
www.contrapunt.cat Rambla Pompeu Fabra, 32  (08100) Mollet del Vallès T 93 570 52 59 · 93 570 59 35  F 93 579 33 88   C redaccio@contrapunt.cat

ANY VII · NÚM. 333
15 FEBRER 2008
PERIÒDIC DE MOLLET I BAIX VALLÈS
10.000 EXEMPLARS GRATUÏTS

LA VAGA DE MESTRES PARAL·LITZA
L’ACTIVITAT A VUIT ESCOLES
DE MOLLET I DUES DE PARETS 44

● MOLLET DEL VALLÈS | EDUCACIÓ ● MOLLET DEL VALLÈS | EL DOCTOR SUBSTITUEIX EN EL CÀRREC RAMON CUNILLERA

JAUME DURAN TORNA  
A LA GESTIÓ DE L’HOSPITAL 66

Els usuaris de les
deixalleries pugen
el 55% des de 2002

Trajectòria a l’alça

Cada habitant del Vallès Oriental
genera 1,45 quilos de residus al dia

El 2007 la recollida selectiva dels
envasos va ser la de més augment

El CF Mollet suma una nova victòria i estrena
directiva amb Feliu Tura com a nou president

● Una condició bàsica 
per validar l’acord és la
dimissió de Joan Gassó / 1144

● El projecte preveu 
la neteja i l’adequació 
del corriol amb sauló / 1133

● Segons el Consorci per a la
Gestió de Residus del Vallès
Oriental, tant l’ús de les deixalle-

ries com la recollida selectiva van
a l’alça. Les dades mostren un
increment en les tones d’envasos,

vidre, paper i orgànica i una
reducció, tot i que més sensible,
del rebuig. ■■

■■ MMEEDDII  AAMMBBIIEENNTT | BALANÇ DE LA GESTIÓ DE RESIDUS / 33 ■■ FFUUTTBBOOLL | Segon, a dos punts del líder de Primera / 2288  ii  2299

CELEBRACIÓ. Els jugadors celebren el triomf davant el Sant Celoni >> L.G.IUSF i GSF podrien
arribar a pactar si
l’alcalde abandona

■■ GOVERNS MUNICIPALS

■■ CC UU LL TT UU RR AA

Les tres òperes de
Mozart i Da Ponte, 
a Can Rajoler   / 3333

■■ GG AA RR BB UU II XX

Martín i Rovira 
guanyen l’estatal
de Deu Balls / 3355

La llera de la riera
de Can Sunyer
serà un “camí verd”

■■   MEDI AMBIENT
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L’ús de les deixalleries de Mollet,
Parets i Martorelles ha crescut, en
conjunt, un 55% en els darrers cinc
anys. De les tres, la de Martorelles
és la que ha experimentat un incre-
ment més notable, amb un 122%
més d’usuaris respecte al 2002,
seguida de la de Parets, amb un
60% més, i la de Mollet, amb un
30%. L’any 2007 es van portar a
aquestes tres instal·lacions més de
33 tones de deixalles, majoritària-
ment runa, fusta i ferralla. Pel que
fa al nombre d’usuaris, la de Mollet
en va rebre 16.856; la de Parets,
7.273; i la de Martorelles, 9.348.

RECOLLIDA SELECTIVA

El 2007, els molletans van generar
unes 20.256 tones de residus, un
3,4% més que l’any anterior. Segons
les dades del Consorci per a la
Gestió de Residus del Vallès
Oriental, que ha presentat el balanç

de la gestió de 2007, a la comarca la
s’ha seleccionat pràcticament un
32% del total de residus generats.
El president del Consorci i alcalde
de Parets, Joan Seguer, apunta que
“per tercer any consecutiu els
residus han crescut per sota del
creixement de la població i això
significa que s’està aconseguint
sensibilitzar els ciutadans”, diu.

Les dades mostren un increment
en la selecció dels residus i una bai-
xada, tot i que molt sensible de la
fracció de rebuig (aquella que no es
pot valoritzar i que va directament
al dipòsit controlat). El creixement
més notable respecte a les dades de
l’exercici anterior s’ha donat en la
recolida d’envasos: a Mollet, per
exemple, ha estat la que més ha
crescut amb una pujada del 32%,
amb poc més d’un centenar de to-
nes més recollides. 

Com a cas excepcional, Martore-
lles, que implantava el porta a por-
ta al juny de 2006, va recollir du-
rant l’any passat un 165% més de
matèria orgànica. ■■
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� Parets ha estat la darrera població en posar
en marxa el Carnet de la deixalleria, a través del
qual es podrà obtenir una bonificació del 15%
en el rebut de les escombraries si s’usa el servei
un mínim de vuit cops en un any.

