’Artesans per tal de recaptar

fons, que es destinaran a la

investigació de la malaltia a la

Fundació Institut de Recerca de

l’Hospital Universitari Vall

d’Hebron. AFIMOIC vendrà les

manualitats que es fan durant

l’any a la seu de l’associació:

fundes de mòbil, bijuteria, 

bosses de pa i objectes de vidre

pintats, entre d’altres.

PER A LA INVESTIGACIÓ

Mostra d’AFIMOIC

�

La 14a Fira d’Artesans,
organitzada per Can 
Rajoler, acull activitats i
tallers per als més menuts
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Els Diables de Parets oferiran dis-
sabte la 13a Desfilada Infernal. Per
començar la gresca, hi haurà una
concentració de colles de diables i
una exposició del bestiari partici-
pant a la plaça de la Vila (18 h). Es
comptarà amb el Drac de Bellvei
del Penedès, Drac i Esperit del
bosc del barri de la Trinitat Vella
(Barcelona) i Drac Blai, el Devas-
tador de Terres de la Colla de Dra-
conaires de Santa Coloma de Gra-
menet. També s’oferirà una xo-
colatada i rom cremat als assistents.
Seguidament, es donarà el Toc 
d’Inici i sortida de la desfilada amb
correfoc suau, a càrrec de Diables,

Diablets, el Bitru i el Gegant Lluci-
fer. La màgia del foc recorrerà els
carrers paretans de la Fàbrica, Po-
nent, Sant Esteve, Empordà i Ma-
jor fins a tornar al punt d’inici.
Amb l’arribada dels participants, es
repartirà brou i hi haurà un espec-
tacle pirotècnic (21 h).

Diables Parets recomana anar
convenientment vestits amb roba

de cotó de coll tancat i de màniga
llarga, mocador de coll, barret i
calçat tancat.

EL CORREFOC A MOLLET

El Ball de Diables de Mollet orga-
nitza dissabte (21 h), com cada any
per Sant Vicenç, un correfoc que
començarà a la plaça Prat de la Ri-
ba. El recorregut donarà la volta a
l’església i continuarà pel carrer
Barcelona, l’avinguda Llibertat i
acabarà davant l’ajuntament. Se-
gons l’entitat, es cremaran 1.500
carretilles, 80 francesos i una tren-
tena de volcans de diables, i s’utilit-
zarà una vintena de pots de fum.
Una cinquantena de diables crea-
ran l’espectacle. �

� CORREFOCS | LES COLLES LOCALS OFEREIXEN ELS ESPECTACLES DE FESTA MAJOR

Les espurnes dels diables
encenen Mollet i Parets

LUÍS GINER BUENO

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

L’autor aquí representat es va
formar, junt amb el seu pare,
Luis Giner Valls, a l’Escola
d’Arts i Oficis de València. És
germà del també pintor Javier
Giner Godella. Va ser distingit
amb el premi de la biennal de
Montcada, a València, el 1956;
la medalla de plata de l’Expo-
sició Nacional d’Alacant; el
premi Gorerlich-Miquel, del
Centre de Belles Arts de Valèn-
cia; i el premi de la Real Maes-
tranza de Sevilla (1968). 

Va exposar per primera ve-
gada a la sala La Fuente de Va-
lència i ho va fer posterior-
ment a Palma de Mallorca, on
va realitzar mostres individuals
en el Cercle de Belles Arts de
València des dels anys 60. La
seva col·lecció també es va po-

der visitar a la Sala Llorens de
Barcelona i a la Galeria Ingres
de Madrid, als anys 80. També
va exposar a altres ciutats de
l’Estat i als Estats Units. 

