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El 27 de gener de 1939, dimarts tot
just feia 70 anys, les tropes franquis-
tes entraven a Mollet per l’avinguda
Jaume I, tot declarant la seva victò-
ria. El conjunt estava comandat pel
militar Hilario Martínez Bustos,
que el mateix dia es va adreçar a Si-
meó Rabasa, un dels pocs indus-
trials de la zona que no s’havia des-
plaçat a Donosti, i li va dir que
l’endemà es presentés amb 14 amics
de la seva confiança a l’Ajuntament.
Així, el 28 de gener, a les 5 de la tar-
da, es nomenava el nou Ajunta-
ment, amb Rabasa com alcalde i Jo-
sep Mora com a primer tinent
d’Alcaldia. Com a altres municipis,
els franquistes triaven persones pel
seu nivell econòmic, per la manca
d’implicació política durant la Re-
pública i per la seva lleialtat al mo-
vimiento. A Parets, el 18 de febrer
de 1939, Esteve Vila va ser nomenat
alcalde. Aquest paleta havia cons-
truït l’escola Lluís Piquer i era
membre de la Falange Española
Tradicionalista (FET) y de las
JONS. A Martorelles, els militars

també triaven un alt càrrec de la Fa-
lange, Ignasi Solanich, com a batlle.
A Sant Fost, en canvi, va ser Pau Ba-
liarda qui es va presentar a les auto-
ritats militars, que el mateix 27 de
gener el van nomenar alcalde.

Després de l’arribada de les tro-

pes, es van començar a fer actes pú-
blics d’exaltació del nou règim. En
el cas de Mollet, el primer va ser
una missa de campanya a la plaça
Major (actualment, Prat de la Ri-
ba), el primer diumenge després de
l’entrada dels nacionals. A tots els

municipis es van fer actes de com-
memoració de l’Any de la Victòria,
com a Sant Fost, on el 27 d’agost de
1939, tot coincidint amb la festa
major, es va fer la benedicció de
banderes de la FET i una desfilada
a la plaça Espanya (ara de la Vila). �

El dia de la derrota
� 70 ANYS DE L’INICI DE LA DICTADURA | LES TROPES FRANQUISTES VAN ENTRAR A MOLLET EL 27 DE GENER

� BAIX VALLÈS

MONTSE ERAS

� La primera missió dels nous
consistoris va ser la d’exercir un
control al municipi per eliminar
els contraris al règim i assegurar-se
adeptes. Així, es creaven comis-
sions d’informes i vigilància que
eren les encarregades d’elaborar
informes polítics de persones sos-
pitoses d’haver donat suport a la
República. A Mollet, entre març i
abril de 1939, se’n van redactar
54, un 50% dels quals declaraven
l’investigat com a home d’esquer-
res i, d’aquests, vuit van suposar
sentències de mort.

A més, també es va iniciar la de-
puració del funcionariat i la recupe-
ració de propietats, de manera que
es feien escorcolls a diverses cases i
una comissió s’enduia tot allò que
li semblava no estar en mans dels
propietaris legals, així com es van
incautar 42 habitatges a Mollet.

El control també va arribar a
tots els barris, per mitjà de delegats
que havien de vigilar les activitats
dels seus residents.

La repressió cultural també va
ser enèrgica, començant per la
desaparició de tots els noms de sig-
nificació roja dels carrers,  fins a la
prohibició d’associacions i de l’ús
de la llengua catalana. �

El control
repressiu, des
de l’Ajuntament
a tots els barris

ACTE FALANGISTA. Missa de campanya i desfilada el 27 d’agost a la plaça de la Vila de Sant Fost �JAUME RIFÀ

Simeó Rabasa era un dels pocs industrials de
Mollet que no havia marxat i va ser triat alcalde

Pau Baliarda es va oferir a les autoritats
militars per convertir-se en el batlle de Sant Fost

�A Mollet, l’Ajuntament franquista va iniciar
dues grans obres: la reconstrucció de l’església
(destruïda l’any 1936) i el cobriment del Torrent
Caganell. Tota la ciutadania hi va haver de 
contribuir, malgrat les penúries econòmiques.

L’ÈXODE OBRES

CENTENARS DE BAIXVALLESANS 
ES VAN HAVER D’EXILIAR

�”Uns dies abans que entressin les tropes 
nacionals a la població, impressionava
veure aquella riuada de persones vençudes
que desfilaven pel carrer Jaume I vers un
exili”, explicava el cronista Joan Solé Tura.

EL POBLE VA HAVER DE PAGAR
LA CONSTRUCCIÓ DE L’ESGLÉSIA

ALCALDES LEGÍTIMS

MORTS EN MANS DELS 
FRANQUISTES I ELS NAZIS

�Els alcaldes republicans van marxar dies
abans de l’entrada nacional, però molts
no van poder escapar de la mort. Josep
Fortuny (Mollet), al Camp de la Bota; i
Carles Ayza (Martorelles), a Alemanya.



El Ministeri d’Admi-
nistracions Públi-
ques ha aprovat
aquesta setmana els

33 projectes que l’Ajuntament de
Mollet va presentar per beneficiar-
se del Fons Estatal d’Inversió Local
(FEIL), entre els quals hi ha la
substitució de la tanca i millora
d’accessos al parc de Can Mulà, el
soterrament d’una dotzena de con-
tenidors i la supressió de barreres
arquitectòniques. Ara l’Ajuntament
procedirà, en el termini d’un mes,
a tramitar les licitacions per tal que
puguin iniciar-se les obres que han
d’estar acabades al primer trimestre
de 2010. A partir de la propera edi-
ció CONTRAPUNT detallarà to-
tes aquestes actuacions. �

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M. ERAS

� OBRA FINANÇADA PEL FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL (I) | L’AJUNTAMENT LICITARÀ ELS TREBALLS EN EL TERMINI MÀXIM D’UN MES

Llum verda als 33 projectes molletans

SOCIETAT
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PARETS HA ACORDAT DONAR 1.800 EUROS AL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ PER LA CAMPANYA DE SOLIDARITAT AMB GAZA*

El Ministeri ha aprovat

també el projecte de Martorelles:

la remodelació de l’avinguda

Piera, entre els carrers Montegre

i Costa. L’Estat hi invertirà

866.000 euros. Les propostes de

Parets, Sant Fost i Santa Maria

encara s’estan estudiant.

MARTORELLES

L’avinguda Piera

PARETS ES DOTARÀ D’UNA BANDERA   
PRÒPIA A IMATGE DEL SEU ESCUT OFICIAL

� SÍMBOLS | HERÀLDICA

� Parets ha iniciat el procediment per dotar-se d’una bandera oficial, fins
ara inexistent. El disseny de l’estandard reunirà elements de l’escut, que
l’any passat es va adaptar a la normativa heràldica i que mostra un rectangle
quarterat que combina el verd i el daurat i el blanc i el vermell.

�

1. Urbanització de la vorera sud de la Ronda dels Pinetons, entre els carrers

Sabadell i la perllongació del carrer Santa Perpètua (entorn nou hospital)

........................................................................................................ 11..115533..444411,,7711 €
2. Substitució i millora de la tanca i la zona d’accés de Quatre Cantons al Parc de

Can Mulà ...................................................................................... 11..001122..887788,,0088  €
3. Soterrament de contenidors d’escombraries als carrers Gaietà Vínzia, Antònia

Canet Berenguer III, Rafael Casanova i avinguda Llibertat......... 11..000000..994422,,9944  €
4. Adaptació de l’itinerari comprès entre l’Estació de Santa Rosa i la plaça Pau

Casals i urbanització del carrer Joan Maragall (entre Onze de Setembre i Torras

i Bages)............................................................................................. 661122..227777,,1122 €
5. Reurbanització del carrer La Pau (entre Barcelona i Anselm Clavé) i del carrer

Anselm Clavé (entre la rambla Balmes i el carrer La Pau) .............. 441133..887711,,5533    €
6. Obra d’infraestructura de telecomunicacions per a la creació d’una xarxa mul-

tiservei............................................................................................. 331199..009966,,4499 €
7. Adequació de les voreres per a la supressió de barreres arquitectòniques a

diversos carrers de Mollet .............................................................. 225577..772222,,3355 €
8. Projecte de reforma de voreres a l’avinguda Teixidores ............ 224444..003388,,4400 €
9. Reurbanització de la rotonda del Bosc i del seu entorn immediat

........................................................................................................ 223300..223311,,8844  €
10. Aprofitament del pou de l’Escorxador ........................................ 117700..333333,,4433 €
11. Millora de l’enllumenat públic al barri de Col·legis Nous ........... 228866..776633,,6655 €
12. Millores al polígon industrial de Can Prat (carrer Bilbao) .......... 220022..776611,,9933 €
13. Reforma de la pavimentació del carrer La Llagosta ................. 3344..330044,,4455 €
14. Reforma de l’enllumenat públic del Parc dels Colors i nova instal·lació d’en-

llumenat a Can Prat (c/ Bilbao) ....................................................... 118800..886644,,8855 €
15. Adequació dels paviments del Parc dels Colors ...................... 229933..447744,,7799  €
16. Reurbanització de la rambla Unió .............................................. 338877..220088,,7711 €
17. Reparació de les humitats existents a la façana del Mercat Vell .. 1166..559911,,2277 €
18. Treballs de neteja de grafits d’espais públics i d’edificis munici-

pals.................................................................................................... 7755..002211,,0077  €
19. Treballs de pintura dels centres culturals, cívics, casals i esportius

.......................................................................................................... 9988..440033,,3377 €

AAccttuuaacciioonnss  aa  cceennttrreess  eedduuccaattiiuuss::

20. Substitució de la fusteria exterior del CEIP Princesa  Sofia................. 

....................................................................................... 229966..889933,,6666 €
21. Treballs de pintura dels CEIP Montseny, Sant Vicenç i Salvat Papasseit   

......................................................................................... 118822..661166,,2288 €
22. Substitució de la tanca perimetral de l’Escola Can Vila......................... 

......................................................................................... 5544..774444,,3300 €
23. Instal·lació d’una pèrgola fotovoltàica al CEIP Sant Jordi..................... 

......................................................................................... 110011..667722,,5522 €
24. Substitució de la fusteria interior del CEIP Col·legis Nous ................... 

........................................................................................... 4400..223322,,2211 €
25. Substitució de la fusteria exterior del parvulari del CEIP Sant Jordi..... 

............................................................................................... 4455..221122  €
26. Treballs de pintura del CEIP Col·legis Nous i CEIP Can Besora ..............

........................................................................................... 7733..226677,,3377 €
27. Substitució de la fusteria de l’edifici 2 del CEIP Sant Vicenç ................

.......................................................................................... 117733..551100,,1166 €
28. Urbanització de l’entorn del camp de futbol Germans Gonzalvo, format 

per un aparcament públic, pistes de petanca, local social i pista stree

park ................................................................................. 9988..440033,,3377  €

AAccttuuaacciioonnss  aa  eeqquuiippaammeennttss  eessppoorrttiiuuss::

29. Impermeabilització de la coberta del pavelló de bàsquet de Plana 

Lledó ............................................................................. 229966..889933,,6666 €
30. Edificació d’una coberta tèxtil a la pista esportiva del Parc Rafael 

Alberti .............................................................................. 8866..998833,,7766 €
31. Adequació d’espais per a oficines al pavelló municipal d’esports de 

Riera Seca ........................................................................ 4444..554466,,8833 €
32. Substitució de la tanca dels horts del camp de futbol Zona Sud............   

........................................................................................... 6688..445511,,5577 €
33. Rehabilitació dels vestuaris del pavelló poliesportiu de Riera Seca: 

ACS i calefacció ............................................................ 118855..772222,,2299 €
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La caiguda d’arbres i d’elements de
la via pública, com pals de l’enllu-
menat, senyals de trànsit i conteni-
dors, entre altres, van ser els inci-
dents que van provocar la majoria
dels avisos. Els Bombers en van re-
bre una cinquantena i van fer 30
actuacions a Mollet, 5 a Parets, 7 a
Sant Fost i 5 més a Martorelles.

La ventada, que no ha provocat
danys personals a la zona, també
va mobilitzar els cossos de Policia
Local, Protecció Civil i brigades
d’obres i jardineria. A Mollet, les
actuacions es van concentrar el
matí de dissabte. Entre altres, es
van retirar una desena d’arbres del
Parc dels Colors, cinc pins al pas-
seig Joan Maragall i a d’altres
punts com a l’escola Can Vila, on
també va caure un pal de la llum.
Al parvulari del CEIP Salvat Pa-
passeit, el vent va fer aixecar part
de la coberta i al camp Germans
Gonzalvo, va malmetre la tanca
perimetral. Al número 61 de Jau-
me I es va actuar després de la cai-
guda d’una paret mitgera que va
provocar molts desperfectes i la ta-
llada de la circulació.

A Parets, Protecció Civil i Poli-
cia Local van fer unes 50 interven-
cions. Els més transcendents es
van localitzar al carrer Indepen-
dència, on, per seguretat, es van
tallar dos pins i on un avet va mal-
metre un fanal i un habitatge.
També es van suspendre actes a
l’aire lliure de la festa major. �

� METEOROLOGIA | ELS COSSOS DE SEGURETAT I EMERGÈNCIA VAN INTERVENIR EN MÉS DE 200 INCIDENTS

El rastre 
de la ventada

� BAIX VALLÈS

LAURA ORTIZ

(1) Caiguda d’una paret a l’avinguda Jaume I de Mollet. (2) Caiguda d’un arbre a la Biblioteca Montserrat Roig de Martorelles (3) Esfondrament d’un envà que tapiava un local comercial al

carrer Enric Morera de Mollet (4) La ventada va arrencar de socarrel un arbre a Martorelles. (5) Arbres caiguts a una finca del carrer Tarragona de Sant Fost.�FOTOS: S.VIÑETA / V.LEON / A.PALOMO

1

2

3

4 5

Els forts vents que van bufar en-
tre divendres a la nit i dissabte
van provocar nombrosos desper-
fectes. Dissabte, segons dades
d’una de les estacions meteorolò-

giques de Mollet, el cop màxim
de vent va arribar a una velocitat
de 80,5 quilòmetres hora. Els cos-
sos de seguretat i emergència van
fer més de 200 sortides. 
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Berenguer III, 10-12 (davant dels quioscos) 
Mollet del Vallès - Tel. 93 593 10 00 / 93 544 54 89

Travessera de Gràcia (Tuset) / Av. Mare de Déu de Montserrat, 56 i 46 (BCN)

La GRAN JOIERIA del Vallès

des de 1929

F L A V I À

LLOBET

J O I E R S

ALTÍSSIMA JOIERIA A PREUS DE FÀBRICA

70%
FINS A UN

Visita el nostre 

RACÓ OUTLET

La comunitat científica ha descrit
una nova espècie de fong,
Cladophialophora immunda, que
té la capacitat d’alimentar-se amb
hidrocarburs aromàtics lleugers.
Aquests compostos, que s’utilitzen
en quantitats ingents com a dissol-
vents i additius de combustibles,
també són molt usats en diferents
processos industrials i, per la seva
toxicitat, són importants contami-
nants del medi ambient. 