MÉS ESPAI PER A LES DEIXALLESBENEFICIS FISCALS

Les deixalleries reben un 55% 
més d’usuaris en cinc anys

■■   MEDI AMBIENT | LA GESTIÓ DE RESIDUS A LA COMARCA

● CONTRAPUNT
LAURA ORTIZ

EL CONSORCI DE RESIDUS INVERTEIX 96.000 EUROS
EN  L’AMPLIACIÓ DE LA DEIXALLERIA DE PARETS

� Les obres de remodelació de la deixalleria de Parets, situada al Polígon Llevant,
consistiran en la construcció de dos nous molls per evitar que s’acumuli massa
quantitat de residus. La inversió que farà el Consorci de Residus del Vallès Oriental
serà de 96.000 euros i pretén ampliar les instal·lacions que degut al gran nombre
d’entrades havien quedat obsoletes.

S’AMPLIEN LES BONIFICACIONS
PER L’ÚS DE LA DEIXALLERIA

� La quantitat de residus municipals generats
en l’àmbit del Consorci va ser de 198.940 tones.
Aquesta xifra dóna una ràtio d’1,45 kg per 
habitant al dia, quantitat inferior a la mitjana de
Catalunya del darrer any que va ser d’1,53 kg.

ESCOMBRARIES INDIVIDUALS

CADA CIUTADÀ GENERA
1,45 KG DE RESIDUS AL DIA

L’any passat, els molletans van generar unes
20.256 tones de residus, un 3,4% més que el 2006

La recollida d’envasos és la que ha experimentat un 
major creixement, pel que fa a la selecció de residus

MOLLET PARETS SANT FOST MARTORELLES STA. MARIA
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L’EQUIP DE GOVERN PARETÀ 
ULTIMA EL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL

■■   AACCTTUUAACCIIOONNSS | Previsió de les accions del mandat

● PARETS DEL VALLÈS. L’equip de govern està acabant de redactar
el PAM, que inclourà els principals eixos i accions d’aquest mandat,
entre les quals hi haurà la reforma del barri antic i les obres de
millora de l’escola Pompeu Fabra, entre altres.

L’ESPAI JOVE LA NAU I EL CASAL LA REPÚBLICA ACOLLIRAN UNA EXPOSICIÓ SOBRE ELS RISCOS DEL CCÀÀNNNNAABBIISS*

4

Prop d’un terç del professorat baix-
vallesà va fer vaga dijous contra les
bases de la nova llei d’Educació
que proposa el conseller Ernest
Maragall, tot seguint la convocatò-
ria dels sindicats USTEC-STEs,
CCOO, ASPEPC-SPS, FETE-
UGT i CGT.

Mentre el seguiment va ser im-
portant a Infantil i Primària, en els
instituts va ser minoritari. A Mollet,
8 de les 11 escoles públiques van se-
cundar la vaga, després d’una acord
majoritari del claustre de professors.
Només no es va arribar a consens als
IES i a les escoles Sant Jordi i Gar-

cía Lorca, tot i que bona part dels
mestres que hi treballen van donar
suport a la convocatòria. 

On la vaga no va afectar el fun-
cionament normal dels centres va
ser en el cas de les escoles privades i
concertades i a la pública Cal Mú-

sic, que va esdevenir una excepció. 
Pel que fa a Parets, l’IES sí va se-

cundar la protesta, tot i que a les esco-
les el seguiment ha estat menys gene-
ralitzat: només es va decidir fer vaga
als CEIP Lluís Piquer i Pompeu Fa-
bra (la meitat dels públics). 

Els sindicats van assegurar que el se-
guiment a Catalunya va ser massiu
(90% a les escoles i 70% a instituts) i
consideraven abussiu els serveis mí-
nims establerts. També van participar,
en menor mesura, els empleats de les
llars d’infants i del lleure educatiu. ■■

■■ EEDDUUCCAACCIIÓÓ | MOBILITZACIONS 14-M

El 70% de professors segueix
la vaga contra la llei Maragall

EL SEGUIMENT. El claustre de l’escola Sant Vicenç és un dels que va acordar la vaga. >> ARXIU

El claustre de vuit de les onze escoles
públiques de Mollet sseeccuunnddeenn  la protesta

Les escoles privades i concertades
ignoren la convocatòria dels ssiinnddiiccaattss

El seguiment als
instituts ha estat
menor i, en alguns
casos, molt minoritari

● ● MOLLET / PARETS
CONTRAPUNT / M.ERAS

... �

NOPP proposa batejar
un carrer com a Jaume I
● Nova Opció per Parets (NOPP)
ha proposat incorporar el nom de
Jaume I al nomenclator de carrers
i places del municipi, amb motiu
dels 800 anys del naixement del
rei. NOPP el considera una figura
clau de la història del país i i recor-
da les seves gestes, les conquestes
de València, Mallorca i Rosselló,
així com el document que va dic-
tar, El Llibre dels Fets.