Va ser continuador del llu-
minisme de l’escola valenciana
i construeix un estil d’esboços
a base de taques de color amb
una pintura a plena llum, en la
qual evoca la vida marinera,
els nus d’infants i gent a l’en-
torn de la vora del mar. �

PLATJA VALENCIANA
Luís Giner Bueno (Godella,València, 1935)

Pintor de l’escola
valenciana, va 
ser continuador 
del lluminisme 

� � � El Consorci del Parc de la Ser-
ralada Litoral organitza diumenge
una excursió guiada des del coll de
Cera fins al Turó de Galzeran. Se
sortirà del punt més alt de la carre-
tera BP-5002, que uneix Alella
amb Vallromanes (9.30 h). El recor-
regut s’iniciarà en direcció sud pel
vessant de Santa Maria de Marto-
relles, cap al turó de Castellruf. Es
farà una parada per esmorzar
(10.30h) i se seguirà l’itinerari fins
al turó de Galzeran. Cal fer inscrip-
ció prèvia al telèfon 656 903 642 o a
través del correu electrònic p.slito-
ral@diba.cat. La sortida és gratuïta,

però les places són limitades. 
D’altra banda, diumenge es farà

una caminada per l’entorn de Ga-
llecs. Se sortirà des de Can Jornet
de Parets (10 h). Les reserves s’han
de fer al número de telèfon 902
400 973 de l’Obra Social de Caixa
Catalunya.

CAMINADA AMB ‘ITINERARIS’ 

El cicle Itineraris: passeja i coneix
Mollet fent esport també farà una
sortida al circuit curt de Gallecs
diumenge des de la masia de Can
Borrell (10.30 h). �

Excursions per conèixer
l’entorn natural de la zona

� CAMINADA | A LA SERRALADA LITORAL I A GALLECS � FORMACIÓ

� PARETS. L’associació naturalista
Miloca-Amics del Centre de Recu-
peració de Fauna Salvatge de Tor-
referrussa organitza un curs d’iden-
tificació d’ocells fringíl·lids. Aquest
tindrà lloc a l’Escola de la Natura
de Parets els propers dijous i diven-
dres. La formació, dirigida a agents
rurals, inclou dues sessions teòri-
ques i una pràctica al camp. Els
ocells fringíl·lids són una família
de passeriformes, amb mides mitja-
nes i petites, i són més coneguts
amb noms com els de la caderne-
ra, el pinsà, el passerell i el trenca-
pinyes, entre d’altres.

Curs d’identificació
d’ocells fringíl·lids a
l’Escola de la Natura

� � MOLLET / PARETS

CONTRAPUNT / A.P.

La Colla de Gegants, Grallers i 

Bestiari de Parets participarà a la 

desfilada infernal. La seva tasca serà

portar la figura d’en Llucifer.

ELS GEGANTS I EL FOC

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

�

*
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Dra.
MONTSERRAT TORNER

Homeopatia
i Acupuntura

Adults i Nens
HORES CONVINGUDES

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

GUIA MÈDICA I ESTÈTICA

AQUEST CAP DE SETMANA, 24  I  25  DE  GENER, té lloc al Pavelló Municipal
d'Esports de Granollers (Lluís Companys, 21) el Saló Bodamarket 2009. És la
segona edició d'aquest saló dedicat als casaments amb expositors de tots
els àmbits comercials  lligats al fet nupcial. Bodamarket, que organitza
l’Ajuntament de Granollers a través de l’empresa municipal Granollers
Mercat, ha habilitat un recinte firal de 1.500 m2, on s’hi poden trobar una
quarantena d’expositors dels sectors de restauració i hoteleria, els prepara-

tius i la cerimònia, i els vestits  i  els  complements. En concret hi haurà res-
tauració, fotografia i vídeo, vestits de núvia i nuvi i acompanyant, joieria,
agències de viatges, webs de nuvis, detalls de regals, imatge i estètica i, a
la part exterior del pavelló, vehicles i limusines.