Un dels artífex del descobri-
ment ha estat el doctor Francesc
Prenafeta, investigador del centre
tecnològic de Gestió Integral de
Residus Orgànics, GIRO, de Mo-
llet, que l’any 2001 va aïllar i estu-
diar la primera soca d’aquest fong
obtinguda d’un sòl contaminat.
Recentment, els científics han des-
cobert altres soques idèntiques, a
partir de l’estudi del seu genoma,
en sòls contaminats del Brasil, fet
que ha permès establir que es trac-
ta d’una nova espècie.

Segons explica el doctor Prenafe-
ta, una de les aplicacions d’aquest
fong pot ser la neteja de sòls conta-
minats per una activitat industrial
prèvia. “És un fong molt resistent

a les condicions ambientals extre-
mes i a més té la capacitat de me-
tabolitzar hidrocarburs aromàtics
volàtils que són molt tòxics per als
humans i el medi ambient”, expli-
ca el doctor. Com a exemple, Pre-

nafeta exposa el supòsit del des-
mantellament d’una benzinera.
“Aquell sòl queda contaminat i hi
ha problemes per reutilitzar-lo
amb nous usos”. La legislació ac-
tual incentiva, d’una banda, la ne-

teja d’aquest sòl in situ, i no pas ex-
cavar-lo i traslladar-lo a un altre in-
dret, solució que, a més, pot ser
molt cara; i de l’altra, la utilització
de tractaments biològics per dur a
terme aquesta recuperació. En
aquest cas, afavorir el desenvolupa-
ment de Cladophialophora immun-
da en aquests sòls pot accelerar
aquesta descontaminació.

Una altra aplicació, que ja s’assa-
ja en el laboratori, és la neteja de
l’aire contaminat per aquests hidro-
carburs que també són volàtils. “El
fet que el fong sigui molt resistent
a la sequedat el fa apte per a la
neteja de l’aire”, exposa Prenafeta,
que, com a investigador participant
en el descobriment, ha deixat la se-
va empremta en la denominació
del fong que respon al nom com-
plet de Cladophialophora immun-
da Batali, Satow, Prenafeta-Boldú
& de Hoog.  �

� CIÈNCIA | MÈTODES BIOLÒGICS PER NETEJAR SÒLS CONTAMINATS

Descobert un fong beneficiós 
que s’alimenta de residus tòxics 

� MOLLET DEL VALLÈS

LAURA ORTIZ

AL LABORATORI. El doctor Francesc Prenafeta, al GIRO � L.O.

� PARETS DEL VALLÈS. L’Ajuntament
ha aconseguit el compromís de la
Generalitat per aprovar el projecte i
licitar les obres de reforma integral
del CEIP Pompeu Fabra. En decla-
racions a RAP 107, el regidor d’En-
senyament, Antonio Torío, valorava
positivament la reunió mantinguda
el passat divendres amb la Direcció

General de Centres de la Generali-
tat i explicava que s’han avançat les
negociacions ja que el Govern cata-
là veu factible la licitació de les
obres durant aquest 2009. Amb tot,
l’Ajuntament manté el compromís
de fer-se càrrec d’aquesta licitació
en cas que la Generalitat no res-
pongui amb celeritat. �

Compromís per licitar les
obres del Pompeu el 2009

� EDUCACIÓ | LA FUTURA REFORMA DE L’ESCOLA

Francesc Prenafeta, investigador del GIRO de Mollet, el 2001 va aïllar i estudiar la primera soca del fong

� Dimecres (18 h) s’inaugurarà a
La Marineta l’exposició Educació,
Municipis i República, una visió
de l’ensenyament a municipis bar-
celonins el primer terç del segle
XX. L’historiador Joan Corbalán
oferirà la xerrada L’ensenyament a
Mollet durant la II República .

Exposició sobre
educació i República

� Aquest cap de setmana, Canal
Mollet emetrà el documental que
recull el testimoni de diverses per-
sones que van viure els bombarde-
jos de Mollet del gener de 1938 i
1939. El document s’emetrà dissab-
te 31 de gener (22 h), i diumenge
1 de febrer (13.30 h) i (15.30 h).

Documental sobre els
bombardejos a Mollet

� El projecte 2on 3a de la pareta-
na Laia Casanovas i els molletans
Adrià Mayol i Maria Codina ha
guanyat el concurs de curtmetrat-
ges sobre violència de gènere
impulsat pel Servei de Joventut de
l’Ajuntament de Parets. 

Concurs de curts sobre
violència de gènere

... �
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� MOLLET. La regidora de Serveis
Socials, Carme Guarro, ha avançat
que es construiran dos pisos tutelats
per a joves amb discapacitat psíqui-
ca, gestionats per la Fundació Alb-
Bosc, que se sumen als dos ja exis-
tents al carrer Ferrocarril, on viuen
18 persones. La finalitat d’aquests
nous habitatges serà separar els jo-
ves segons el grau de discapacitat.
La regidora feia aquest anunci en
el marc de l’acte de donació de tres
quadres, que el pintor molletà Pe-

dro Castaño ha entregat a la Fun-
dació. L’autor, que ja havia fet una
primera donació el 2003,  assegura
que vol que la seva obra sigui “com
un arbre que dóna fruits per als
més necessitats”. 

El president de la Fundació,
Zoylo Lahuerta, es mostra molt
agraït per la donació, que està valo-
rada en 5.800 euros, i afirma que
s’ha sentit “molt impressionat per
la sensibilitat i el detall tan gene-
rós de Castaño”. �

Parets està treballant per a l’elabo-
ració d’un Pla de protecció civil
que reculli els riscos i els recursos
de què disposa el municipi en cas
d’emergència. Els grups municipals
van aprovar per unanimitat al ple
de dijous passat la creació d’aquest
document presentat pel regidor de
Seguretat Ciutadana, Josep M.
Guzmán, que explicava que a Pa-
rets no és obligatori aquest pla per-
què “la població és inferior als
20.000 habitants i no hi ha indús-
tries d’alt risc”. Amb tot, Guzmán
indicava que pel municipi discor-
ren infraestructures per on passen
camions que transporten mercade-
ries perilloses com la C-17, la C-33
i l’AP-7 i apuntava la proximitat de
polígons amb factories d’alt risc. És

per aquest motiu que “és important
tenir un pla de protecció civil que
ens proporcioni dades específiques
dels riscs i dels recursos per donar
una resposta adequada en cas de
necessitat”, assegurava Guzmán.

Tots els partits polítics van votar
a favor del Pla. La portaveu de No-
va Opció per Parets (NOPP), Rosa
Martí, es va mostrar satisfeta per la
proposta ja que fa temps va dema-
nar la seva redacció i “al seu dia
se’ns va negar”. Segons Martí:
“Entenem que s’hi puguin fer

aportacions que siguin el més
útils possible”, i afegia que “els
riscos que s’haurien de valorar
són els incendis, les nevades i els
núvols tòxics”, entre altres.

Pel que fa al portaveu conver-
gent, Joan Martorell, va felicitar
Guzmán per la seva intervenció i
va afirmar que és “necessari que el
pla sigui una realitat”. A més,
Martorell indicava que el cos de
Protecció Civil “té la virtud de fer
que el ciutadà se senti protegit”.

Per acabar, el portaveu d’ICV,
Josep M. Tarrés, remarcava la im-
portància de la creació del pla i
deia que “és un compromís polític
de tots plegats”.

D’altra banda, Guzmán apunta-
va que ja s’està acabant d’arrodonir
el protocol d’actuació que definirà
la relació entre els voluntaris de
Protecció Civil i la Policia Local. �

� PARETS DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / A.P.

� SEGURETAT | ÉS OBLIGATORI EN POBLACIONS DE MÉS DE 20.000 HABITANTS

Parets prepara l’elaboració
d’un Pla de protecció civil

� SALUT | DONACIÓ DEL PINTOR PEDRO CASTAÑO

Guarro anuncia nous pisos
tutelats per a discapacitats

LES OBRES. Pedro Castaño davant els seus quadres �A.P.

Recollirà els riscos i recursos de què disposa el municipi en cas d’emergència

S’està acabant de lligar
el protocol d’actuació
entre els voluntaris de
Protecció Civil i la Policia



EL 2009 NO ÉS UN ANY QUALSEVOL
PER A FLAVIÀ LLOBET JOIERS; s’hi
escauen dues efemèrides: fa 80 anys
que al carrer Princesa, de Barcelona,
naixia la joieria de la mà de Flavià
Llobet pare; i en fa cinc que obria la
botiga de Berenguer III, a Mollet, apro-
fitant l'espai que deixava una altra joie-
ria ja desapareguda.

Per celebrar la commemoració,
Flavià Llobet iniciarà un seguit
de promocions quinzenals
amb productes de qualitat a
preus imbatibles. L'oferta
de la quinzena inclou des-
comptes sensacionals sobre
preus ja d’entrada competitius per
a primeres marques i dissenys exclu-
sius propis. El punt culminant serà al
juliol, coincidint amb l'aniversari, quan
l'establiment farà un sorteig molt espe-
cial entre els seus clients.

Els Llobet són una família abocada al
negoci: el Flavià i la Pepi duen les reg-
nes de la botiga de Mollet, mentre que

el seu fill David regenta els establi-
ments de Barcelona, i la seva filla
Jasmina estudia Belles Arts i Joieria a
Berlín. I aquesta cura per la feina ben
feta es nota.

Flavià Llobet és, probablement, la joie-
ria de referència al Vallès i la que pre-
senta un ventall de producte més com-
plet: des de peces bàsiques a preus

sense competència fins a
peces de disseny exclusiu i
primeres marques en joie-
ria, rellotgeria i comple-

ments. Sempre amatents a
les noves tendències, assis-
teixen a les principals fires

del món. A finals de març
seran presents a la de Basilea,

la més important del planeta. 

Flavià Llobet fabrica i importa gènere
exclusiu, altissima joieria en diamants,
or, safirs, robins, perles, plata de colors
(la millor d'Europa), als millors preus i
amb el disseny que més s'adapta a
cada edat, gust i tendència.
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L’ANÈCDOTA: 
UN NEGOCI A CARA O CREU

Flavià Llobet pare era un reconegut rellotger
barceloní que l'any 1929 va posar en marxa

la firma joiera. Però la decisió d'impulsar
el seu negoci va ser sui generis com
recorda el seu fill: “Quan va comuni-
car la decisió de deixar el lloc de tre-
ball per establir-se pel seu compte, i

donat que era un professional de vàlua,
els seus caps li van oferir el doble del que

cobrava. Davant del dilema, finalment, s'ho
va jugar a cara o creu, i la moneda va decidir
que havia de fundar la joieria”. 

1 9 2 9  -  2 0 0 9

La joieria, probablement la
més complerta del Vallès,
ofereix des de peces bàsi-
ques a preus sense compe-
tència, fins a primeres mar-
ques i peces de disseny
exclusiu a preus especials,
ja que són fabricants.

MOLLET DEL VALLÈS. c. Berenguer III, 10-12 · T. 93 593 10 00 · Mbl 609 41 82 92
BARCELONA. Av. Mare de Déu de Montserrat, 56 · T. 93 284 09 64 / Trav. Gràcia (Tuset) · T. 93 217 18 17

FLAVIÀ LLOBET JOIERS CELEBRA 
80 ANYS D'EXISTÈNCIA

L’EMPRESA S’ESTABLIA A MOLLET FA CINC ANYS

“



“Avui estem davant d’un exercici
d’hipocresia impressionant, opor-
tunisme i de manca de seriositat”.
Amb aquestes dures paraules rebia
el portaveu socialista, Josep Garzón,
la proposta d’acord d’ICV-EUiA,
que instava el govern a revisar els
impostos municipals perquè l’incre-
ment sigui més proper a l’IPC real.

L’ecosocialista Noemí Fernàndez
assegurava que la seva moció era la
que proposava la Confederació
d’AV de Catalunya i que les orde-
nances fiscals no haurien d’aug-
mentar per sobre de l’IPC (enguany
l’increment dels impostos munici-

pals ronda el 5%, mentre que l’IPC
s’ha fixat per sota del 2%).

La moció d’ICV-EUiA, però, no-
més va rebre el suport del PP que,
de fet, al ple d’aprovació d’ordenan-
ces n’havia demanat la congelació.
Per la seva banda, ERC s’abstenia,

ja que el seu portaveu, Xavier Feno-
sa, considerava que, ja que en els
darrers anys l’augment d’impostos

havia quedat per sota l’IPC, ara “és
una qüestió de compensació”.
Aquest mateix argument emprava el
portaveu convergent, Feliu Gui-
llaumes. “Cal coherència. Quan
ens equivocàvem a la baixa, ningú
demanava revisar-ho”, deia.

L’alcalde, Josep Monràs, posava
més foc a la llenya i assegurava que
la proposta d’ICV-EUiA era “d’una
greu irresponsabilitat i d’una forta
càrrega demagògica”. Garzón re-
cordava que si es volen mantenir els
serveis, cal mantenir els impostos; i
indicava que calia revisar el pressu-
post per la pèrdua d’ingressos provi-
nents de l’àmbit immobiliari. “Si al
gener cal una revisió és que la si-
tuació és crítica”, deia Fenosa. �

� PLE MUNICIPAL | L’ENFRONTAMENT CARACTERITZAVA EL DEBAT DE DILLUNS

ELS SOUS DELS POLÍTICS I LES RETRIBUCIONS  
DELS GRUPS MUNICIPALS ES CONGELEN

� ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES | ACORD DE 2007

� Les assignacions per al funcionament dels grups municipals i les retribucions
dels membres del govern es mantenen congelades des de la seva aprovació el
2007. L’alcalde cobra 65.000 euros anuals; els regidors coordinadors, 53.400;
els regidors en dedicació exclusiva, 45.000, i els de dedicació parcial, 15.000. POLÍTICA
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� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

El PSC alerta que per
mantenir els serveis
cal també mantenir 
els tributs municipals

El govern acusa ICV-EUiA
d’hipòcrites per proposar
la reducció dels impostos

Les tarifes dels taxis
s’incrementaran 
un 5,9% aquest any
� El ple de dilluns ratificava el
Decret d’Alcaldia d’aprovació de
tarifes del servei d’autotaxi per a
2009, de manera que el preu del
servei de l’empresa Transradio
incrementarà un 5,9% aquest any.
Els grups municipals d’ICV-EUiA
i d’ERC s’abstenien en la votació
del punt.

Es crea una comissió
per modificar el
reglament del CEM
� El ple ha creat una comissió d’es-
tudi, constituïda per càrrecs electes
de tots els grups municipals i tèc-
nics municipals, per modificar el
reglament del Centre d’Estudis
Molletans (CEM), creat fa 15 anys,
fruit d’un acord entre l’Ajuntament
i la Parròquia. L’edil Felices assegu-
rava que cal modernitzar-lo.

PSC i CiU tomben
la proposta d’ERC
d’un bar al Mercat
� ERC ha proposat al govern que
estudiï la possibilitat de crear una
espai de trobada d’entitats al
Mercat Vell, que inclouria un petit
bar. Fenosa demanava més valen-
tia en la gestió d’equipaments i
posava com a exemple Granollers.
El regidor Dani Novo considerava
que el model actual ja funciona. 

La crisi va ser el tema de debat di-
marts a La Marineta. EUiA Mollet
va organitzar una xerrada, presen-
tada pel regidor Antonio López, en
la qual l’economista Àngels Martí-
nez Castells i la responsable de
Món de Treball d’EUiA, Núria Lo-
zano, van reflexionar sobre la situa-
ció econòmica.