Associació de Diabètics
presenta un glucòmetre

● La delegació de Mollet de
l’Associació de Diabètics de
Catalunya ha organitzat dijous
(19h) al centre cultural La
Marineta la presentació d’un nou
glucòmetre, el One touch ultra 2,
que anirà a càrrec de Manuela
Martín, dels Laboratoris Lifescan.
L’acte s’inclou dins el cicle de
xerrades periòdiques de l’entitat.

Francesc Garreta parla
del futur dels esplais

● Amb motiu del 35è aniversari de
l’Esplai Xivarri, divendres (18.30h)
el local de l’entitat, al carrer La
Pau, acollirà la xerrada Els reptes
de l’Esplai avui. El president del
Moviment de Centres d’Esplai
Cristians (MCEC) de la Fundació
Pere Tarrés, Francesc Garreta, serà
l’encarregat de reflexionar sobre el
món del lleure.
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Jaume Duran, que va ser gerent de
l’Hospital de Mollet entre maig de
2004 i febrer de 2006, tornarà a
ocupar aquest càrrec en els propers
dies, en substitució de Ramon
Cunillera, que s’ha incorporat al
Consorci Hospitalari de Catalunya
com a director general.

Duran és llicenciat en Medicina
i Cirurgia i doctorat per la UAB; és
especialista en Medicina Familiar i
de l’Esport, màster en Direcció
d’Empreses per ESADE i diplomat
en gestió d’institucions públiques.
Va ser subdirector general de Ser-
veis Sanitaris de l’ICS i va treballar
a la gestió de l’atenció primària.
Abans d’arribar a Mollet el 2004
era el director mèdic de l’Hospital
Joan XXIII de Tarragona. Al març
de fa dos anys, va deixar Mollet per

encapçalar el projecte i la posada
en marxa del nou centre hospitala-
ri que la Clínica Quirón ha im-
plantat a Barcelona. 

Precisament, Duran haurà de tu-
telar el procés de transició de l’ac-
tual servei molletà fins al nou Hos-
pital i la seva posada en marxa. Fins
llavors, dedicarà el 80% de la jorna-
da a la gestió de la Fundació Hospi-
tal de Mollet (vinculada a l’actual
centre del carrer Sant Llorenç) i el
20% al Consorci Sanitari de Mollet,
l’ens format pel Servei Català de la
Salut, l’Ajuntament i la Fundació,
que gestionarà el futur Hospital. 

Mentrestant, Olga Pané, tot i ha-
ver-se incorporat a l’Hospital d’I-
gualada, dedicarà un 20% de la se-
va jornada a donar suport a la
gerència del Consorci fins a l’entra-
da en funcionament del nou centre
molletà, prevista a inicis de 2010.

Duran va aconseguir, en l’any i

nou mesos que va ser a Mollet, que
s’incrementés el contracte amb el
Servei Català de la Salut, així com
tancar el balanç de la Fundació
amb resultats econòmics positius.
L’any 2005 va elaborar el pla estra-
tègic de transició al nou hospital,
que ha de garantir els serveis a l’ac-
tual centre. Assegura que s’ha en-
grescat a tornar perquè “cohesiona
un projecte de salut global i és
una oportunitat professional com
n’hi ha poques a Catalunya”. ■■

■■ SSAALLUUTT | EL METGE COMPAGINARÀ EL CÀRREC AL CONSORCI I A LA FUNDACIÓ

Jaume Duran torna a 
la gerència de l’Hospital

UNA CARA CONEGUDA. Duran ja va ser gerent de la Fundació >> ARXIU

● MOLLET DEL VALLÈS
MONTSE ERAS

■■ ELS BOMBERS ACTUEN PER TREURE’LS DE L’HABITATGE

Una parella, intoxicada per
mala combustió d’una estufa
● MOLLET. Els Bombers, alertats per
la Policia Municipal, van haver d’in-
tervenir dimarts a la nit (00.30h) per
obrir un habitatge del carrer Can
Mollet (número 1, 3r 3a) i rescatar
una parella que no responia, a causa
d’una intoxicació per la mala com-
bustió d’una estufa de butà que hi
havia al pis. Els afectats, Leonardo
Daniel R., de 27 anys, va ser evacuat

a l’Hospital de Mollet amb símpto-
mes lleus d’intoxicació per monòxid
de carboni, i Cristina G. U., de 25
anys, amb un diagnòstic més greu.
A la matinada, la parella era traslla-
dada a l’Hospital Dos de Maig de
Barcelona, un dels pocs que disposa
d’una càmera hiperbàrica, un trac-
tament que afavoreix la recupera-
ció. Al matí van rebre l’alta. ■■

Substitueix Ramon Cunillera, tal com va fer aquest darrer amb ell fa dos anys
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Ka Collection 70 CV

Mondeo Futura
TDCI 115cv 5p

Fusion Trend 1.4
80 CV Gas

Focus Trend 1.6
TDCI 90cv 5p

S-MAX Titanium
TCDI 140cv
7 Plazas

Fiesta Trend 1.4
80cv 5p

Elige tu coche, sigue el camino y descubre lo que Ford Selección es
capaz de ofrecerte. Por servicio, garantía, experiencia y profesionalidad
elige el camino más seguro. Elige Ford Selección.