L'horari serà dissabte i diumenge, de 10 a 14 h i de 16 a 21 h. Durant
aquest  horari, per accedir a la fira es podrà agafar un trenet que farà el
recorregut següent: carrer de Lluís Companys (parada), avinguda Prat de la
Riba,  carrer d’Alfons IV, plaça de la Corona (parada), Alfons IV novament,
carrer Fernando  Magallanes  (parada),  Camp de les Moreres, per tornar a
Lluís Companys. L'entrada a la fira té un preu de 3 euros. �

> Més informació al web www.granollers.cat

Segona edició de Bodamarket
La fira dedicada als nuvis té lloc aquest cap de setmana i 

ocuparà 1.500 m2 al Pavelló d’Esports de Granollers

Eibisí celebra l’onzè aniversari
La sala montornesina prepara sessions especials pels dies 

30 i 31 de gener amb regals, performances i la millor animació

NOVETATS COMERCIALS

Podeu aconseguir un val d2x1 d’accés a la pàg. 5 de Contrapunt

LA CONEGUDA SALA CELEBRA ELS PROPERS DIES 30 I 31 DE GENER, diven-
dres i dissabte que ve, el seu onzè aniversari. El menú del primer dia será
una sessió especial de Darío Núñez que compleataran DJ Puku i Mikel
Molina, amb performances a càrrec de Monstruos Ibiza. Una cita obligada
per als habituals de la discoteca i per als entusiastes de la festassa. El segon
round arriba dissabte 31 amb l’Essential Festival, amb els dj’s residents, ani-
mació nonstop, performance Love People, i emocions fortes actuacions en
directe amb Nayala Brown i Saxattack. També hi haurà regals per als assis-
tents: el recopilatori Eibisi House volum 9. �

> Més informació al web www.eibisi.com
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PER MENJAR

Ingredients

(per a 2 

persones) 

-plaques de las-

sanya precuita

d'ou

- 1 albergínia

- 1 ceba grossa

- 1 carbassó

- 1 pebrot verd

- 1 pebrot ver-

mell

- tomàquet tritu-

rat

- tonyina

- olivada

- pebre negre

- fulles de llorer

- farigola fresca

Per al pesto:

- 2 grans d'all

- alfàbrega

- oli d'oliva

verge extra

- festucs

- 100 g de 

formatge feta

�
INGREDIENTS

LASSANYA FREDA

Remullem la lasanya precuita a més de 50 graus per rehi-
dratar-la.Posem oli a la cassola i comencem a coure-hi totes
les verdures: la ceba, el carbassó, l'albergínia, el pebrot verd
i el vermell. També hi afegim els grans de pebre, el llorer, la
farigola, i el tomàquet triturat. Ho remenem i deixem que
vagi fent... Ho fem coure en una cassola tapada. Després hi
afegim la tonyina i una mica d'olivada. Mentre es va coent,
farem el pesto. En un vas de batedora hi posem all, alfàbre-
ga i oli. 

Hi afegim els festucs i el formatge feta tallat a daus. I ho tri-
turem tot. Preparem la lasanya. Posem el pesto a la base
d'un recipient. Estenem dues plaques de lasanya a sota, i hi
afegim el farciment a sobre. Després, més plaques i una
altra capa de farciment, i anirem fent... Finalment hi posem
per sobre el pesto i ja podrà anar cap a la nevera. �

L’APARADOR

Presentació del nou Toyota Avensis a Granollers
El concessionari Auto Pujadas Vallès, amb delegació a Mollet, mostrava el nou vehicle

La tercera generació del Toyota Avensis es presentava dijous �TXML

Dijous de la setmana passada els conces-
sionaris Toyota Auto Pujadas Vallès (amb
seus a l’av. Europa, 5-7, de Granollers i a
la rambla Pompeu Fabra, 6, de Mollet) i
Orient Cars, de Terrassa, van presentar la
tercera generació de l’Avensis. Dissenyat,
planificat i fabricat a Europa, el turisme
manté la qualitat i la seguretat dels ante-
cessors, però redueix les emissions de CO2 i el consum de
combustible, amb un millor rendiment. S’aposta per l’espai
i el disseny amb un interior de línies suaus i armonioses,

disposa d’un sistema d’accés i
arrencada intel·ligent, llantes d’a-
liatge, fars bi-xenon direccionables
amb ajustament dinàmic, fre d’es-
tacionament, volant ajustable amb
control d’àudio, instrumentació
retroil·luminada amb sistema
Optitron i climatitzador climàtic

bizona, entre altres prestacions que el fan un dels millors
vehicles del segment D. Per primer cop en un diesel Toyota
s’ofereix una transmissió automàtica de sis velocitats.