Martínez va començar assenya-
lant que “per afrontar la crisi cal
fer un bon diagnòstic” i, per això,
“cal observar la història”. L’eco-
nomista va recordar les mesures
del president Roosevelt per sortir
de la crisi del 1929: la creació d’o-
cupació a través d’obres públiques
(New Deal) i la llei Glass-Steagal,
que afectava els bancs i consistia
en limitar la tasca de les entitats
“per evitar qualsevol acció sospi-

tosa”. L’economia, però, es va tor-
nar a ensorrar als anys 1970 i, des
de llavors, “no s’ha tornat a recu-
perar el poder adquisitiu dels tre-
balladors”. La ponent indicava
que s’han d’eliminar els paradisos
fiscals i és necessària la intervenció
de l’Estat per acabar amb la crisi.

“Els treballadors no han provo-
cat la crisi i no l’han de pagar”,
afirmava Lozano. Com a reivindi-
cacions, apuntava que calen millo-
res salarials i que el contracte que
s’ha de tenir com a referència és
l’indefinit. La comunista remarca-
va que la pitjor situació la viuen les
dones. “L’índex d’atur és més ele-
vat entre homes, perquè el sector
més castigat és el de la construc-
ció, però no volem una discrimi-
nació sectorial”. Lozano conside-
rava alarmants els casos d’accidents
laborals: “El 2008 van morir 194
treballadors a Catalunya”. �

� MOLLET DEL VALLÈS

ANNA PALOMO

ELS INTERLOCUTORS. Lozano, López i Martínez �A.P.

“Cal la intervenció de
l’Estat per superar la crisi”

� POLÍTICA ECONÒMICA | XERRADA D’EUIA

L’economista Àngels Martínez parlava a La Marineta
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APOSTEM PEL PRESENT I MIREM 

EL FUTUR 

El  PSC  reclama a l'equip de govern 

que habiliti espais públics per a que els 

adolescents puguin trobar-se.

Miquel Biada, 7 · 08105 Sant Fost       

web: santfost.socialistes.cat 

mail: santfost@socialistes.cat 

JOSEFINA CARO BLANCO
Primera secretària del PSC Sant Fost 

i portaveu del grup municipal socialista

Els trets identitaris, són necessaris per a

tothom i això no es discuteix. Ara bé, també

tenim un present i volem tenir un futur i els

joves i adolescents són el futur de la nostra

societat.

És cosa ben sabuda que els joves de Sant Fost

no disposen d'un espai on trobar-se i això, és

molt greu. Però encara és més greu que els

adolescents, d' entre dotze i divuit anys, voltin

pel carrer exposats a certs perills. El fet de no

tenir un centre cívic, un casal, etc. fa que s'hagin

de conformar, senzillament, amb el carrer.

Segons la informació que ens arriba dels nos-

tres veïns, hi ha uns punts localitzats a cada

barri de Sant Fost on molts adolescents es reu-

neixen: a Sant Fost residencial, el carrer Aragó i

el Parc de la Pau; a Mas Llombart i Mas Corts,

el carrer Avets i el Parc de la Bomba; a la zona

central, la plaça Onze de Setembre i així, altres

punts.

Som conscients que un adolescent necessita

reunir-se amb els seus iguals, però també neces-

sita d'algú que li faci de guia en aquesta impor-

tantíssima etapa de la seva vida.

Tenint en compte que a Sant Fost existeix la

figura de l'educador de carrer, no entenem com

l'equip de govern no està actuant  al respecte.

Els polítics tenim el deure d'ocupar-nos

d'aquesta necessitat. Per això, el PSC de

Sant Fost, exigim que l'equip de govern

s'actuï amb urgència. Poden comptar

amb el nostre recolzament.

inmarva Gestió inmobiliària

Serveis inmobiliaris

INMARVA Bloques, naves industrales, 
torres, reformas.

Construcciones
FRANCISCO MARTÍNEZ

e hijos

C/ Ramón Casas, 47 - baixos 

Mollet del Vallès · Tel. 93 579 35 96 

PLACES 
D’APARCAMENT 

a la 
ZONA CENTRE

 PER: 21.000 €
OBRA NOVA 

DIRECTE DE CONSTRUCTOR
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� Les Joventuts Socialistes de
Catalunya (JSC) de Parets estan
preparant la publicació d’un nou
butlletí d’informació sobre els seus
objectius polítics, que podria veure
la llum al març. Entre el contingut
previst, hi haurà articles sobre habi-
tatge, ocupació, formació i oci, així
com d’altres qüestions com l’Es-
tatut i els canvis que pot suposar a
la política catalana. En aquest pri-
mer butlletí la JSC exposarà idees
però no farà propostes concretes,
que apareixeran quan estigui redac-
tat el seu  Pla de treball general.

Els projectes del Fons Estatal 
a Parets podrien donar feina 
a més de 100 desocupats

� PLE MUNICIPAL | LES 11 ACTUACIONS PREVISTES DES DE DIFERENTS PUNTS DE VISTA � PARTITS | DIRECCIÓ LOCAL

Els 11 projectes presentats per l’A-
juntament de Parets per beneficiar-
se del Fons Estatal d’Inversió Local
podrien donar feina a uns 100 des-
ocupats. Aquestes són les previsions
que el regidor de Serveis Generals i
Territorials, Sergi Mingote, va fer
públiques dijous passat al ple mu-
nicipal. “Reduir els aturats i reac-
tivar l’economia” és un dels objec-
tius principals a l’hora d’invertir els
2.959.244 euros del fons, que pre-
tén ser un ajut per als municipis en
aquests moments de crisi. En
aquest sentit, s’ha escollit realitzar
actuacions de millora de la via pú-
blica per tal “d’oferir feina al ma-
jor nombre d’aturats i empreses
del municipi”, explicava l’edil. 

LA RESPOSTA DE NOPP

Després de plantejar els projectes,
tots els grups municipals es mani-
festaven satisfets per haver rebut
aquest fons. Amb tot, les diferents
opcions polítiques van discrepar en
alguns dels projectes. La portaveu
de Nova Opció per Parets (NOPP),
Rosa Martí, deia que les propostes
ja haurien d’estar redactades per-

què “amb les presses hi poden ha-
ver desviaments”. Martí també in-
dicava que hi hauria d’haver més
varietat ja que “totes les propostes
són d’urbanisme i s’haurien de re-
partir els diners en altres àmbits”.
NOPP considerava que s’hauria de
“recuperar la problemàtica de
contaminació dels pous i incidir
en alguns projectes de millora de
l’espai agrícola”. 

EL PUNT DE VISTA DE CIU I ICV 

CiU es va mostrar a favor de la ma-
joria de propostes. Amb tot, Joan
Martorell va trobar a faltar la ins-
tal·lació de lavabos al parc de La
Linera i Cal Jardiner. Tampoc veia
com una prioritat l’arranjament de
les pistes de Can Butjosa, que ja es-
tava adjudicat després que fos l’op-
ció més votada del procés participa-
tiu Amb el pressupost tu hi comptes!

Pel que fa a ICV-EUiA, Josep M.
Tarrés va indicar que el seu grup se
sentia “còmode” amb el llistat
d’actuacions i que aquest “estava
ben jerarquitzat”. Tot i això, la-
mentava que s’haguessin hagut de
prendre decisions i “prioritzar
amb pressa” pels terminis que ha
imposat l’Estat a l’hora de fer arri-
bar les propostes. �

� PARETS DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / A.P.

El PSC organitza una
xerrada sobre el nou
estatut dels autònoms

� El PSC de Mollet ha convidat
la coordinadora de la Unión de
Profesionales y Trabajadores
Autónomos (UPTA), María José
Landáburu, a participar en una
xerrada informativa sobre el nou
reglament dels autònoms, aprovat
pel govern de Zapatero. L’acte
s’emmarca dins un cicle d’activi-
tats vinculades als drets socials i
laborals i porta el títol de Coneix
les millores i els nous drets dels tre-
balladors i les treballadores autòno-
mes. La xerrada es farà dimecres a
La Marineta (20h). 

Les JSC de Parets
preparen un butlletí
informatiu propi

El PSUC Viu s’ha constituït a
Parets per mitjà de la seva assemblea
local i amb la tria de la direcció
encapçalada per Vicenç Esteve,
com a responsable polític de la for-
mació paretana. La direcció també
compta amb Josep Expósito, com a
responsable d’Organització; Lluís
Fernández, en representació dels
Joves Comunistes, i Antoni Vicente,
responsable de Relacions Externes.

Els comunistes paretans recordaven
que el Partit Socialista Unificat de
Catalunya es va constituir als inicis
de la Guerra Civil, per agrupar dife-
rents corrents de l’esquerra obrera.
“Els comunistes pretenen exten-
dre als veïns paretans un missatge
que transformi la societat actual i
propiciï així les plataformes d’uni-
tat de l’esquerra, que permeti
construir una majoria social per
un programa que sumi forces amb
l’objectiu d’aconseguir una socie-
tat socialista”, diu Expósito. �

El PSUC Viu constitueix
l’assemblea paretana amb
Esteve de responsable
� PARETS DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M.E.

· Urbanització de l’entorn 

de la residència centre de dia   

(650.000 euros).

· Adequació de la Cooperativa 

(630.000 euros)

· Reforma entre l’avinguda 

Lluís Companys i l’avinguda 

Catalunya (421.000 euros).

· Substitució de l’enllumenat 

públic (250.000 euros).

· Reformes de les pistes de 

Can Butjosa (160.000 euros).

· Reparar les cobertes de l’escola 

La Cuna (100.000 euros).

· Millora de l’accés a les 

pistes esportives de l’IES 

(48.000 euros).

· Reforma integral 

de les voreres de l’avinguda 

Catalunya (231.000 euros).

· Millora de l’urbanització del 

carrer Sant Antoni (206.000 

euros).

· Reforma de l’avinguda Estació 

fins a la Renfe. (94.000 euros).

· Millora de l’aparcament 

del carrer La Fàbrica (168.000 

euros).

11 PROJECTES

2.959.244 euros



Després d’una setmana de negocia-
cions sobre les condicions de l’Ex-
pedient de Regulació d’Ocupació
(ERO) temporal que Derbi presen-
tava el 19 de gener, dimecres l’em-
presa i els treballadors arribaven a
un acord. L’afectació prevista ini-
cialment, que incloïa l’aturada dels
235 empleats de la plantilla durant
37 dies, s’ha reduït a 203 persones.
Després de diferents reunions, s’ha
decidit que les 32 persones de l’em-
presa que tenen entre 55 i 58 anys
queden excloses perquè “serien les
més perjudicades a l’hora de jubi-
lar-se”, apunta el president del co-
mitè d’empresa, Josep Jiménez. 

Durant les aturades, els treballa-
dors percebran el subsidi d’atur,
que l’empresa complementarà fins
a arribar al 92% del sou net. Un al-
tre dels punts pel qual Jiménez es
mostra satisfet és que l’expedient
“no afectarà les vacances ni les

pagues extres” i, per tant, els treba-
lladors no deixaran de cobrar-les.
El representant dels empleats con-
clou que “de la manera com està

el mercat, és el menys dolent que
ens podria passar, tot i que no es-
tem d’acord amb la mesura d’atu-
rar temporalment l’empresa”. �

Els acomiadaments que l’Expedient
de Regulació d’Ocupació (ERO)
del Grupo Zeta va proposar per a
Gráficas de Prensa Diaria, empresa
ubicada a Parets, han passat de 55 a
48 per al moment. Amb tot, les ne-
gociacions, que també afecten els
treballadors de Dispesa i Edicions B

del municipi paretà, no van per bon
camí. Després dels 15 dies pactats
de reunions, aquesta setmana els
treballadors de les diferents plantes
han sortit davant l’empresa per fer
pitades i, dimecres, es van manifes-
tar davant la seu central de La Cai-
xa a Barcelona, ja que consideren
l’entitat responsable de la gestió del
Grupo Zeta. Aquesta setmana, els
empleats votaran si anar a la vaga. �

� LABORAL | L’ATURADA TEMPORAL DE L’EMPRESA SERÀ DE 37 DIES

Derbi compensarà els afectats
per l’ERO amb el 92% del sou

ECONOMIA
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MANGO OBRE DUES BOTIGUES NOVES
A LA XINA, ON JA DISPOSAVA DE 49 LOCALS

� EXPANSIÓ | LA MARCA TÉ MÉS DE 1.230 ESTABLIMENTS

� La marca de roba Mango, que té instal·lat un magatzem a Parets, ha obert
dues botigues més a la ciutat de Xangai, a la Xina. La companyia catalana
compta amb 1.230 establiments repartits en 92 països. Concretament, a la Xina
ja disposa de 51 locals després de les útlimes apertures.

� MARTORELLES

ANNA PALOMO

� S’HA PASSAT DE 55 A 48 AFECTATS A PARETS

Grupo Zeta redueix el
nombre d’acomiadaments 

� BAIX VALLÈS. Segons dades de
l’Observatori de desenvolupament
local del Vallès Oriental, a Mollet
s’han fet 2.773 contractes de treball
durant el quart trimestre de 2008,
xifra que representa un 36,36%
menys respecte el mateix període
de l’any anterior. La població on la
caiguda ha estat més important,

però, ha estat Martorelles amb un
55,32% menys de contractes, segui-
da de Sant Fost (44,59%). Pel que
fa a Parets, aquest ha estat el muni-
cipi on el descens ha estat menys
accentuat (26,85%). Al quart tri-
mestre de 2008, al Baix Vallès 
s’han fet 8.145 contractes, 3.151
menys que al 2007 (27,89%). �

La contractació a Mollet
cau un 36% en un any

� MOLLET DEL VALLÈS. El ple de Mo-
llet de dilluns donava el vistiplau a
l’acord de condicions del personal
funcionari de l’Ajuntament per al
període 2009-2012. Aquest acord

tanca una llarga etapa de negocia-
cions i permetrà presentar, abans
de març, la proposta definitiva dels
catàlegs de llocs de treball per a
què pugui ser aprovada. �

Acord de condicions dels
funcionaris del consistori

Quedaran exclosos de l’expedient els treballadors d’entre 55 i 58 anys 

Martorelles és el poble amb una major davallada

� PARETS DEL VALLÈS

A. PALOMO

� La setmana passada els treballadors de DHL de Derbi es van 
manifestar davant l’empresa a Martorelles. Segons els sindicats, després
de 10 anys ha finalitzat el contracte de DHL per a la distribució i 
transport del material de l’empresa de fabricació de ciclomotors, i
aquesta no vol assumir la subrogació dels treballadors afectats. �CC.OO.

Els empleats de DHL es manifestenU



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.
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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. Tel. 655 17 90 69.

· REF. 34 PISO EN CANOVELLES. JUN-
TO MERCADO. Edificio de obra nueva,
piso tipo loft de 60 m2, salón de 20
m2, cocina office 20 m2, asc., calefac.,
aire acond., 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-

TRASPÀS
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�
MOTORM

· ES NECESSITA PATRONISTA I TALLA-
DOR DE CONFECCIÓ. Tel. 639 64 41
46.

· 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).

· 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.

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

TTRRAASSPPAASSOO  EECCOONNÓÓMMIICCOO  
DDEE  TTIIEENNDDAA  DDEE  MMOODDAA..  

LLOOCCAALL  CCÉÉNNTTRRIICCOO  
DDEE  MMOOLLLLEETT,,  

CCAASSII  AA  EESSTTRREENNAARR..

TTEELL..  669911  667733  776622

AALLQQUUIILLOO  PPIISSOO  EENN  MMOOLLLLEETT..