Elige tu camino con Ford Selección

6.700 € 10.200€16.900 €

7.500 € 11.900€30.450 €

COVESA
Bruno Mollet. S.L.

Los modelos visionados no coinciden con los ofertados. Gama Ford: consumo medio combinado entre 4,4 y 10,6l/100km. Emisiones de CO2 entre 116 y 254 g/km.

MOLLET DEL VALLÈS
Av. Rabassaires, 32 (junto Caprabo)
Tel. 93 579 65 01

STA. COLOMA GRAMENET
Rambla Fondo (cantonada Mozart)
Tel. 93 468 60 01

BADALONA
Polígon Les Guixeres (frente C-31)
Tel. 93 497 03 33
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GABINET DE SERVEIS · CORREDORIA D’ASSEGURANCES

Comunitats · Combinat de la Llar · Combinat de Comerç · Assistència
sanitària · Automòbils · Indústries · Accidents · Vida · Plans de Jubilació

Avda. Calderó, 18, 1º A · Tel. 93 570 54 46 · Mollet del Vallès

El consistori de Mollet presentava
dilluns el nou servei e-TRAM amb
el qual es podran fer tràmits admi-
nistratius, de forma gratuïta, a través
d’Internet. “És una manera d’apro-
par els serveis de l’Ajuntament a la
ciutadania”, indicava l’alcalde, Jo-
sep Monràs. Aquesta és una iniciati-
va dels ajuntaments catalans, a la
qual s’adhereix el molletà, i del
Consorci Administració Oberta

Electrònica de Catalunya. L’e-
TRAM permetrà estalviar temps en
cues, no només a nivell local, ja
que també es podran fer sol·licituds
a altres administracions. 

En la primera fase d’implantació
es podran fer instàncies genèriques
a l’Ajuntament, modificacions del
padró, peticions d’equips munici-
pals i queixes i suggeriments. Mon-
ràs parlava dels avantatges del nou
servei: “En tot moment el ciutadà
podrà saber en quin punt es troba
la seva sol·licitud”. Els interessats

han d’anar al web de l’Ajuntament i
accedir a l’apartat tràmits en línia.

Per tal d’assegurar la confiden-
cialitat dels tràmits personals de l’e-
TRAM, el ciutadà pot anar a reco-
llir a l’Oficina d’Atenció Ciutadana
l’id-CAT, que és la signatura digital
personal en forma d’USB, amb ple-
na validesa jurídica, que permet ac-
cedir de forma segura als processos
administratius. De moment, segons
l’alcalde, hi ha una previsió d’ator-
gament d’un miler d’elements de
certificació digital. ■■

■■ TTEECCNNOOLLOOGGIIAA | L’ID-CAT PERMET UNA IDENTIFICACIÓ SEGURA PER TRAMITACIONS A LA XARXA

L’Ajuntament impulsa 
els tràmits per Internet

● MOLLET DEL VALLÈS
ANNA PALOMO

■■ EEDDUUCCAACCIIÓÓ | PARETS ENSENYA NORMES DE CIRCULACIÓ

Petits ppoolliicciieess
contra l’incivisme

■■ CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓ | L’ALCALDE DE SOMOTILLO VISITA SANT FOST

Parets destina 92.000 euros
en projectes de cooperació
● ● PARETS / SANT FOST. Aquesta
setmana Sant Fost ha rebut la visita
d’Agrecio Alejandro Osejo, alcalde
de Somotillo, població nicaragüen-
ca agermanada amb Sant Fost.
Somotillo es troba a la regió de
Chinandega, on diverses pobla-
cions mantenen relacions de coo-
peració amb municipis del Vallès
Oriental. Parets, per exemple, està
agermanat amb San Francisco del
Norte, població a la qual l’any pas-
sat el consistori va destinar 49.125

euros als Projectes de l’Alcaldia de
San Francisco del Norte per a la
construcció de vivendes, rehabili-
tació de camins i condicionament
d’una biblioteca. Enguany la xifra
destinada a l’ajuda per al desenvo-
lupament augmenta: l’Ajuntament
ha decidit destinar 92.300 euros al
Fons Municipal de Cooperació per
al 2008. L’any passat la partida per
a cooperació va ser de 88.856, dels
quals més de la meitat es van desti-
nar a projectes amb Nicaragua. ■■

Conxa Pinós ofereix
una xerrada sobre 
el conflicte birmà 
● Sota el lema Birmània. La llui-
ta continua, aquest cap de setmana
hi haurà unes jornades de sensibi-
lització sobre la situació al país que
començaran dissabte al Casal
Cultural (20 h) amb una xerrada
de Conxa Pinós. Diumenge (19 h)
hi haurà una projecció a La
Bombeta.