Auto Pujadas Vallès va
exhibir la versió millorada
de l’Avensis, un vehicle de
línies suaus i armonioses
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�

Cartellera del 23 al 29 de gener

CINES MONTCADA

Bolt Horari: 17.00 (només dissabte i diumenge) 

Resistencia Horari: 19.30-22.00-0.30

Siete almas Horari: 16.30-19.00-22.00-0.20 

Di que sí Horari: 16.00 (dissabte i diumenge) 

Madagascar 2 Horari: 16.30 (dissabte i diumenge)

Australia Horari: 16.00-19.15-22.15 (divendres i dissab-

te)  18.00-21.00 (de diumenge a dijous)

LA RESTA DE LA CARTELLERA

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

Próximament: Valkyria, Beberly Hills Chihuahua, El curio-
so caso de Benjamín Button

NOVETATS

� =

MOLLET

23. ROVIROSA C. Av. Rívoli, 23
24. ROVIROSA S. Berenguer III, 66
25. SÁNCHEZ. Sant Ramon, 55
26. SATORRES. Av. Llibertat, 36
27. TUGAS. Plaça Catalunya, 1
28. VILASECA. Jaume I, 87
29. AMADÓ. Prat de la Riba, 17

FARMÀCIES DE TORN

PARETS
23-29. SANS. Sant Joan, 29

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

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

Francisco Cuesta Moreno (Parets) 80 anys 13/01/09
María Pilar Redón Tena (Mollet) 60 anys 13/01/09
Mercedes Camps Uberni (Mollet) 84 anys 13/01/09
María Casals Anglès (Mollet) 87 anys 15/01/09
Francisco Dueñas González (Mollet) 86 anys 17/01/09
Simona López López (Mollet) 94 anys 17/01/09
Luz Viejo Peralta (Parets) 85 anys 17/01/09

Dades facilitades per la Funerària Monserdà

ET CONVIDEM 
AL CINEMA

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

ELS GUANYADORS D’AQUESTA SETMANA
SÓN: CRISTINA GONZALEZ ALTURO i 
MONTSERRAT NOVA PRAT.
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.

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

DIJOUS, 15 12ºC 1ºC 9ºC 1.017 hPa - 15 km/h SW

DIVENDRES, 16 12ºC 2ºC 10ºC 1.023 hPa        - 13 km/h S

DISSABTE, 17 14ºC 3ºC 9ºC 1.023 hPa             - 13 km/h W

DIUMENGE, 18 15ºC 2ºC 11ºC 1.019 hPa - 35 km/h WSW

DILLUNS, 19 17ºC 4ºC 14ºC 1.001 hPa 0,4 l/m2 19 km/h SSW

DIMARTS, 20          12ºC 8ºC 10ºC 1.002 hPa 1 l/m2 27 km/h NNW

DIMECRES, 21 11ºC 2ºC 8ºC 1.012 hPa - 19 km/h W

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

Possibilitat d’algun ruixat
feble a primera hora. El
més destacable, el vent de
Ponent, que bufarà fort i
provocarà una brusca puja-
da de temperatures.

El vent girarà a Mestral, i
continuarà bufant fort,
encara que no es farà notar
tant com el Ponent. Les
temperatures tornaran a
baixar clarament.

Matí amb cel serè. A partir
del migdia apareixaran
núvols per ponent que
podrien deixar algun ruixat
cap a la tarda. Temperatures
estables.

Previsió per al cap de setmana

DIVENDRES 23 DISSABTE 24

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

DIUMENGE 25

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

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

Sense estrès...

vine a Gallecs!