70 m2, amueblado y muy céntrico.
Cocina y baño nuevos, 3 hab.,
comedor, balcón-terraza, asc., 

calefac., agua, luz y gas. Recién 
pintado y apto para uso inmediato. 

Precio: 750 euros/mes

TTeell..  667788  885533  662277
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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
€/mes. Tel. 660 95 66 96. 

· SANT FELIU DE GUIXOLS. Piso de 70
m2, 2 hab., comedor amplio, baño
completo, calefac., ascensor, balcón. A
5 minutos de la playa. Precio 400 €
por semana. De Mayo a Octubre. 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. CENTRO. Ref:
142. Loft de 45 m2, 1 hab. doble, 1
baño, coc. americana, lavad. (9 m2),
comedor, trast., s/parquet, garaje,
asc., calefac., v/alum., p/haya, aire
acond., soleado, 2 balc., pisc. comun.
Precio: 700 €/mes. Tel. 93 568 35 45.

· 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.

· PISO CÉNTRICO EN MOLLET. 4 hab., 2
baños, coc. amplia, totalmente equi-
pado y nuevo a estrenar. Con opción a
plaza de parquing. Dos balcones.
Unos 95 m2. Perfectos acabados. Pre-
cio: 318.600 euros. Tel. 655 179 069.

· MOLLET. PISO DE 75 M2, 3 habitacio-
nes, 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. ¡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. Ref: 269. 75
m2, Conservado. 4 hab., coc. equip.,
lavad., balcón, calefac., s/tzo., v/alum.,
p/sencillas. 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

· 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.
Tel. 666 43 68 35.

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

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
cpto., comedor 15 m2, cocina de 8
m2, alum., totalmente ref. En pleno
centro. Ideal parejas. Ref. 00100. Pre-
cio: 222.375 €. Tel. 629 34 15 16.

· PARETS. DÚPLEX  DE 90 M2, 3 hab.,
comedor 28 m2, 2 baños cptos., coc.
ext., 2 terrazas de 8 y 12 m2, parking,
trast., pisc. comun., parque. Amuebla-
do. Mejor que nuevo. Precio: 276.465
€. Tel. 660 95 66 96. Ref. 00172.
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�
ALTRESA

· COMO CONOCERTE. Encuentra tu
pareja hoy. ¡Somos diferentes! 667
959 431 / 93 459 08 95. www.comoco-
nocerte.com.
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19.000 lectors per edició
(onada octubre 2008)

9.675 exemplars per edició
(període gener-desembre 2007)

Control de difusió OJD-PGD 

CIBERENQUESTA Voteu a www.contrapunt.cat

LA PREGUNTA: Com valora l’atenció al ciutadà de l’Ajuntament? 

S’ha adaptat 
a la Televisió 
Digital Terrestre?

Sí
54,5%

No
45,5%

W

MOLTS CIUTADANS han tingut con-
tacte amb l’Oficina del Síndic, que
s’ha anat consolidant i que té un pa-
per important en la relació Ajunta-
ment i ciutadania. El Síndic vetlla
per la defensa dels drets dels veïns,
atén demandes i queixes, problemà-
tiques derivades de la gestió dels
afers de l’Ajuntament en relació a la
ciutadania. Un cop l’any presenta
un informe públic amb què diu el
que ha fet i dóna la seva opinió al
respecte. Diu coses que cal corregir,
ens parla de problemes concrets i
demana més atenció perquè els ciu-
tadans se sentin atesos i escoltats.
Diu coses que s’han fet però també
diu que encara queda molt perquè
els ciutadans sentin que compten,
que se’ls escolta, que l’administració

els ajuda, els tràmits bàsics i que ho
fa per a tothom àgilment i amb vo-
luntat de servir. Vull dir al ciutadà
que presenta una queixa; quan veu
afers que no es resolen; i que els
processos són de determinades ma-
neres; recordi que és el resultat de la
voluntat política del govern local.
Sabent que cal renovar el càrrec,
demano al govern municipal con-
sens i participació en l’elecció del
nou Síndic/Síndica de Mollet. De-
sitjo a Francisco Amaya molta sort i
em consta que no deixarà la tasca
del voluntariat, del treball pels drets
humans, d’ajudar als més desfavo-
rits, de cercar la solidaritat i contri-
buir en la millora de les condicions
de vida dels veïns de Mollet com ho
ha fet fins ara. Gràcies per tot. �

NOEMÍ FERNÁNDEZ

Síndic, a reveure

Portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA a Mollet

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

Aprendre a escoltar. Aquest és un dels reptes a la societat actual, en 

la qual tothom circula amb presses i sembla no tenir temps per gaudir

d’una llarga conversa. A Mollet, la periodista, Glòria Arimon, ha 

demostrat saber escoltar i extreure el coneixement que la memòria

oral pot transmetre a la generació més jove. Ella s’ha reunit amb una

quarantena de persones grans, que volten els 80 anys, i que van ser

testimonis d’un dels episodis més dramàtics de la història de la ciutat,

els bombardejos de la Guerra Civil. I no només ha compartit llargues

estones amb ells, sinó que ha recollit les seves converses a la revista

Notes i ha impulsat un documental que no va deixar indiferent a cap

dels seus espectadors. Ara que a molts altres indrets del món les 

bombes encara cauen i que fa 70 anys que, dos dies abans de l’entrada

de les tropes franquistes al municipi, els feixistes van atemorir la 

ciutadania amb un segon atac aeri, és el moment d’escoltar. Recollir la

memòria oral, ara que hi som a temps... Un gran aprenentatge. �

CAL EXTREURE EL CONEIXEMENT QUE LA MEMÒRIA ORAL

POT TRANSMETRE A LES GENERACIONS MÉS JOVES

Escoltar, gran aprenentatge

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

l 20 de desembre, l’e-
quip de govern va proce-
dir a informar a la pobla-
ció de Sant Fost sobre el

POUM del municipi una vegada
incorporades les al·legacions consi-
derades oportunes. L’acte va comp-
tar amb una nombrosa assistència
(segons fonts, entorn les 700 perso-
nes) fet que posa de relleu que quan
es demana la participació ciutadana
i es faciliten els mecanismes perquè
es produeixi, la població respon. No
obstant això, en aquest cas es troben
a faltar els mecanismes de participa-
ció, ja que la jornada va ser una
mera sessió informativa, lluny de la
participació ciutadana real que, des
de fa més de dos anys, es reclama
des de les diferents associacions de
veïns i des de la federació. El públic
assistent només va poder escoltar i
fer preguntes, sense cap garantia
que les propostes fetes i inquietuds
existents es reflecteixin al POUM
que finalment es vol aprovar.

Un acte així s’hauria d’haver
produït prèviament a l’obertura del
període de recollida d’al·legacions,
per promoure així l’interès general
i que el poble de Sant Fost donés
la seva opinió respecte el Sant Fost
del futur amb la presentació de les

E

AGUSTÍ GIL

Dubtes sobre el POUM de Sant Fost

Hi ha aspectes del POUM 
insuficientment valorats
i correspon una reflexió
per aconseguir consens

APORTACIONS ��� President de la Federació d’AV de Sant Fost

corresponents al·legacions.
Tot i els avanços que s’han pro-

duït, en relació al contingut estric-
te del POUM presentat, es plante-
gen dubtes que des de l’Ajun-
tament no s’han sabut contestar:
· Quin projecte de POUM té l’e-
quip de govern?
· Quina necessitat hi ha de créixer
fins a 12.000 habitants?
· La població de Sant Fost vol
aquest creixement?
· Quins serveis hi ha previstos per
aquest increment de població?
· La tipologia edificatòria prevista
(planta baixa + 2 pisos) és la que
actualment hi ha a Sant Fost?
· Per què el desdoblament d’habi-
tatges no s’aplica a tot el municipi?
· Si el potencial desdoblament
d’habitatges ja permet el creixe-
ment del municipi, perquè es
creen noves macroàrees urbanitza-
bles a la zona de Sant Pere i el Sot,

Les Vinyes i Mas Lladó?
· Per què es permeten les segrega-
cions en determinats àmbits del
municipi i no l’ús bifamiliar?
· Per què no es permeten establi-
ments comercials en àmbits dife-
rents (Mas Corts, Mas Llombart,
La Conreria, etc) als actualment
existents?
· Per què es compensa determinats
propietaris substituint les zones
inundables i de pendent superior
al 20 % per nou sòl urbanitzable?
· Perquè en la sessió informativa
no hi havia cap imatge que abastés
tota la zona d’ampliació al barri de
Sant Pere i el Sot?
· Si la tipologia d’habitatges a Sant
Pere i el Sot és de planta baixa +
dos pisos i es manté el nombre
d’habitatges, quines noves superfí-
cies de sòl s’ocuparan?
· Per què després d’aquesta sessió
informativa no s’obre un nou perí-
ode de suggeriments que no supo-
sin una nova aprovació inicial?

Vistos aquests i altres aspectes
insuficientment tractats i valorats
per l’equip de govern, entenem
que correspondria una reflexió en
profunditat i continuar treballant
per aconseguir un POUM de con-
sens. �

enim tendència a espe-
rar que algú ens salvi de
totes les calamitats,
inclosa la nostra insulsa

existència. “Sí, podem” ho ha dit
un senyor que ha convençut els
altres que tot es pot arranjar amb
un somriure. Aquest plural només
demana suports, però no vol dir
que les proeses es facin col·lectiva-
ment. I el somriure, posats a ser
agres, potser és un rictus serè que
les il·lusions òptiques ens el trans-
formen en un gest encisador. Això
passa als Estats Units i sembla ser
que passa a la cantonada de dos
carrers més avall.

Ara m’agrada dir “sí, hem po-
gut”, sense fingir el plural ni som-
riure encisadorament. A Mollet,
unes desenes de persones hem po-
gut lluitar per un projecte com el
del Casal La Gallineta durant vuit
anys, el qual ara deixa de tenir un
espai com a punt de trobada. No
hem salvat ningú, ni hem encisat
tothom, però hem assolit unes fi-

tes que, a part de ser part de l’àni-
ma de moltes persones, són patri-
moni de Mollet. S’ha impulsat el
sobiranisme amb ànim integrador,
s’ha apropat la cultura al carrer,
s’ha fet pensar els ciutadans més
enllà de les premisses dictades des
de les institucions, s’ha rellançat la
il·lusió de l’autogestió d’entitats... 

Però deixaré de banda el que to-
ca dir de cara a la ciutat, perquè
ara que s’apropa la imatge real de
l’abaixada de persiana del casal,
només penso en els companys i
companyes que, a dins, han anat
teixint poc a poc una xarxa de per-
sones que encara tenen molt a dir i
a fer. Els fils són fets d’amistat, el
material més resistent. L’art em-
prat, un profund afecte. I d’una
xarxa tan gran i forta, cal esperar
una futura bona pesca per a to-
thom. Tant si els temps són dòcils,
com si les seves onades envesteixen
amb fúria, espero continuar-hi
comptant. Tot el meu reconeixe-
ment i afecte per vosaltres, amics. �

T

El Casal La Gallineta ha
impulsat un sobiranisme
integrador i ha apropat
la cultura al carrer

Politicòleg

CAVE CANEM

Sí, hem pogut

ORIOL 

E S C U R A
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Dona i alcaldessa
ROSA MARTÍ�Exalcaldessa de Parets

El dia de Reis, l’Anna Bosch, la
primera alcaldessa de Mollet, ens
va deixar. Feia anys que convivia
amb una malaltia d’aquestes per a
les quals la medicina encara no ha
trobat solucions. Mai va perdre
l’enteresa que tota la vida l’ha
acompanyat. Era un dona molt
intel·ligent, de paraula fàcil i molt
preocupada per tot el que té rela-
ció amb la millora de la convivèn-
cia social. Va ser una emprenedo-
ra de veritat, fins als últims dies.
Gràcies a això, al setembre, ens
vam trobar, a l’Escola de Vallcàr-
quera del Figaró, un grup d’exal-
caldesses per compartir una jorna-
da lúdica, de reflexió i de debat en
vistes a la propera celebració del
30 aniversari de les primeres elec-
cions municipals en democràcia,

com si ella intuís que no hi podria
arribar. El debat, conduit per
l’Elena Grau, experta en dinàmi-
ca de grups i pensadora feminista,
va ser un encert i va resultar
engrescador i productiu.

L’experiència de ser dones, la
majoria joves i demòcrates, el
1979, va representar una interes-
sant aportació al moment polític i
social. Aquest bagatge no s’ha d’o-
blidar i menys ara que el despresti-
gi de la política és preocupant. To-
tes férem reflexions però, l’Anna,
va ser qui més aportacions va fer,
segurament perquè hi havia pensat
més. Entre altres, va dir  “és possi-
ble descobrir i practicar altres for-
mes d’intervenció política en els
moviments socials”. Tenia raó ja
que lamentablement la política ha
perdut molta credibilitat, perquè,
els partits com a instruments polí-
tics han envellit molt ràpid.

En el futur seria interessant re-

collir el seu pensament ja que en
els últims anys de la seva vida i
degut a la seva malaltia no podia
emprendre grans desplaçaments,
però, sí que dedicava moltes hores
al pensament polític, feminista i
ecologista. Publicar el que ella ha
escrit seria el millor reconeixe-
ment que se li podria fer. Espero
que alguna entitat o institució ho
faci, a ella, li devem, i a nosaltres
ens enriquirien els seus coneixe-
ments i reflexions. �

Gallecs i 80.000 € 
JOSEP LLUÍS PÉREZ�Gallecs

Fa goig veure persones caminant o
en bici per la “carretera” de
Gallecs, perquè són les que el
converteixen de veritat en un
camí. Tot el contrari dels que pas-
sen amb cotxe i moto com si la via

continués sent una carretera.
Sortosament hi ha unes quantes
plataformes elevades –n’hi hau-
rien d’haver més– que els obli-
guen a frenar-se. La via fa uns anys
que va deixar de ser carretera i
només és un carrer que uneix el
nucli urbà amb el poble de
Gallecs. Oficial-ment és un camí.

He llegit que l’Obra Social de
la Caixa de Catalunya ha destinat
80.000 euros –dels que va rebre
del govern?– a “recuperar i modi-
ficar” el camí de Mollet als horts
de Can Salvi. No sé què pinta la
Caixa de Catalunya a Gallecs. El
Consorci de Gallecs està encara
elaborant el pla d’usos públics de
l’espai i aquesta entitat financera
decideix fer això, se suposa que
amb el vistiplau del Consorci.

La pretesa “recuperació” del ca-
mí va en la línia del Gallecs jardi-
net. Posar bancs, papareres i àrees
de descans (?) és tractar-lo com si
fos un un parc urbà, i estem parlant
d’un espai agrícola i natural. No és
congruent tampoc amb la regene-
ració natural del torrent de Gallecs.
Allò que seria lògic es dedicar els
diners a la plantació de vegetació
pròpia, i fer fora aquest camí, a to-
car del torrent. També s’haurien de
dedicar a la formació de nous page-
sos per fer agricultura ecològica,
que això sí que és urgent.