La Farinera acull la
festa del voluntariat
lingüístic de Mollet
● Dissabte La Farinera Moretó
(10h) acollirà la cloenda de la sete-
na edició del programa Voluntariat
per la llengua dirigit a aquells que
vulguin ensenyar el català tot con-
versant. La Farinera Moretó és la
primera empresa a adherir-se al
programa, en el qual han partici-
pat 40 parelles lingüístiques. 

L’administració espera reduir les cues i l’espera en les gestions municipals Alumnes de sisè ‘multaran’ conductors i vianants

● ● MOLLET / PARETS. Els alumnes
de sisè de les escoles de Mollet san-
cionaran simbòlicament els ciuta-
dans amb comportaments incívics.
Els diferents grups sortiran al carrer
fins al 22 de febrer per posar un
adhesiu a tots aquells que no com-
pleixin l’Ordenança municipal de
convivència i via pública. Així, tant
els conductors imprudents com els
vianants que no recullin els excre-
ments del gos o tirin brutícia al
terra, seran detectats pels petits
vigilants del civisme.

Aquesta és una proposta del
Consell Municipal del Infants de
Mollet (CIM) amb l’objectiu que
els 534 alumnes de sisè de tots els

CEIP prenguin consciència de la
responsabilitat de tots els ciutadans
a l’hora de tenir una ciutat neta, i
comprovar què passa quan els ciu-
tadans que volen gaudir de l’espai
públic es veuen efectats pels actes
incívics.

EDUCACIÓ VIÀRIA A PARETS

Les escoles de Parets, d’altra ban-
da, han iniciat cursos d’educació
viària impartits pels agents de la
Policia Local Mònica Silva i Mi-
quel Lafuente. L'objectiu del curs
és afavorir el civisme i la mobilitat
segura. Els cursos contenen xerra-
des sobre circulació i sortides. ■■
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‘La Companyia de Maria, un Projecte d’Educació’

COL·LEGI LESTONNAC

JORNADA
DE PORTES OBERTES

Dissabte 23 de febrer de 2008

HORARI:
L’escola romandrà oberta de 10 h. a 13 h.

PROGRAMA:
· Sessió informativa a les 11 h. de les característiques del nostre centre:
             - Projecte educatiu
             - Nivells educatius
             - Serveis
             - Activitats extraescolars
             - Altres: FISC, FEAC, Grups Lestonnac, APA...

· Visita a les instal·lacions de l’escola

Els membres de la comunitat educativa de l’escola us conviden a participar en aquesta jornada

Rambla Balmes, núm. 15-21
Mollet del Vallès

Tel. 93 570 68 88
Fax. 93 570 69 79

lestonnac.mdv@olmus.com

COL·LEGI LESTONNAC
CENTRE CONCERTAT PER

LA GENERALITAT DE CATALUNYA

■■ MMOOBBIILLIITTAATT | LA GENERALITAT PRESENTA EL PLA DE TRANSPORT DE VIATGERS 2008-2012

El govern de la Generalitat ha
recuperat el projecte de creació
d’un carril específic per a auto-
bús a la carretera C-59, l’eix de
la riera de Caldes, que uneixi
aquesta població amb Mollet.
Aquesta és una de les mesures
que s’inclouen en el Pla de
Transport de Viatgers 2008-
2012 presentat pel Departa-
ment de Política Territorial i Obres
Públiques, un document que mar-
ca les directrius per millorar el ser-
vei de transport públic interurbà.

La majoria de projectes que pre-
veu el pla a l’àrea del Baix Vallès es
concentren en la millora del trans-
port públic per carretera. Un d’a-
quests és el reforç de les actuals
connexions directes d’autobús Mo-

llet-Barcelona i Parets-Barcelona,
amb un increment de les freqüèn-
cies de pas, que garanteixi un auto-
bús cada 30 minuts en hores punta.
El pla de la Generalitat també in-
clou la creació d’un dels anome-

nats serveis singulars, que pretenen
garantir l’accés a punts d’especial
interès, i que en aquest cas seria
una nova línia entre Caldes i Palau-
solità i Plegamans per donar servei
al futur Hospital de Mollet. ■■

El Govern recupera el projecte 
de carril bus entre Mollet i Caldes

● ● MOLLET / PARETS
LAURA ORTIZ

El pla preveu incrementar la freqüència de pas dels autobusos directes entre Mollet i Parets i Barcelona

Creu Roja fa unes 80
accions preventives
durant l’any 2007

Més de 600 escolars
de Parets fan cursos
d’educació viària 

El pla inclou la reestructuració
del mapa de rodalies, amb canvis
en la línia de França R-2 (Mollet-
Sant Fost). El servei continuaria 
enllaçant Mollet i Sant Vicenç de
Calders però resseguint el tram sud
de l’actual línia R-4 per punts com
Martorell i Vilafranca del Penedès i
abandonant la línia de la costa que
passa per Vilanova i la Geltrú. La lí-
nia del Nord R-3 (Parets i Santa Rosa)
també patiria canvis i deixaria 
d’aturar-se a plaça Catalunya i Sant
Andreu Arenal per fer-ho a El Clot i
la nova Sagrera. >> L.O. ■■