EL TEMPS
per Felip Comas

DEFUNCIONS

NAIXEMENTS

José Daniel Toledo (La Llagosta) 11/01/09
Arnau Luque Palau (Mollet) 12/01/09
Joel Sánchez Soria (La Llagosta) 13/01/09

Dades facilitades per l’Hospital de Mollet

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

LES COLLES DE DIABLES 
DE PARETS I MOLLET 
SURTEN PER LA FESTA
MAJOR D’HIVERN    Pàg. 28

Revolutionary Road Drama Durada:
119 min. Horari: 17.00-19.45-22.15-0.40.
De: Sam Mendes Amb: Leonardo
DiCaprio, Kate Winslet, Kathy Bates

Mi nombre es Harvey Milk Biopic
Durada: 126 min. Horari: 16.15-19.15-
22.00-0.30. De: Gus Van Sant

El truco del manco Drama Durada:
87 min. Horari: 18.15-20.15-22.15-0.15.
De: Santiago A. Zannou

MOLLET

PARETS

Divendres, 23

· LA GALLINETA. 19.30 h. Es-

pectacles al carrer. Plaça Prat

de la Riba. 22.30 h. Concert.

Mercat Vell.

Dissabte, 24

· INFANTIL. 10 h. L’hora del

conte. Biblioteca Can Mulà.

· INFANTIL.  10.30 h. Anima-

ció amb La Belluga. Parc de

Can Mulà.

· POESIA.  17.30 h. Recital. La

Marineta.  

· ACTUACIÓ.  18 h. Coral El

Clavell i el Cor Jove de Terras-

sa. Església de Sant Vicenç.

· TEATRE. 19.30 h. Relatos en

clave de tango. La Bombeta.

· BALL. 22.30 h. Ball de Festa

Major. Mercat Vell.

Diumenge, 25

· ITINERARIS.  10.30 h. Sorti-

da a Gallecs. Can Borrell.

· GEGANTS.  12.30 h. Des de

Prat de la Riba.

· TEATRE INFANTIL.  18 h.

Sherlock Holmes i el club

dels pelrojos. Can Gomà. 

· CONCERT CORAL.  18 h. Ca-

pella de Música Santa Maria.

Església de Sant Vicenç.

MOLLET

· FOTOGRAFIA. Concurs de

Sant Vicenç 2008. La Marine-

ta. Fins al 23 de febrer.

· PINTURA. El principio del

fin de Lola Corrales. Joana

Barcala. Fins al 25 de febrer.

· IL·LUSTRACIÓ. 25 argu-

ments per la pau. Can Panti-

quet. Fins al 13 de febrer.

· APARADOR. FerranElOtro a

Maria Ramió / jo a Maria /

ElOtro a mia / ferranElOtro a

miapròpia / apropiació de

miapròpia. Museu Abelló.

Fins al 15 de febrer.

· MOSTRA. Després de l’E-

SO... què? L’Era. Del 29 de

gener al 10 de febrer.

· MOSTRA. Llaunes d’abans.

Te’n recordes? i Les joguines

de la col·lecció. Museu Abe-

lló. Fins al 25 de gener.

PARETS

· 12è ANIVERSARI DE CAN

RAJOLER. Mostra Festa de la

Pedra del Diable i del segon

Concurs de disseny de Festa

Major d’Hivern. Can Rajoler.

Fins al 27 de gener. 

SANT FOST

· MOSTRA. Fotografia i pin-

tura del Pessebre Vivent. Fins

al 30 de gener.

MARTORELLES

· MOSTRA. A tota pastilla.

Fins a l’1 de febrer. Masia de

Carrancà.

Dissabte, 24

· TEATRE. 22 h. Itinerari de

paraules, interpretat per

Montserrat Carulla. L’Ate-

neu.

Divendres, 23

· INFANTIL. 18 h. L’hora del

conte. Can Butjosa.

· CONCERT. 23 h. Parets

Rock’09. Pavelló d’Esports. 

Dissabte, 24

· POPULAR. 11 h. Calçotada i

exhibicions. Can Butjosa.

· CONCERT. 22.30 h. Franc Al-

bir. Teatre Can Rajoler.

· MÚSICA. 23.30 h. Urban

Night’09. Pavelló d’Esports.