El camí on s’hauria de centrar la
“recuperació” hauria de ser la
“carretera” de Gallecs, tal i com
està, asfaltat.  A banda i banda es
podrien plantar arbres mediterra-
nis com el roure o el lledoner. Els
vehicles motoritzats podran passar
però a la velocitat màxima de 30
km/h i tenint present que és per a
vianants. Desmuntar la “carrete-
ra” per crear un camí nou de
terra, com està previst, és inneces-
sari i extremadament costós.
Sense comptar el seu manteni-
ment permanent. El camí de
terra, a més, provoca molta i
molesta emissió de pols. Asfaltat
com està ara afavoreix que es
pugui anar també amb patins, cot-
xet de bebès i cadires de rodes. �

Gràcies Rosa 
DAVID CREUS�Mollet

A Mollet existeixen persones dife-
rents, com la Rosa, recepcionista
de l’Escola Sant Gervasi. És una
dona amb gran capacitat per
entendre els problemes de la gent.
La manera com et comunica les
coses fa que sentis que anar a
veura-la és prioritari i et vénen
ganes d’agrair-li constantment la
seva manera de ser i la seva dedica-
ció. Gràcies senyora Rosa. �

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
�

ots sabem que vivim en un món violent.
També sabem que sempre ho ha estat.
La diferència és que ara vivim en un
món interconnexionat i globalitzat.

Abans, quan queia un imperi, de seguida un
altre, al seu costat, el substituïa. Ara no, al costat
no hi ha res. Estem ficats tots en el mateix 
sistema. O tots tirem cap endavant o podem
retrocedir. No seria el primer cop a la història.
La crisi i la violència són palpables en molts
àmbits: invasió de Gaza, Irak, Afganistan, crisis
econòmica, conflicte índio-paquistanès... S’estan
escampant situacions de violència cada vegada
més difícils d’aturar. Sortirem del pou de la 
violència amb més violència? O serà la 
no violència activa la que ens ensenyarà nous
camins? No serà fàcil, però com podrem escapar
de la interminable roda de la revenja?

La no violència requereix reflexió, compassió,
comunicació, valentia i organització. És el que va
fer Gandhi a l’Índia després de la violència de la
colonització; el que va fer Martin Luther King i el
moviment de drets civils després de segles 
d’esclavitud i segregació; el que podem fer aquest

any si ens adherim a la Marxa Mundial per la Pau i
la No Violència que començarà a Nova Zelanda el
2 d’octubre d’enguany i recorrerà més de 100 
països en tres mesos, tot finalitzant a l’Argentina.
Aprofitem aquest moment per unir les veus de
milions de persones i construir el consens 
necessari en torn a l’urgent necessitat d’iniciar el
desarmament, començant per les armes nuclears i
acabant per les convencionals. Aprofitem aquest
moment per fomentar la tolerància i la 
comprensió, pressionar els poderosos i cercar
noves vies que estiguin a l’alçada de les més 
profundes aspiracions dels éssers humans.
A la Marxa Mundial convergirem totes les races,
tots els pobles, totes les cultures i totes les 
creences per intentar canviar l’atmosfera 
psicosocial en la qual estem immersos.

“Diuen que és la força de la gent senzilla,
d’aquella que anhela una altra vida, una altra

Terra,]
de les persones que albiren un futur obert

que els impulsa a recórrer sendes  inèdites”

ENRIQUE COLLADO � Mollet del Vallès

T
Posem-nos en marxa!

Imatge de la col·locació de la
primera pedra l’any 1905 del
col·legi-convent de les Madres
Francesas de Sant Josep de
Cluny, actualment el col·legi
Lestonnac de Mollet. Hi eren
presents el batlle Francesc Coll i
el rector Jaume Fabregat. 

SALVADOR CAMP �Mollet

Primera pedra
de les monges 

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

U

VOX POPULI

Va causar-li el
vent algun tipus
d’incomoditat
o desperfecte?

Dolors
Soriano

Dependenta (52)
MOLLET DEL VALLÈS

No vaig patir cap destrossa a 
casa i va ser un dia com 
qualsevol altre: tinc una botiga 
i hi vaig treballar.

Maite
Miró

Mestressa de casa
(54) LLIÇÀ

Vaig estar tancada a casa 
perquè ja vaig sentir que era
perillós sortir. A més, ens vam
quedar sense llum.

Antonia
Ramos

Jubilada (63) 
MOLLET DEL VALLÈS

No vam sortir de casa en tot el
dia per por del vent, però tot i
que bufava i ressonava molt, no
va anar més enllà.

Àfrica
Royo

Jubilada (69) 
MOLLET DEL VALLÈS

Vam estar a casa i quan vam
sortir, ho vam fer ben 
arrambats a la paret. No vam
poder estendre la roba.

Montse
Guarro

Veterinària (39) 
MOLLET DEL VALLÈS

Vam retirar les coses del balcó i
quasi no vam sortir. A casa dels
meus pares i dels sogres sí que
van caure arbres.

Fousto
René

Paleta (38)
MOLLET DEL VALLÈS

Ens va agafar per sorpresa i ens
vam haver de quedar a casa
perquè tenim nenes petites i
no les vam treure al carrer.

Text i fotos: ANNA PALOMO
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Resposta a G. Piñero 
JOSEFINA CARO�Sant Fost

No hi ha res pitjor que la informa-
ció incompleta o les mitges veri-
tats, senyor Gerard Piñero. En el
ple a què fa referència, hi havia,
com diu, un punt molt important:
la moció d’ERC. Un punt tan
important per al grup d’ERC que ja
va ser presentat en el ple de novem-
bre i que es va retirar per manca
d’informació per a debatre’l. Era
tan important per a vostès que, dos
mesos més tard, la informació pro-
mesa no ens havia arribat. Així és
com tracten els punts “molt impor-
tants”. Sort en tenim de la memòria
d’algun veí i dels llibres dels ger-
mans Pérez, on sí vam trobar infor-
mació sobre l’antic alcalde de Sant
Fost, el Sr. Enric Torrens.

Si volgués ser objectiu, diria, no
només les seves impressions sub-
jectives sobre la implicació del
PSC en la defensa de la memòria
històrica, sinó exactament què va
proposar el PSC: fer un reconeixe-
ment perquè, per honorar el record
d’una persona, no cal una estàtua.

Respecte a la recuperació de la
memòria històrica, vull dir-li: no
oblidi aquelles persones que van
ser arrabassades covardament de la
seva família i assassinades pel fet
d’haver defensat la legitimitat d’un
govern democràtic, persones que
continuen desaparegudes en cen-
tenars de fosses comunes. 

La història d’un poble no és no-
més el que el poble ha viscut, sinó
el que el poble recorda i com ho
recorda.  La memòria històrica és
un record col·lectiu, una reflexió
sobre els fets, les causes i les conse-
qüències, no oblidar el passat per-
què no torni a passar. La història
d’un poble és la història de moltes
persones. Em sembla molt bé fer

un reconeixent de la vàlua d’una
persona que va dirigir el nostre
Ajuntament durant els anys difícils
de la Guerra Civil, però aquest fet
només, no és recuperar la memòria
històrica d’un poble. Potser, és que
confon la memòria històrica amb
un pacte de govern municipal.

El ple al que es refereix va ser,
efectivament, important. Però no
“perquè es debatia una moció pre-
sentada per ERC”, con diu vostè,
sinó que el ple és important perquè
és on es manifesta la sobirania d’un
poble. El ple no el fan important
unes determinades mocions pre-
sentades pels grups, sinó el poble al
qual representen aquests grups. �

Diàleg real del POUM
M.ARMENGOL�Portaveu de GSF

Al novembre Gent per Sant Fost
(GSF) vam demanar a l’Ajun-
tament una consulta popular per
consensuar el POUM. A meitats de

gener, la petició no ha estat contes-
tada. No és la primera vegada que
triguen en contestar els registres
d’entrada de l’oposició o dels veïns,
o, directament, no ho fan. I això és
greu, ja que té l’obligació de con-
testar. GSF vam presentar la pro-
posta ja que abans de les eleccions
de 2007, es van fer arribar a
l’Ajuntament més de 2.000 signatu-
res en contra del tipus d’habitatge
proposat al Nou Sant Fost i tenint
present que CiU, ERC i GSF van
manifestar la voluntat de consen-
suar el POUM, que marcarà el nos-
tre futur. Per això, vam proposar fer
ús de les eines que l’administració
dóna per fer sentir la veu del poble,
com l’article 41 de la Llei 8/1987,
de 15 d’abril, municipal i de règim
local de Catalunya, que estableix el
dret dels veïns a participar en la ges-
tió municipal i a sol·licitar la con-
sulta popular; i el decret 294/1996,
de 23 de juliol,  que aprova el regla-
ment de consultes populars muni-
cipals que determina que “poden

ser objecte de consulta assumptes
de competència municipal de
caràcter local i d’especial importàn-
cia per als interessos dels veïns ...”.
El POUM no és un tema prou
important com perquè els veïns no
puguin dir la seva? Sembla ser que
no ho és per a l’equip de govern,
que ha volgut disfressar del que no
era unes reunions poc informatives
i menys participatives, on l’alcal-
dessa s’ha negat a contestar pregun-
tes i en les quals no hi havia tècnics
en la matèria. 

Només podem pensar que a al-
guns partits del govern, com ERC,
els guien interessos partidistes. Han
oblidat què defensaven abans de
les eleccions per estar al govern i
aconseguir els seus interessos de
partit. El programa d’ERC deia
“gestió urbanística: (...) el procés
comença amb la reflexió ciutadana
de quin model de poble volem,
com el volem projectar”. A la revis-
ta de la secció local d’ERC s’apun-
tava: “Un POUM més que qües-

tionat per veïns, associacions i par-
tits, que ja ens hem mobilitzat per
aturar aquesta aberració urbanísti-
ca.” Una notícia publicada a CON-
TRAPUNT el 20 d’abril de 2007
recull que el senyor Pinyero es va
posicionar en contra dels pisos al
barri Sant Pere perquè “no han es-
tat consensuats amb la població”; i
un anunci manifestava “No volem
aquest POUM a Sant Fost”. I en el
ple extraordinari de setembre de
2007, ERC demanava retirar el
POUM perquè: “cal permetre la
participació ciutadana i treballar
pel consens. Hi ha molta gent més
enllà de les signatures que està en
desacord”. Manca de criteri. 

GSF defensem sempre el diàleg
i la participació ciutadana real. Fa
més d’un any, els redactors del
POUM ens van confirmar que es
podien incorporar propostes, però
que depenien de la voluntat políti-
ca. Lamentablement, veiem com
alguns partits han oblidat què de-
fensaven abans de les eleccions. �

Ràbia sancionadora
FERNANDO SANS�Sabadell

Si ja ens és prou difícil, com a cata-
lans, malviure en un sistema parla-
mentari que ens ho prohibeix tot,
només cal que amb la crisi el
Departament d’Interior apreti més
els cargols de recaptar més diners
amb sancions. Les víctimes de
tanta ràbia sancionadora som treba-
lladors que patim la por de si
podrem arribar a fi de mes. En un
quadre tan difícil per a la subsistèn-
cia humana, el ciutadà acorralat,
esperava una certa misericòrdia del
recaptador democràticament esco-
llit. Això no és així i cal denunciar
que sota l’excusa de reduir acci-
dents, la ràbia sancionadora només
llença sal a les ferides. �

�

l problema que afronta el món és la crisi
financera, inici de l’actual recessió. Fins
avui no s’ha resolt res: s’han fet molts

programes però, de solució, cap. I sembla que és
igual a tot el món. I si no, vegem com la Gran
Bretanya va injectar 4.000 milions al sector finan-
cer a l’octubre, la sequera creditora ha empitjorat
i el Banc d’Anglaterra ha reconegut que ni abara-
tint el diner, han augmentat els crèdits. Els Estats
Units també han prestat 4.000 i 5.000 milions a
les fàbriques Crysler i GM, respectivament, però la
caiguda de vendes segueix produint pèrdues. 
L’horitzó continua sent molt incert. Serà allò que
diuen: El mercat (oferta i demanda) no entén de
favors polítics ni d’ideologies. Avui sobren cotxes,
pisos... Resultat: molta oferta i poca demanda. No 
avançarem si no li donem la volta a la situació. Ha

d’augmentar la demanda però per això els 
pisos s’han d’abaratir. Estem atrapats en una
recessió que, no és ni més ni menys que els preus
tornin al lloc que els correspon. Amb aquesta 
rectificació seria probable que algunes famílies
poguessin comprar un habitatge, però, això sí,
amb el preu que correspongués. No podem pas
pensar que els pisos tornin a quedar com estaven
amb hipotèques de 50 i 60 milions. S’ha deixat fer
un excés i pensem que els excessos no solament
es paguen sinó que necessàriament s’han de 
rectificar. Rectificar és de savis. El mercat és el que
mana i amb paciència i temps veuren que també
tot s’arreglarà. Tot i que mai tornarà a ser com
abans.

MANEL TORRAS � Mollet del Vallès

E
La present situació



Malgrat el bon partit i l’ambició de-
mostrada pels homes de Kiko Mon-
toya, la UE Molletense no es va po-
der imposar al líder, el Premià de
Dalt, que es va emportar els tres
punts del Zona Sud amb un gol a
quatre minuts del final. L’inici del
partit, amb un gol matiner del visi-
tant Cristóbal al minut 4, no va en-
fonsar els molletans que van reac-
cionar i van buscar el gol en
nombroses ocasions. “Estic satisfet
de la reacció de l’equip perquè
vam dominar el partit durant
molts minuts i vam lluitar”, apun-
ta l’entrenador. Després d’algunes
pilotes al pal i ocasions salvades pel
porter del Premià in extremis, l’es-
forç dels molletans va donar els seus
fruits i Òscar, al minut 56, aconse-

guia l’empat. L’equip no es va con-
formar, però al minut 87, Juan, des-
prés d’un contratac, tancava el mar-
cador amb un gol que donava la
victòria al líder de la categoria.

Amb aquest resultat la Molleten-
se es col·loca desè de la classificació

i en la propera jornada visitarà el
camp del Lliçà d’Amunt, que és
quart, i amb el qual Montoya espe-
ra que l’equip trenqui aquesta mala
ratxa de dos partits sense conèixer el
triomf. “El gener ha estat un mes
dur perquè ens hem enfrontat als

equips forts de la taula”, diu el tèc-
nic. El derbi vallesà contra el Lliçà
té, per a Montoya, una connotació
especial: “Ens van guanyar en la
primera volta i ara esperem tor-
na’ls-hi”. El partit serà dissabte
(17h) al camp del Lliçà d’Amunt. �
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� SUSPENSIONS | CAUSES CLIMATOLÒGIQUES 

� La forta ventada de dissabte al matí va provocar la suspensió de diversos
partits, entre els quals, el de futbol que enfrontava el Lourdes i el
Palautordera, a Can Vila. També es van ajornar el Bàsquet Parets contra
el Tiana Snow Dreams i l’Handbol Parets contra la UE Sarrià. 

CA N’ARIMON ACULL L’ELLECCIÓ DELS    
MILLORS ESPORTISTES AQUEST DIVENDRES 22

RECANVIS GAUDÍ CB MOLLET PERD   
CONTRA L’OLESA, LÍDER DEL GRUP 22

L’HOQUEI ES REVIFA AMB EL  
TRIOMF CONTRA EL MATARÓ   20

� FUTBOL | Primera Nacional Catalana  DERBI VALLESÀ EN LA PROPERA JORNADA CONTRA EL LLIÇÀ D’AMUNT

EL FORT VENT FA AJORNAR PARTITS   
A CAMPS I PISTES DE MOLLET I PARETS

� MOLLET DEL VALLÈS

LAURA ORTIZ

Una UE Molletense ambiciosa perd 
davant el líder a quatre minuts del final 

LLUITADORS. Els de Montoya van dominar bona part del partit i es van mostrar ofensius �ORIOL GASSÓ

� Preferent

� Segona Territorial

ELS DE GURRI NO PASSEN DE
L’EMPAT AMB EL CUER DE GRUP
�  Els locals no van poder amb un
equip que jugava amb dos homes
menys. En la propera jornada visi-
taran el camp del Gramenet B.