Els trens d’Estació
de França deixen
d’arribar a Vilanova

NOU MAPA DE RODALIES

>

... �

● ● Els voluntaris de l’àmbit de
prevenció i socors de la Creu Roja
Sabadell-Vallès Sud van efectuar
341 serveis preventius al llarg de
2007, dels quals 58 es van fer a
Mollet i 25 a Parets. L’àmbit
compta amb un total de 218
voluntaris, 162 sanitaris, 44 con-
ductors i 12 facultatius, que s’en-
carreguen de prevenir situacions
de risc en activitats culturals i
esportives als municipis. 

● Les escoles paretanes han iniciat
els cursos d’educació viària, en què
hi pendran part més de 600 alum-
nes de 2n, 4t i 6è de primària i de
1r d’ESO. Els cursos són impartits
pels agents de la Policia Local
Mònica Silva i Miquel Lafuente i
duraran fins al 9 de juny.
L’objectiu, amb classes teòriques i
pràctiques al carrer, és afavorir el
civisme i la mobilitat segura.

MÉS FREQÜÈNCIA. El pla reforça el servei entre Mollet i Barcelona  >> ARXIU
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■■ MMEEDDII  AAMMBBIIEENNTT | EL PROJECTE ESTÀ COFINANÇAT PER L’AJUNTAMENT I EMPRESES I TINDRÀ UN COST DE 270.000 EUROS

La riera de Can Sunyer a Martore-
lles serà un “camí verd”. Aquesta
és la voluntat del govern local, que
dimarts aprovava el projecte de res-
tauració de la riera en un tram de
poc més de 3 quilòmetres: des del
parc Sant Jordi, a tocar de la B-
500, fins a la font de Can Roda. El
projecte elaborat per la Fundació
Natura preveu netejar la zona de
vegetació invasora, com ara les
canyes, i recuperar-ne l’autòctona.
“L’objectiu és retornar a l’ecosis-
tema natural sobretot a la part de
Can Roda, que té més valor am-
biental”, apunta el regidor de Me-
di Ambient, Joan Garcia. A més es
preveu adequar el camí amb sauló
i construir algunes passeres. “Vo-
lem que sigui una zona de pas-
seig”, diu Garcia.

PROJECTE COFINANÇAT

El pressupost de la recuperació de
la riera és de 270.000 euros, que es-
taran cofinançats per l’Ajuntament,
el Consorci per a la Defensa de la
Conca del Besòs i tres empreses
del polígon Roca de Martorelles:
Cobega, Laboratoris Esteve i Sand-
vik. La primera fase, de la font de
Can Roda a l’altura del carrer Gi-
rona, costarà 58.040 euros; l’Ajun-

tament en destinarà 18.040 (dels
quals el 50% provenen del Consor-
ci); Laboratoris Esteve, 20.000; i
Cobega, els 20.000 restants.

L’inici de la primera fase de tre-
balls és imminent segons l’Ajunta-
ment, tot i que encara ha de tancar
la negociació amb els propietaris
de Can Roda, ja que el projecte en-
vaeix part de la finca privada. “Ja
hem arribat a acords amb els al-
tres tres propietaris afectats”, diu
el regidor, que preveu que la fina-
lització total de la recuperació de
la riera, que fa l’empresa Natura-
lea, estigui enllestida en dos anys. ■■

Martorelles recuperarà la riera 
de Can Sunyer com a “camí verd”

■■ MMOOBBIILLIITTAATT

El carrer Vall de Boí
de Sant Fost passarà
a ser de sentit únic
● L’Ajuntament de Sant Fost con-
vertirà en una via de sentit únic de
circulació el carrer Vall de Boí, a la
Zona Est. El trànsit anirà cap a l’a-
vinguda Aragó, amb origen al
carrer Vall d’Aran, i es permetrà l’a-
parcament a les dues bandes del
carrer. Veïns i Policia Local havien
constatat que la situació actual no
era la més segura.

EL CONSORCI PER A LA DEFENSA DEL
BESÒS MILLORA L’ENTORN DEL TENES  

● PARETS DEL VALLÈS. El Consorci
per a la Defensa de la Conca del
riu Besòs, amb col·laboració de
l’Ajuntament, ha posat en marxa
un programa per a la millora de
l’entorn natural del riu Tenes per
naturalitzar la llera i incrementar
la biodiversitat de flora i fauna.
Les primeres mesures han estat

tallar les canyes com a vegetació
invasora, i netejar les restes 
d’abocaments de deixalles i de
residus de tipus vegetals 
arrossegats per l’aigua.
L’actuació abasta una àrea 
extensa del riu que comença a 
l’inici del terme municipal nord,
fins al pont de l’autopista AP-7.