Diumenge, 25

· TROBADA GEGANTERA. 9

h. Plantada al Camp de les

Peces.  

· SORTIDA. 10 h. A Gallecs.

Can Jornet.

· FIRA D’ARTESANS. 10 h. A

la plaça de la Vila.

· SARDANES. 11.45 h. Audi-

ció. Plaça de la Vila.

· INFANTIL. 18 h. La Bella i la

Bèstia. Teatre Can Rajoler.

· BALL. 18 h. Amb l’Orques-

tra Setson. Pavelló d’Esports.

Dilluns, 26

· INFANTIL. 11 h. Parc amb

inflables. Pavelló d’Esports.

· TEATRE. 19 h. Germanes.

Teatre Can Rajoler.

Dimarts, 27

· INFANTIL. 18.30 h. L’hora

del conte. Can Rajoler.

· CONCERT  19.30 h. Rogma.

La Bombeta.

Dilluns, 26

· XERRADA  17.30 h. El paper

de la dona a Hollywood.

Ateneu Gran.

Dijous, 29

· XERRADA.  191 h. La in-

fluència dels nostres opo-

nents. La Marineta.

SANT FOST

EXPOSICIONS



DV, 23 GENER 2009

www.contrapunt.catla contra... i punt32

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

23 de gener de 2004 (núm.134)
El tancament de la planta que la
multinacional coreana Samsung
tenia a Palau-solità i Plegamans
per deslocalitzar la producció
afectava 53 famílies molletanes. 

–Per què Eurovisió?
–De casualitat. Estava mirant per Internet
promotors i managers, i vaig veure que
Televisió Espanyola tancava el termini per
presentar-se al càsting.
–Però no heu estat seleccionats...
–No, s’ha acabat el somni d’Eurovisió, però
hem tingut un fabulós 179è lloc, un munt
de visites al nostre web i descàrregues de la
nostra musica. Estem contents. Això del
càsting és relatiu. Han triat gent que surt

per televisió a cada moment. No hi pots
competir.
–I doncs, què buscàveu?
–Que ens coneguin, que ens escoltin, que
pensin que podem fer alguna cosa. Ara l’ú-
nica arma que tenim com a músics és
Internet.
–Internet és bona per la música?
–Nosaltres portem 30 anys en el món de la
música, durant molt de temps amb una
orquestra de ball. Qui guanya amb els dis-
cos no és el músic, sinó la discogràfica. 
–Què vol el músic?
–Que la gent el conegui. Fa molta il·lusió
que algú taral·legi una cançó teva i la cone-
gui. Internet és un reclam per als concerts,
on realment hi guanya el músic, siguis
l’Alejandro Sanz o el Miguel Bosé.

� PER: ESTEVE GIRALT

Del grup Dentdellop, que ha rebut 2.657 vots a
Internet al càsting per anar a Eurovisió  

Ramon Boladeras

Fa molta il·lusió
que taral·legin 
cançons teves

EN ESSÈNCIA

� LA DADA

100
� Número de persones que neces-
sita el gimnàs Paradise per poder
elaborar un estudi per conèixer
l’evolució de les persones seden-
tàries que comencen a fer esport.
Les inscripcions es poden fer a les
instal·lacions esportives. 17

� LA FRASE

� JOSEP HUGUET, conseller
d’Innovació, Universitats i Empreses
de la Generalitat en una visita a la

planta paretana de Danone. 12

� LA PARAULA

Fringíl·lids

� Família d’ocells de mida petita,
bec dur, dret i cònic, que comprèn
algunes espècies de gàbia amb
plomatge acolorit. L’Escola de la
Natura acollirà un curs d’identifi-
cació d’aquesta espècie. 28

� EL WEB

http://webs.gegants.cat/

� Amb la cua molletdelvalles, és el
nou web de la Colla Gegantera de
Mollet, en el qual es poden consul-
tar els detalls de l’actuació de diu-
menge per Sant Vicenç. 27

Que Danone aposti per 
desenvolupar la línia de
R+D a Catalunya dóna 
força a la filial 

“