1
1CF MOLLET UE

ST. FELIU SASSERRA

L’EQUIP DE CUNI GUANYA 
EL LÍDER I SE SITUA TRETZÈ 
� Els paretans trenquen la ratxa de
sis partits sense victòries. Aquest
cap de setmana es desplaçaran al
camp del Palafrugell, segon.

0
1CF PARETS

RUBÍ

EL MARTORELLES ENCAIXA LA
SEGONA DERROTA CONSECUTIVA
� Els blanc-i-vermells rebran diu-
menge (12h) el Sentmenat, equip
cuer del grup 9.

0
2CF LLIÇÀ DE VALL

MARTORELLES

... �

2
1UE MOLLETENSE

PREMIÀ DE DALT

UE MOLLETENSE: Núñez, Àlex Carmona
(Miguel), Isaac, Cristian, Albert Mira, Sergio
Haro, Xavi Jiménez, Víctor (Peña), Óscar
Muñoz, Carmona (Siles) i Marquitos (Jordi).
PREMIÀ DE DALT: Sergio, Amaro (Filian),
Cano, Serrano, Molina, Buitre (Juan), Vitalla,
Capilla (Mario), Pablo (Lalo), Cristóbal (Julio)
i David. GOLS: 0-1 Cristóbal (4’); 1-1 Òscar
(56’); 1-2 Juan (87’). 
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ARSEGUR SEGURIDAD

· VIGILANTES DE SEGURIDAD CON ARMA

· VIGILANTES DE SEGURIDAD SIN ARMA

· COCHE PATRULLA (Polígonos, urbanizaciones)

ARSEGUR SERVEIS

· RECEPCIONISTAS

· TELEFONISTAS

· CONSERJES

· PORTEROS

· AZAFATAS

ARSEGUR JARDINERÍA

STOP ALARMA

· ALARMAS

· CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS

· CUSTODIA DE LLAVES

· CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISIÓN

· BARRERAS ANTIHURTOS

· SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

ARSEGUR LIMPIEZA

· LIMPIEZA DE EDIFICIOS

· LIMPIEZA INDUSTRIAL

· SUMINISTROS HIGIÉNICOS

· LIMPIEZA DE CRISTALES Y FACHADASARSEGUR SERVICIOS TÉCNICOS

· CONTROL DE PLAGAS

· HIGIENE AMBIENTAL

· LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CONDUCTOS 

DE AIRE ACONDICIONADO

ARSEGUR OUTSOURCING

· DISTRIBUCIÓN CORREO

· DISTRIBUCIÓN PAQUETERÍA

· MOZOS ALMACEN

· MANIPULADORES

· CARGAS Y DESCARGAS

· ALMACENAJE

· MENSAJERIA

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

DELEGACIONES: 

TARRAGONA, GERONA,

LERIDA, ZARAGOZA,

MADRID, VALENCIA, 

CASTELLON, ALICANTE
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� MOLLET DEL VALLÈS. Els jugadors
molletans d’hoquei van sumar en
l’última jornada una nova victòria,
una més des que l’entrenador Marc
Comalat dirigeix l’equip. El Mata-
ró, setè de la classificació, no va po-
der vèncer l’equip local, que després
d’un a espiral de derrotes a l’inici de
la temporada, en aquests moments
“està funcionant molt bé”, apunta
el tècnic. Una bona defensa i “mol-

ta paciència” va ser la recepta que
va portar els molletans al triomf,
amb un resultat final de 5 a 3. El
tècnic també es mostra satisfet pel
debut del jugador júnior Jimi. 

Després del partit, l’equip de Co-
malat deixa la penúltima posició i
se situa 15è. D’altra banda, aquest
dijous estava previst que el Mollet
HC jugués l’encontre posposat de
l’anterior cap de setmana contra el
Vilanova Blau. Dissabte, els de Co-
malat es desplaçaran a la pista del
FC Barcelona, que es troba un punt
per sota dels blanc-i-vermells. �

�� MOLLET / PARETS. La Unió FS
Mollet va embutxacar-se una nova
victòria a casa després del partit de
l’última jornada contra el Polinyà,
l’equip que ha encaixat més gols en
el que va de temporada (102, pels 51
que han rebut els molletans). Amb
aquest resultat, la UFS Mollet es
col·loca cinquena del Grup 1 de
Preferent. En la propera jornada, els
molletans visitaran la pista del
Vilamajor CFS, que és el cuer de la
classificació. En el mateix grup, el
partit del Barri Can Calet a la pista
de l’IES Montserrat es va suspendre.

Pel que fa als resultats de Territo-

rial Catalana, el FS Parets va prota-
gonitzar una espectacular remunta-
da a la pista del Bar Casal Sant Pau

de Seguries. Els paretans reben
aquest cap de setmana el CFS La
Unión Caixa Esportland. �

La Unió FS Mollet suma la 
novena victòria de la lliga

POCS GOLS. Tot i algunes ocasions el marcador va ser poc inflat�O.G.

1
4UFS MOLLET

POLINYÀ

6
4BAR CASAL ST.PAU SEG.

FS PARETS
3
5MOLLET HC

MATARÓ

� FUTBOL SALA | REMUNTADA A DOMICILI DEL FS PARETS

� PARETS. L’Ajuntament ha aprovat
la creació del Consell de l’Esport
Municipal, un nou òrgan de caràc-
ter consultiu i deliberatiu que pre-
tén facilitar la comunicació de sug-
geriments i propostes entre les enti-

tats esportives i l’administració local.
L’aprovació, que es va fer en el pas-
sat ple municipal, és inicial i per
tant el document estarà en exposi-
ció pública durant un mes per
poder-hi presentar al·legacions. �

� COORDINACIÓ | ÒRGAN MUNICIPAL

Parets aprova la creació
del Consell de l’Esport

� HOQUEI | PROPER PARTIT CONTRA EL FC BARCELONA

El Mollet HC puja
dues posicions després
de l’última jornada

El Billar Mollet treu
un empat del partit
contra el Manresa
� El Club Billar Mollet ha iniciat
la competició en la categoria de
Quatre Modalitats, amb un empat
a 4 contra el Manresa. El Mollet va
sumar els punts de Feliu, en
Quadre 47/2, i Almirón, a banda.
Alonso va perdre el punt de lliure i
Lorenzo el de 3 bandes. 
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GARAJE ELOY MOLLET, S.A
SERVEI OFICIAL  CITROËN 
Félix Ferran, 3-4 · 08100 MOLLET DEL VALLÈS
Taller: 93 570 63 94 · Ventas: 93 593 36 37

CITROËN

Nou CITROËN C5

Al seu servei

Caixa o faixa. El primer equip del
CB Mollet Recanvis Gaudí es juga
aquest dissabte bona part de les as-
piracions per mantenir la categoria.
Els homes d’Àlex Coma reben al

pavelló de Plana Lledó (19.45 h) el
CB Valls Fèlix Hotel, un rival di-
recte que només suma una victòria
més que els molletans. Per aquest
partit, l’entrenador local no podrà
comptar amb Roger Lleonart que
dilluns passat es va torçar forta-
ment el turmell i és baixa per
aquest compromís. Sens dubte,
l’esquadra molletana minvarà en
cohesió en el joc interior. 

Del Valls cal destacar el jugador
Jonathan Ramírez, màxim anota-
dor de l’equip que, en el partit de
la primera volta, ja va anotar 42
punts a l’equip molletà. El resultat
va ser 77-78, els molletans van per-

dre d’un punt. “Serà clau defensar
amb intensitat, no es poden con-
cedir facilitats. En els últims tres
partits hem aconseguit anota-
cions molt baixes, cal millorar
una mica l’efectivitat”, reflexiona
Coma per a CONTRAPUNT. 

Després de la derrota la setmana
passada a la pista de l’Olesa (75-
58), el CB Mollet és penúltim a la
classificació. “Sona a tòpic però
ara ens queden 14 finals [8 a casa
i 6 a fora]”, comenta l’entrenador
molletà sobre la situació de l’e-
quip. Per eludir el descens, el CB
Mollet hauria de guanyar la meitat
dels partit que resten. �

� BÀSQUET | Lliga EBA L’OLESA VA DOMINAR EL PARTIT AMB POCA DIFICULTAT

Arriba la revàlida contra 
el Valls, un rival directe

� RECONEIXEMENT | PREMI ALS MILLORS DE 2008

� ESCACS

Divendres, la nit
de l’esport molletà

El Complex Esportiu de Ca n’Ari-
mon serà l’escenari aquest diven-
dres (21h) de la 16a edició de la
Nit de l’Esport, la festa anual que
reconeix els mèrits esportius dels
molletans. Uns dels guardons més
esperats són els de millor esportista
masculí i femení, als quals opten
enguany els finalistes Lluis Solà,
del Club Muntanyenc; Luís Rojas,
del Club Escacs Mollet; Albert Ra-
ga, del Club Atlètic; Paula Canut,
de Can Vila; Cristina Núñez, del
Club Atlètic, i la ja guardonada en
edicions anteriors Júlia Marco, del
Club Patinatge.

A la Nit de l’Esport també es re-
coneixen els millors equips de ba-
se, club o entitat i empresa patroci-
nadora. A més, s’atorguem
mencions especials que, enguany,
recauran en les figures de Joan
Castellón, corredor i soci del Club
Ciclista Plana Lladó; de Manuel

Arroyo, a títol pòstum, director de
l’Escola Sant Gervasi i entusiasta
en la promoció de l’esport escolar;
i Carles Ochoa, l’atleta molletà
que ha aconseguit finalitzar el De-
caIronman a Monterey (Mèxic). A
més, es reconeixerà la tasca del
Club Petanca Altaveu, que celebra
el seu 25è aniversari, i del Club

Esportiu de Sords de Mollet, que
enguany va organitzar el Campio-
nat de Catalunya de sords. 

Els èxits internacionals també
tindran cabuda a la festa molleta-
na i es farà una menció especial a
Anna Tarrés, entrenadora de l’e-
quip olímpic de la Selecció espan-
yola de natació sincronitzada. �

� MARTORELLES. Els Amics Moto-
club Martorelles han organitzat
aquest diumenge el primer Cam-
pionat de Motocros de Martorelles,
que se celebrarà al circuit del mu-
nicipi. La competició es farà de 9
del matí fins a primera hora de la

tarda i hi participaran cinc catego-
ries (senior, junior, cadets, alevins i
veterans), per la qual cosa es pre-
veuen una norantena de competi-
dors. El campionat formarà part
d’un triangular i la propera prova
es farà l’1 de març. �

� MOTOR | ES PREVEUEN UNS 90 COMPETIDORS

Martorelles acull el primer
Campionat de Motocros

Es reconeixerà la tasca
del desaparegut Manuel 
Arroyo i de l’històric del
Club Ciclista Joan Castellón

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

� MOLLET DEL VALLÈS

PEDRO NAVARRO

58
75CB OLESA

CB MOLLET REC. GAUDÍ

CB MOLLET RECANVIS GAUDÍ: Àlex
Sanmartin (12), Jordi Paredes (1), Albert
Ferrer (8), Pau Viladomat (3),Jordi Pons (9) -
cinc inicial- Roger Dam (18), Roger Lleonart
(3), Gerard Bas, Àlex Arenas, Sergi Monròs
(4) i Àlex López..
PARCIALS: 27-17 / 18-10 / 19-11 / 11-22

Sis equips molletans
al Campionat català

� El Club d’Escacs Mollet presen-
ta sis equips al Campionat de Ca-
talunya per equips que comença
aquest diumenge. Per primer cop,
el club molletà tindrà representa-
ció a totes les categories de la Terri-
torial de Barcelona, un equip a
Preferent, un a Primera, un a Se-
gona i tres a Tercera. 

Roger Lleonart serà baixa després de la lesió de turmell que va patir dilluns
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La paraula progrés implica una si-
tuació de millora respecte a l’estat
anterior. El jove dramaturg Esteve
Soler Miralles, però, qüestiona
aquest concepte lligat a la industria-
lització i el capitalisme. A Contra el
progrés, que es podrà veure a Can
Rajoler, l’autor utilitza un humor
corrossiu i crític que despulla la so-
cietat actual. L’obra, estrenada al ge-
ner de l’any passat com a lectura te-
atralitzada a la Sala Beckett, inclou
set contes, amb set situacions dife-
rents, que pretenen fer reflexionar. 

AUTOR EMERGENT

Sota la direcció de Joan M. Segura,
Contra el progrés està interpretada
per Xavi Idàñez Farré, Txell Botey
Catà i Dani Arrebola. El muntatge
va ser seleccionat a l’apartat del fes-
tival de teatre de Berlín dedicat a
presentar autors emergents d’Euro-
pa. Esteve Soler (l’Hospitalet de
Llobregat, 1976) és llicenciat en
Direcció i Dramatúrgia per l’Insti-
tut del Teatre de Barcelona. Entre
les seves obres, també hi ha Jo sóc
un altre!, estrenada al Teatre Na-
cional de Catalunya (TNC). �

� TEATRE | EL TEXT D’ESTEVE SOLER PRESENTA SET HISTÒRIES D’HUMOR CRÍTIC
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EL GRUP DE CAN PANTIQUET PORTA    
‘SÓLO PARA PAREJAS’ AL CENTRE L’ERA

� TEATRE | CICLE DE PETIT FORMAT

� El grup de teatre de Can Pantiquet tornarà a mostrar el seu 
muntatge Sólo para parejas, aquesta vegada dins el cicle de petit 
format del centre cívic L’Era. L’espectacle, que ja s’ha pogut veure
en diverses ocasions als escenaris molletans, es farà dissabte (22h). CULTURA

Tot mofant-se del ‘progrés’
industrial i del capitalisme
� PARETS DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

� LITERATURA

L’associació Niu d’Art ha convo-
cat, amb el patrocini de l’Ajunta-
ment de Parets, el primer premi
de poesia escolar, adreçat als
alumnes d’Educació Secundària
Obligatòria (ESO) de tots els cen-
tres paretans. El certamen compta
amb quatre categories, que coinci-
deixen amb els quatre cursos de
l’ESO. El primer premi de cada
una de les categories és un val de
60 euros per comprar material es-
colar a les llibreries de Parets. El
segon premi és un val de 40 i 
s’han previst dues mencions hono-
rífiques. Els textos han de ser es-
crits en català. El termini de pre-
sentació acaba el 6 de març.

L’entitat cultural pretén donar a
conèixer la seva activitat entre el
públic més jove. Niu d’Art organit-
za un recital poètic cada tercer di-
jous de mes. �

Niu d’Art crea
un premi de
poesia escolar
� PARETS DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

� MOLLET DEL VALLÈS. L’artista local
Lola Corrales exposa al Centre
d’Informació i Recursos per a la
Dona (CIRD) del Joana Barcala.
La mostra que porta el nom d’El
principio del fin, es pot visitar fins
al 25 de febrer.