NETEJA DE LA ZONA. El projecte preveu tallar les canyes i fer neteja dels abocaments >> ARXIU

● MARTORELLES
LAURA ORTIZ



Tot i que de manera oficiosa s’ha
especulat amb diverses dates per-
què l’actual alcalde de Sant Fost,
Joan Gassó, deixi el càrrec (s’ha
comentat des de l’1 de gener fins al
proper 29 de febrer) el seu partit
Independents Units per Sant Fost
(IUSF) desmenteix una dimissió
imminent. “Ja va dir que aquest
seria el seu últim mandat però fins
que no hi hagi un govern estable
amb majoria a Sant Fost no mar-
xarà”, apunta Juan Francisco
Fernández, portaveu d’IUSF. 

Tot i el desmentit, en les darreres
setmanes alguns partits que formen
part del consistori han començat a
moure fitxa i, fins i tot, s’ha parlat
d’hipotètics pactes tancats entre

Gent per Sant Fost (GSF) i IUSF.
Fernández, però, assegura que
aquest acord, ara per ara, “és in-
existent” i que “des del principi
del mandat hi ha trobades per arri-
bar a possibles acords”, assegura el
portaveu d’IUSF. 

Per la seva part, Montserrat Ar-
mengol, de GSF, condiciona un
possible pacte a la dimissió de Gas-
só. “S’obriria un nou escenari po-
lític en el qual es podria negociar
un pacte per a un govern que
aposti pel consens i el diàleg i
abandoni l’estil de governar de
Gassó”, apunta Armengol. 

SOBRE RUMOROLOGIA

La portaveu del principal partit de
l’oposició, PSC, Josefina Caro, as-
segura que el seu grup no ha man-

tingut cap reunió amb cap altre
partit en les darreres setmanes i afe-
geix que “fins que no ens arribi
una convocatòria de ple amb un
punt que inclogui la dimissió de
l’alcalde ho considerem tot un ru-
mor”, diu Caro.

El regidor de CiU, Joaquim Pé-
rez, admet que la seva formació ha
mantingut una reunió amb GSF i
apunta que “seria irresponsable
deixar l’Alcaldia sense lligar un
govern estable perquè la situació
seria caòtica”, creu Pérez. ■■

■■   CCOONNSSIISSTTOORRII    | EL FUTUR DE LA GOVERNABILITAT A SANT FOST SEGUEIX SENSE ESTAR TANCAT

Gassó podria deixar l’Alcaldia 
si es pacta una majoria de govern 

GGeenntt  ppeerr  SSaanntt  FFoosstt condiciona un possible
pacte de govern a la dimissió de l’alcalde 
de IUSF, que ara està governant en minoria

● SANT FOST DE CAMPSENTELLES
LAURA ORTIZ

El 2004, Mollet no va presentar ni
la memòria de rendiment i cost
dels serveis públics ni la del com-
pliment dels objectius programats
a la Sindicatura de Comptes de
Catalunya. Així ho revela l’infor-
me d’aquest ens sobre el compte
general de les corporracions locals
de 2004, segons informava aquesta
setmana El País. De l’informe s’ex-
treuen dues conclusions. D’una
banda, que cada cop més els ajun-
taments lliuren els seus números
perquè puguin ser fiscalitzats i,
d’altra banda, que les ciutats de
més de 50.000 habitants no aca-
ben de complir la normativa. Amb
tot, el cas de Mollet no és genera-
litzat, ja que només hi ha vuit mu-
nicipis que no hagin enviat cap de
les dues memòries que s’han de
presentar, a més del compte gene-
ral. A banda de Mollet, tampoc
van fer els deures Badalona, Cas-
telldefels, Cerdanyola, l’Hospita-
let, Rubí, Sant Boi i Viladecans. ■■

La Sindicatura
de Comptes no
té la memòria de
2004 de Mollet

■■   HHIISSEENNDDAA

AL CÀRREC. Gassó no deixarà l’Alcaldia de manera imminent >> ARXIU

MONRÀS, A LA COMISSIÓ D’ESPORTS 
DE LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIPIS

■■   CCÀÀRRRREECCSS | Representació supramunicipal

● MOLLET DEL VALLÈS. L’alcalde, Josep Monràs, ha estat elegit com a vocal a la
Comissió d’Esports de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP),
que agrupa 7.200 entitats locals de l’Estat. Monràs és l’únic representant cata-
là de la Comissió d’Esports, que va ser constituïda el passat 29 de gener. POLÍTICA
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● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / M.E.
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■■ PPRREECCAAMMPPAANNYYAA  99--MM | ELS JOVES D’ESQUERRA  VERDA ASSEGUREN QUE ‘EL CURRO ESTÀ FOTUT’