L’artista local Lola
Corrales exposa la
seva obra al Barcala

DIUMENGE 1 de febrer · 18.30 h 

Can Rajoler · De 9 a 12 euros

� PARETS Maria Lanau, Montse
German i Aina Clotet són les
actrius que interpreten les
Germanes, de Carol López, que
dilluns es va poder veure al teatre
de Can Rajoler, dins els actes de
la festa major d’hivern i en com-
memoració del 12è aniversari de

l’equipament cultural.
El text ha estat un dels més 

admirats tant per la crítica com
pel  públic de l’escenari teatral
del darrer any. El repertori 
d’intèrprets es va completar 
amb Amparo Fernández, Marcel 
Borràs i Paul Berrondo.�FOTO: M.G.

TRIO D’ACTRIUS
PER CELEBRAR
UN ANIVERSARI
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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

� MÚSICA | EL CASAL LA GALLINETA VA OMPLIR EL MERCAT VELL

La formació molletana de mestis-
satge La Limoncello ha gravat el
seu primer disc, que estarà maste-
ritzat durant les properes setmanes,
El primer treball de La Limonce-
llo portarà la firma d’Hernan
Lucky, músic de Che Sudaka, Ma-
mamilotas i actual baixista de La
Kinky Beat, que ha estat l’encarre-
gat de portar a terme la producció
artística. La gravació s’ha realitzat
al local de La Kinky Beat, a Sant
Adrià del Besòs sota la producció
de Chalart 58 (Radio Bemba i tam-
bé La Kinky Beat).

La Limoncello, que té els seus
orígens en la banda desapareguda
Hierbabuena, està formada per
Oliver Polo, a la veu; Juan Carlos
Mansilla, al violí acústic i veu; Ga-
briel Hernández, al violí i veu;
Adrià Flores, al baix i veu; Arnau

Maspons, a la guitarra elèctrica;
Diego Castro, teclat, i Ferran Mas-
pons, bateria.

Abans de Nadal, La Limoncello
ja va gravar al centre de Mollet el
vídeo del seu primer senzill, El Rei
de las Maracas. El grup molletà
ofereix una barreja de ritmes que
van des del reggae a l’ska, passant
per la bossa, el hip hop i el punk,
entre altres estils. 

El proper dissabte, La Limonce-
llo serà a Tarragona, a la sala La
Vaqueria, en un dels concerts de la
gira que l’està portant arreu del ter-
ritori català. �

La Limoncello està 
gravant el primer disc

� LA BANDA MOLLETANA ACTUA DISSABTE A TARRAGONA

� MOLLET. La Bombeta tornarà a
acollir aquest dissabte (13h) el Ver-
mut flamenc mensual, en el qual
es combinen unes tapes amb una
actuació en directe. En aquesta
ocasió, la rumba arribarà del Baix
Llobregat, de la mà de Con dos ca-
jones, una formació nascuda la
primavera de 2007. Autodefinei-
xen el seu estil com de Rumba Pá-
jara Combativa i toquen temes
propis, amb lletres crítiques.

El Vermut flamenc forma part

del cap de setmana del col·lectiu
La República del Ritmo a La Bom-
beta, que diumenge (19.30h) tam-
bé s’encarregarà de la programació,
amb el directe de la formació de
roots reggae Universal Rockers. La
banda, que té com a vocalista el
molletà Oriol Freixa, ha treballat
l’estil dels 70 i té un repertori que
abarca temes de Dennis Brown,
Delroy Wilson, Cornell Campell,
Jacob Miller i Bob Marley, entre
altres. L’entrada és gratuïta. �

Vermut amb Con dos
Cajones a La Bombeta

� LA PROPOSTA MENSUAL DE LA REPÚBLICA DEL RITMO

� El quartet del cantautor
Sanjosex i les versions de
l’Orquestra Mitjanit van 
protagonitzar la festa jove de Sant
Vicenç i el vuitè aniversari del
Casal La Gallineta, que també va

portar espectacles al carrer, amb
músics, malabars i clowns. Entre
els dos concerts, també hi va haver
un moment per a la poesia i el
record als vuit anys d’activitats. Dj
Lobito va tancar la festa.�FOTO: M.G.

SANJOSEX I LA
MITJANIT, SONS
D’ANIVERSARI

� El cicle de concerts al centre cí-
vic de Can Pantiquet portarà
aquest divendres (22.30h) a l’equi-
pament municipal la formació de

Montcada i Reixac Turno del pez
Simón, nascuda el 2005, i els no-
vells Emu. Els montcadencs, lide-
rats per José Valera a la veu, comp-

ten amb dues maquetes que recu-
llen els seus temes: Las propieda-
des del alpiste i Las Manos
Quietas. Turno del pez Simón de-
mostrarà la força del seu directe.

El Rock al Cívic, que enguany
ha celebrat 15 anys de vida, es
completarà amb el concert de la
banda Emu. �

El Rock al Cívic rep Emu
i el Turno del pez Simón

La formació compta amb
la producció artística
de l’actual baixista 
del grup La Kinky Beat

� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS
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� MOLLET. El Club Muntanyenc farà diumenge la ruta Volta al
Ferran, que es troba a Oix (la Garrotxa). Està previst que 
l’expedició surti a les 7.30 h del Pavelló de Riera Seca. El 
recorregut és de 14,2 quilòmetres i el desnivell de 640 metres.

� FORMACIÓ | EL SEGON TRIMESTRE INCLOU XERRADES I SEMINARIS

Aquesta setmana comencen alguns
dels cursos del segon trimestre dels
centres cívics de la ciutat. L’Era,
Can Pantiquet, Can Borrell, el
centre cívic de Lourdes, el  casal
La República, La Marineta i l’Ate-
neu Gran reemprenen les activitats
amb continuïtat iniciades al setem-
bre i inicien nous tallers. Com a
novetats, L’Era farà des de dijous
un curs de clown; un d’iniciació de
roda cubana; un de fotografia re-
flex; i, per als més petits, l’últim di-
vendres de cada mes es faran ta-
llers i el primer dimecres s’hi
explicaran contes.

Pel que fa a Can Borrell, els in-
fants podran fer un curs de màgia,
que començarà divendres (17.30
h), en el qual aprendran a fer jocs
amb cartes, mocadors i cintes.
També s’impartirà un taller de

tractament digital de la imatge.
Una altra de les noves ofertes és

la classe d’àrab, que es realitzarà al
centre cultural La Marineta. El

curs està organitzat per la Comuni-
tat Islàmica de Mollet i es farà els
dimarts i els dijous de 19 a 20.30 h. 

A més, els centres cívics també
acolliran durant el trimestre dife-
rents activitats i xerrades. El primer
dimarts de cada mes (19 h), el
CIRD Joana Barcala oferirà un es-
pai de debat sobre assessorament
laboral. Organitzat pel Grup de
Dones Gènesi, el president del sin-
dicat SIPCTE-USOC ensenyarà a
calcular les liquidacions i les nòmi-
nes, i donarà orientació laboral. A
més, hi haurà servei de cangur gra-
tuït. D’altra banda, a l’abril hi hau-
rà un seminari sobre els bombarde-
jos a Mollet durant la Guerra Civil
a La Marineta. �

EL CLUB MUNTANYENC ORGANITZA
UNA EXCURSIÓ PER L’ENTORN D’OIX

� MOLLET  DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

Comencen els nous cursos
als centres cívics de Mollet

La Comunitat Islàmica 
de Mollet organitza 
un curs de llengua àrab 
a La Marineta

� MOLLET. La Colla Gegantera de Mollet celebrava diumenge la
15a Trobada de Gegants d’hivern amb vuit municipis convidats,
dos menys dels previstos. L’activitat també va comptar amb la
participació dels Castellers de Mollet, que van fer un pilar de 4
aixecat per sota. D’altra banda, els geganters han canviat la 
seva adreça electrònica. Les novetats de l’entitat es poden 
consultar a http://webs.gegants.cat/molletdelvalles.�FOTO: O.G.

Amb visió des de les altures�

� MOLLET DEL VALLÈS. L’Ajuntament
de Mollet ha obert les inscripcions
per poder participar a la rua i al
concurs de comparses i carrosses
de Carnaval, que se celebrarà diu-
menge 22 de febrer. Per poder
apuntar-s’hi, cal dirigir-se a l’Ofici-
na d’Atenció Ciutadana (planta

baixa de la Casa de la Vila) abans
del 19 de febrer. Hi pot participar
qualsevol col·lectiu a partir de 10
membres. 

Pel que fa als premis, l’establi-
ment Viena patrocina el de la mi-
llor comparsa local, que s’emporta-
rà 1.000 euros, la mateixa quantitat

que rebrà la millor comparsa de fo-
ra de Mollet, 1.000 euros. Hi haurà
quatre guardons més amb premis
de 600 euros; al segon, 400, al ter-
cer; 300, al quart, i 250 euros, al
cinquè. El premi a la millor carros-
sa serà de 300 euros. 

La rua començarà a les 16.30 h a
l’avinguda Gaudí, a l’altura del car-
rer de Can Flequer; i continuarà
en direcció cap a l’avinguda Jaume
I, el carrer Berenguer III i l’avingu-
da Llibertat fins a la plaça Major,
on es donarà per finalitzada. �

S’obren inscripcions 
a la rua de Carnaval

� CONCURS | LA FESTA DE DISFRESSES SE CELEBRARÀ DIUMENGE 22 DE FEBRER

GARBUIX
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� MOLLET. Com cada any, Mollet Co-
municació celebrava el seu aniversa-
ri per Sant Vicenç i, per commemo-
rar-lo, dijous passat va atorgar el
Micròfon i la Notícia de l’Any a les
persones i esdeveniments que han
destacat durant el 2008. Albert Solé,
fill de Jordi Solé Tura, va ser guar-
donat amb el Micròfon pel docu-
mental Bucarest, la memòria perdu-
da, que fa un recorregut per la vida

del seu pare. Va recollir el premi el
realitzador Ibon Olaskoaga. Pel que
fa a la Notícia de l’Any, el reconei-
xement va ser per a l’anunci del l’a-
cord de soterrament de la via del
tren de la línia R3. La subdelegada
del Govern a Barcelona va recollir
la menció, Montserrat Garcia.

Les mencions d’honor van ser
per a Goyo Martínez, pel llibre Pi-
do la palabra. Víctimas del terroris-

mo: una crónica íntima; per al
compositor sardanista Vincenç Co-
rominas; per al president en fun-
cions de l’Associació proMemòria
als Immolats per la Llibertat a Ca-
talunya, Pere Fortuny; i per al pri-
mer equip del Club de Bàsquet Re-
canvis Gaudí Mollet.

Els desapareguts Joan Abelló,
Anna Bosch i Josep Rebull van ser
recordats durant l’acte. �

� PREMIS | EL SOTERRAMENT DEL TREN ÉS RECONEGUT COM A NOTÍCIA DEL 2008

Mollet Comunicació
guardona Albert Solé

La Fira d’Artesans
acull 35 menestrals 
a la plaça de la Vila

� La plaça de la Vila va acollir dis-
sabte la 14a edició de la Fira
d’Artesans. Uns 35 menestrals van
acudir a la trobada. D’altra banda,
les activitats previstes per dissabte a
l’exterior es van haver de suspendre
per les fortes ventades. Dissabte es
farà la calçotada a Can Butjosa. � EN DIRECTE. Alguns menestrals van mostrar la seva tasca �O. GASSOT

RECONEIXEMENTS. Dijous van ser premiades sis personalitats i entitats al Mercat Vell �MARC GARCIA

� FESTA MAJOR

JOAN PALET BATISTE

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

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

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

RACÓ D’ART

Pintor i dibuixant, va partici-
par en diferents certàmens ar-
tístics celebrats a la ciutat com-
tal, com les exposicions de
Primavera i les Nacionals de
1942 i 1944. Durant una llarga
temporada es va dedicar exclu-
sivament a la il·lustració i, des-
prés de 25 anys, va tornar a la
pintura amb una nova exposi-
ció a la Galeria Anglada de
Barcelona (1974). Amb poste-
rioritat, des de 1978 fins al
1986, va mostrar la seva
col·lecció a les galeries Augus-
ta de Barcelona.

La seva obra cal situar-la
dins la tradició de la pintura
catalana, proper a Francesc
Serra o Josep R. Mallol Suazo.

Va cultivar la figura i el paisat-
ge amb un estrany domini del
dibuix que amaga una àmplia i
sòbria pinzellada. Entre els

seus guardons, hi ha el premi
del Real Cercle Artístic (1956),
entre altres recollits com el Ra-
fael Llimona (1959), el diploma
del saló de Maig de Barcelona
(1967), el Vila de Centelles
(1969) i el Maria Trias (1975). �

La seva obra es
troba propera a 
Francesc Serra
o Mallol Suazo

FIGURA FEMENINA (1970)
Joan Palet Batiste (Barcelona, 1911-1988)
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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

LA POR ENS ACOMPANYA AL LLARG DE LA VIDA. De petits, tenim pors sim-
ples: a la foscor, als sorolls d’origen desconegut, a la tempesta… I quan crei-
xem, les pors es fan més complexes; tenim por al fracàs, a la malaltia, a no ser
feliços… Però la por és quelcom necessari què ens protegeix dels perills i ens
ajuda a ser més forts. Tot i així, pot passar que la por es magnifiqui sense una
raó justificada. Si això succeeix, acostuma a créixer sense control dins nostre,
ens fa sentir molt vulnerables i ens limita la nostra activitat quotidiana. Tota
por profunda i generadora d’un malestar important, rep el nom de fòbia i
pot relacionar-se amb objectes o bé situacions concretes, i un exemple n’és la
por a volar, sempre relacionada amb el presagi negatiu que l’avió s’estrelli.
Gran part de qui pateix una fòbia és conscient què es tracta d’una por no
corresponent a la realitat, però això no provoca cap milloria i la persona es
limita a evitar la situació de risc; és a dir, no agafar cap avió. Ben lluny de trac-
tar-se d’una bona mesura preventiva, evitar fer allò respecte del que es pateix
una fòbia, només fa que reforçar la creença de que es tracta de quelcom real-
ment amenaçador i la por no deixa d’augmentar cada cop més.

La única forma de treballar un fòbia és enfrontant-se a ella, ja que l’acció
neutralitza la por, en tots els casos. Però alhora, cal començar per realitzar un
tractament de teràpia psicoanalògica que permeti esbrinar les causes de la
fòbia concreta, juntament amb el suport d’una teràpia floral i homeopàtica.
En aquest sentit, algunes flors de Bach encertades serien: Cherry Plum,
Agrimony, Rock Rose, Mimulus, Rescue… I com a remeis homeopàtics:
Gelsenium 30 CH, Argentum Nitricum, Ignatia Amara…

Tot i les recomanacions concretes fetes respecte dels tractaments alternatius,
cal dir que els mateixos varien segons cada cas concret i les seves característi-
ques i manifestacions. No hi ha un sol tractament per a la mateixa fòbia; cada
cas és únic i cal determinar una teràpia personalitzada. �

ESTHER MOLINS

La por a volar

Gabinet Psicopedagògic i Mèdic Naturista

PSICOLOGIA - MEDICINA NATURISTA

Av. Llibertat, 20, 2n C · Mollet � 93 570 43 04

NO S'HA D'OBLIDAR QUE ELS QUE ENVOLTEN A UN DEPRIMIT també patei-
xen. Generalment no entenen el que està passant, ja que aparentment no hi
ha motiu per l'estat del malalt. És essencial, l'adopció d'una actitud compren-
siva i oberta, que permeti que es desenvolupi el diàleg i es pugui anar resta-
blint l'objectivitat poc a poc; recordem que el deprimit sol tenir una especial
sensibilitat per als aspectes tristos, sent incapaç de veure els positius. 

És inútil demanar a un deprimit que us expliqui el que li passa, no podrà fer-
ho, no ho sap. Si s'insisteix en això, l'únic que s'aconseguirà, és convèncer més
de que no se l’entén. Tampoc s'ha de pretendre argumentar que vegeu la
realitat amb objectivitat, no podrà. Cal comprendre que no està així pel seu
gust. Que no servirà de res que li diguem que s’animi o que s'involucri en acti-
vitats. El que suposa un esforç no està de la seva mà. Segons la gravetat, hi
ha coses que no pot fer, com divertir-se, anar a treballar, viatjar, llegir, veure
la televisió, pescar, etc. Són consells que el deprimit no pot continuar. 

El millor que poden fer les persones que es trobin a prop d'un deprimit, és
transmetre el sentiment que se'ls vol i que es té interès en ells, sense aclapa-
rar, i mantenint una actitud d'espera activa, convençuts que sortirà de la seva
situació. Simultàniament a l'anterior, han de tractar que el malalt accepti l'a-
juda especialitzada d'un psiquiatre o psicòleg. El tractament ha de ser abor-
dat per professionals de la salut, psiquiatres o psicòlegs, i els mètodes són
diversos, segons els casos. Si estem davant un episodi agut de depressió o
davant un període de progressiu deteriorament, estarà indicada la hospitalit-
zació. En depressions greus pot estar indicat l'ús de teràpia convulsa. 

El tractament mèdic amb medicació es sempre adequat, doncs alleuja un
sofriment innecessari. En tots els casos, la psicoteràpia de suport és necessà-
ria, s'hi ajuda al malalt, en un principi a desfogar, i posteriorment a identifi-
car i assimilar els esdeveniments de la seva vivència, que poden estar impli-
cats en el desenvolupament i manteniment del seu estat, mitjançant l'ente-
sa, la comprensió, la simulació, l'aprenentatge i el canvi de determinats
aspectes de la vida, prevenir futurs episodis �

Tractar a una persona amb depressió

PSICOLOGIA - SEXOLOGIA

c. Gaietà Vínzia, 11-13 · Mollet � 93 570 71 54

XAVIER CONESA
Psicòleg-Sexòleg
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PER MENJAR

Ingredients

(per a 4 persones) 

-2 kg de popets de platja

- 12 ametlles torrades

- 12 avellanes torrades

- 4 grans d'all

- fulles de julivert

- 300 ml d'oli d'oliva

- 1 culleradeta de pebre 

vermell mòlt

- 300 ml de vi blanc o cava

�
INGREDIENTS

POPETS A LA LLAUNA

Posem un cassó al foc amb el vi blanc i el deixem reduir, a poc a poc,
fins a la meitat del volum. Per a la picada, aboquem l'oli dins el got
de la batedora elèctrica. Trinxem els alls i els afegim també al got.
Ara hi afegim les avellanes, les ametlles, el pebre vermell i el juli-
vert. Fem servir la batedora elèctrica per aconseguir la picada.
Aboquem el vi reduït a la picada. 

Escalfem el forn a 100 graus i triem una cassola que hi pugui anar.
Posem dins la cassola els popets amb la picada pel damunt i la
fiquem al forn, al voltant d'una hora i mitja. Colem el contingut de
la cassola i reservem els popets. Posem el líquid a reduir dins d'un
cassó. Lliguem la salsa del cassó amb un batedor de mà o amb la
batedora elèctrica. 

Escalfem una paella amb un raig d'oli i marquem els popets amb un
pessic de sal. Emplatem els popets, els tirem pel damunt una mica
de julivert picat i un cullerot de salsa. �

L’APARADOR

La Farmàcia Guillén, millor aparador i solidari 
Santa Perpètua premia la iniciativa de canviar dibuixos infantils per material per a Càritas

La farmàcia es troba a l’avinguda Barcelona de Santa Perpètua

La Farmàcia Guillén ha guanyat el pri-
mer premi del concurs d’aparadors de
Nadal, dotat amb 450 euros que atorga la
Regidoria de Comerç de l’Ajuntament en
el marc del 39è concurs que organitza la
Cambra de Comerç de Sabadell. L’esta-
bliment, que està situat a l’avinguda de
Barcelona, va dur a terme una iniciativa
solidària que consistia a donar un euro per cada dibuix que
rebia dels infants perpetuencs i que va destinar a productes
infantils per a famílies necessitades. Els dibuixos que va

rebre els va penjar a l’aparador en
uns arbres, d’entrada buits, que es
van anar engalanant amb les il·lus-
tracions. Amb el lema  Dibuixa
una il·lusió i amb la premissa que
els menuts dibuixessin motius de
Nadal, Farmàcia Guillén ha pogut
destinar 300 euros (el mínim que

Jaume Guillén es va fixar com a dotació solidària tot i no
haver arribat als 300 dibuixos) en bolquers i sabó per a
Càritas de Santa Perpètua. Un premi que ha tingut premi.

Jaume Guillén ha destinat
300 euros en bolquers 
i sabó per a l’entitat
Càritas de Santa Perpètua 
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Cartellera del 30 de gener al 5 de febrer

CINES MONTCADA

Bolt Horari: 16.15 (només dissabte i diumenge) 

Resistencia Horari: 16.30-19.15-22.15

Siete almas Horari: 16.30-19.00-22.00-0.20 

Harvey Milk Horari: 22.00-0.20 

Valkyria Horari: 16.45-19.15-22.00-0.30

Madagascar 2 Horari: 16.00  (només dissabte i diu-

menge)

Cuando ella me encontró Horari: 18.00-20.00-22.00-

0.00

LA RESTA DE LA CARTELLERA

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

Próximament: Beberly Hills Chihuahua, El curioso caso
de Benjamín Button

NOVETATS

	 =

MOLLET

30. BARBERO. Gaietà Vínzia, 66
31. CLIMENT. Pompeu Fabra, 81
01. CONCEPCIÓN. Gallecs, 73
02. LAFARGUE. Can Flaquer, 19
03. MARTÍNEZ. Diputació, 9
04. MORALES. Ferrer i Guàrdia, 39
05. ROVIROSA C. Av. Rívoli, 23

FARMÀCIES DE TORN

PARETS
29-05. GARCÍA. Av. Cataluny, 135

SANT FOST
31. I. IGLESIAS. Prat de la Riba, 5

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

José Villegas Guijarro (Mollet) 73 anys 23/01/09
Máximo Olivares González (Mollet) 74 anys 23/01/09
José Torres Cruces (Martorelles) 84 anys 23/01/09
Josefa Díaz Sánchez (Mollet) 85 anys 24/01/09
Rosa Zaragoza Baldo (Mollet) 85 anys 26/01/09

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: CARMELA JARQUE TELLA i MARIO
REYES JURADO.
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, 22 12ºC 1ºC 10ºC 1.005 hPa Inap. 44 km/h W

DIVENDRES, 23 20ºC 8ºC 18ºC 998 hPa        - 52 km/h WSW

DISSABTE, 24 18ºC 8ºC 11ºC 998 hPa              - 81 km/h W

DIUMENGE, 25 15ºC 5ºC 11ºC 995 hPa - 39 km/h W

DILLUNS, 26 13ºC 6ºC 9ºC 1.002 hPa Inap. 37 km/h NNW

DIMARTS, 27          15ºC 4ºC 12ºC 1.010 hPa - 21 km/h N

DIMECRES, 28 15ºC 2ºC 11ºC 1.011 hPa - 15 km/h SW

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

Cel serè fins al migdia, amb
vent del sud que mantindrà
una temperatura agradable
de dia. A partir de llavors, es
taparà, sense més conse-
qüències.

Possibilitat de ruixats ja des
de primera hora, que ani-
ran a més amb el pas de les
hores. A la tarda els ruixats
podrien ser moderats. Tem-
peratures avall.

Diumenge gris, ennuvolat i
plujós el que ens espera
aquest cap de setmana, amb
temperatures fresques de dia
i no gaire baixes de nit i
matinada.

Previsió per al cap de setmana

DIVENDRES 30 DISSABTE 31


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

DIUMENGE 1

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

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

Compra sana 

a l’Agrobotiga

de Gallecs!

EL TEMPS
per Felip Comas

DEFUNCIONS

NAIXEMENTS

Adonay López (Mollet) 11/01/09
Carmen González (La Llagosta) 17/01/09
Izan Castosa (Caldes de Montbui) 17/01/09
Joel Castilla (Mollet) 18/01/09
Álex Gracia Abarca (Mollet) 19/01/09
Lucía Molina (Mollet) 20/01/09

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

EL GRUP CON DOS CAJONES
AMENITZARÀ EL VERMUT
FLAMENC DISSABTE A LA
BOMBETA (13 H)    Pàg. 26

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

Aparecidos Terror Durada: 105 min.
Horari: 17.00-19.30. De: Paco Cabezas
Amb: Ruth Díaz, Javier Pereira

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

MOLLET

PARETS

Divendres, 30

· TALLER. 16.30 h. Participar

per transformar. CIRD Joana

Barcala.

· GUARDONS. 21 h. Nit de

l’Esport. Ca n’Arimon.

· ROCK AL CÍVIC. 21 h. Ac-

tuació de Turno de Pez Si-

món i Elmu. Can Pantiquet.

· URBAN TEMPO. 22 h. Amb

dj Munsa. La Bombeta.

Dissabte, 31

· ESPORT.  10 h. Lliga Comar-

cal de Cross Escolar. Pista d’a-

tletisme La Pedra Salvadora.

· TALLER FAMILIAR.  11 h.

Aprenem a fer estels. Biblio-

teca Can Mulà.

· NIT DE PETIT FORMAT. 22 h.

Sólo para parejas. L’Era. 

Diumenge, 1

· COL·LECCIONISME.  Matí.

Mercadet a la plaça Catalun-

ya, carrer Barcelona i rambla

Fiveller.

· SORTIDA.  7.30 h. Ruta Vol-

ta al Ferran, a Oix. Organit-

zat pel Club Muntanyenc.

Pavelló de la Riera Seca.

· CONCERT.  19.30 h. Univer-

sal Rockers. La Bombeta.

Dimecres, 4

· INAUGURACIÓ  18 h. Mos-

tra itinerant Educació, Muni-

cipis i República. La Marine-

ta. Xerrada de l’historiador

de Joan Corbalan.

MOLLET

· MOSTRA. Kaf’ak, de Pere

Vilardebó. Centre cívic Can

Borrell. Fins al 20 de febrer.

· 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.

· PINTURA. Els bombardejos

a Mollet del Vallès, Bibliote-

ca Can Mulà. Del 2 al 28 de

febrer.

· IL·LUSTRACIÓ. 25 argu-

ments per la pau. Can Panti-

quet. Fins al 13 de febrer.

· APARADOR. Mostra de fe-

rranElOtro. Museu Abelló.

Fins al 15 de febrer.

· MOSTRA. Després de l’E-

SO... què? L’Era. Fins al 10 de

febrer.

· MOSTRA. Educació, Munici-

pis i República. La Marineta.

Del 4 al 28 de febrer.

SANT FOST

· CERÀMICA. Mostra de l’An-

tic Grup de ceràmica de Sant

Fost. L’Ateneu. Del 2 al 13 de

febrer.

MARTORELLES

· MOSTRA. A tota pastilla.

Fins a l’1 de febrer. Can Ca-

rrancà.

Divendres, 30

· INFANTIL. 18.30 h. L’hora

del conte. Biblioteca.

Dijous, 5

· XERRADA. 19 h. Prevenir el

consum d’alcohol. L’Ateneu.

Dissabte, 31

· DONACIÓ. De 10 a 14 h.

Acapte de sang. Casal Sant

Jordi.

· CALÇOTADA. 11 h. Dinar

popular a Can Butjosa. 

Diumenge, 1 

· TEATRE. 18.30 h. Contra el

progrés. Teatre Can Rajoler.

Dimecres, 4

· TALLER. 19 h. Escriptura

creativa, amb Elvira Compte.

Biblioteca Can Rajoler.  

SANT FOST

EXPOSICIONS

DESTAQUEM

· MOSTRA. El pintor de
Sant Fost Manuel Sán-
chez Valdivia, Valdi,
torna a exposar al Bar
Restaurant La Plaça de
Mollet amb un conjunt
d’obra nova en què es
manté la línia realista.
Amb aquests treballs
l’artista vol captar i re-
produir “instants per
no oblidar”.
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A-fer-s Exteriors   per FerARA FA CINC ANYS...

30 de gener de 2004 (núm. 135)
El llavors director del CAP de
Can Pantiquet explicava que,
malgrat la recent obertura del se-
gon ambulatori, només es po-
drien absorvir 3.000 usuaris més. 

–‘2n 3a’ és el primer curt que feu?
–Amb un pressupost i bé, sí. Amb el premi
de 4.000 euros ara el podrem realitzar. 
–Com heu enfocat la violència masclista?
–Com que el tema està força tractat des del
punt de vista de la dona, a la nostra història
és una veïna que veu els maltractaments.
Viu al bloc de la víctima i sent les baralles. 
–I denuncia el què sent?
–És una dona gran que sent la parella que
es baralla, ho sap, però no es vol implicar

perquè ho troba una amenaça. Calla per
por al que li pugui suposar dir-ho. 
–Tens clar que et vols dedicar al cine?
–Sí. Estudio cinema i audiovisual, el pri-
mer curs a l’ESCAC (Escola Superior de
Cinema i Audiovisuals de Catalunya).
–Com veus el panorama?
–Difícil, has de treballar molt, aquest pre-
mi dóna una oportunitat, et pot obrir por-
tes. Però el cine és un món tancat, és difí-
cil entrar-hi. 
–Un referent?
–Kubrick. 
–T’agrada el cine que es fa?
–Hi ha de tot, un cinema comercial i un
altre independent, minoritari. El cine no
deixa de ser un producte que s’ha de ven-
dre. Una pel·lícula comercial pot ser bona.   

� PER: ESTEVE GIRALT

Amb només 18 anys, ha guanyat el concurs de
curts contra la violència masclista de Parets.

Laia Casanovas

El cine és un
món tancat, és
difícil entrar-hi

EN ESSÈNCIA

� LA DADA

54
� És el número d’informes polítics
de persones sospitoses d’haver
donat suport a la República que es
van redactar a Mollet entre març i
abril de 1939. 3

� LA FRASE

� FELIU GUILLAUMES, tinent d’alcalde
de Mollet, en el debat sobre la revisió

de l’increment de les ordenances 
fiscals per a 2009 del darrer ple. 10

� LA PARAULA

Glass-Steagal

� Llei americana de 1933 aprova-
da durant la Gran Depressió per
salvar centenars d’institucions
financeres, que es dedicaven a tot
tipus d’activitats i acumulaven ris-
cos enormes amb perjudici dels
dipositants. Àngels Martínez la
lloava en una xerrada d’EUiA. 10

� EL WEB

www.giroct.net

� Web del centre de Gestió
Integral de Residus Orgànics. Un
dels seus investigadors ha descrit
un nou fong beneficiós. 7

Cal coherència. Quan ens
equivocàvem a la baixa,
ningú demanava revisar
els impostos

“