El curro està fotut. Aquest és el le-
ma que utilitzen els Joves
d’Esquerra Verda (JEV) per denun-
ciar la precarietat laboral i fer les
seves propostes. Dimarts, el coordi-
nador nacional de la secció jove
d’ICV i número 4 per Barcelona,
David Cid, i la regidora molletana
Marina Escribano presentaven la
campanya davant de l’Oficina de
Treball de la Generalitat (OTG) a
Mollet. Escribano assegurava que,
tot i que l’atur és un problema ge-
neralitzat, hi ha el doble de des-
ocupació entre els joves que en la
resta de població. A més, especial-
ment aquest col·lectiu encadena
contractes temporals i la majoria
no arriben als tres anys en una ma-
teixa feina. A més, amb l’actual sa-
lari interprofessional, “els joves
que arribessin a emancipar-se se-
rien pobres”, indicava l’ecosocia-

lista. Per això, JEV considera que
els sous s’han d’equiparar a la Unió
Europea i voltar els 1.000 euros
mínims mensuals. “No volem
xecs, sinó un augment del salari”,
deia Escribano. Aquesta és una de

les propostes centrals de la cam-
panya, conjuntament amb la lluita
contra la temporalitat, segons ex-
plicava Cid. “L’objectiu és donar
solucions i connectar amb el sen-
tit comú de la gent”, afegia. ■■

Els JEV reclamen un sou
mínim de 1.000 euros
● MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

IMATGE DE CAMPANYA. Un ‘Curro’ nafrat simbolitza el lema >> MARC GARCIA

“Volem recuperar la xarxa de
complicitat amb l’esquerra so-
cial”. Aquest és l’objectiu que ha
de guiar l’estratègia d’Esquerra
Unida i Alternativa (EUiA) en el
futur immediat, segons explicava el
seu coordinador general, Jordi Mi-
ralles, dimecres a La Marineta.

Aquest serà també un dels temes
importants de debat a la tercera as-
semblea comarcal del partit, que se
celebrarà aquest dissabte a Grano-
llers i que espera reunir entre 100 i
150 delegats de 20 municipis del
Vallès Oriental. 

CANVIS A LA COMARCA

La trobada també servirà per “po-
sar al dia el projecte polític, da-
vant els canvis socials dels darrers
anys a una comarca que ha rebut
població de la gran ciutat i immi-

gració, ha patit deslocalitzacions i
es planteja canvis en la mobilitat i
les infraestructures”, indicava l’ac-
tual coordinador comarcal, José
Montero. 

Miralles posava també un peu a
la campanya electoral i alertava de
la “subhasta que fan PP i PSC, tot
proposant mesures indecents, que
són impossibles de complir”. ■■

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / M.E.

■■ OORRGGAANNIITTZZAACCIIÓÓ | TERCERA ASSEMBLEA COMARCAL

Miralles (EUiA) busca
recuperar la complicitat
amb els moviments socials

JORDI MIRALLES. >> ARXIU
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El diputat d’ERC, Xavier Vendrell
afirma que els partits al govern han
desestimat el projecte inicial del
Quart Cinturó, plantejat per PSC,
CiU i el govern de l’Estat. Amb tot,
dijous passat en una visita a Mollet,
reconeixia que encara no hi ha un

acord definitiu. Segons el republi-
cà, el projecte del Quart Cinturó
com a gran eix viari allunyat de la
conurbació urbana “està mort i en-
terrat, tothom ho té assumit”. Se-
gons Vendrell la infraestructura
projectada s’ha descartat perquè
“no resol els problemes de mobi-
litat entre els dos vallesos i a més
provocaria un impacte desmesu-

rat”. Tot i que Vendrell assegura
que el PSC ha abandonat el seu
posicionament inicial, reconeix que
els tres partits al govern no han estat
capaços d’arribar a un acord: “A ni-
vell conceptual estem a prop però
és un projecte molt tècnic i s’ha
d’estudiar tram per tram”, deia
Vendrell, que apuntava que la nego-
ciació pot durar mesos. El model de

via, l’amplada i les connexions són
alguns dels punts que encara s’estan
negociant. “Han de ser propostes
que no comportin més impacte
del necessari”, deia.

Per a ERC, la comunicació entre
el Vallès Oriental i l’Occidental pas-
sa per la creació de l’eix ferroviari or-
bital, que uniria Vilanova amb Ma-
taró a través de les principals ciutats
de la segona corona metropolitana i
per la millora de la xarxa viària ac-
tual evitant un nou eix allunyat de
les urbs que “provocaria un desen-
volupament urbanístic que no in-
teressa al territori”. ■■

ERC assegura que el projecte
del Quart Cinturó “està mort”

■■ PPRREECCAAMMPPAANNYYAA  AALL  99--MM | LA CANDIDATA POPULAR VISITA L’INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA A MOLLET

■■ NNAACCIIOONNAALL | XAVIER VENDRELL ES REUNIA AMB L’EXECUTIVA COMARCAL D’ERC DIJOUS PASSAT A MOLLET 

La cap de llista del PP per Barcelo-
na, Dolors Nadal, ha denunciat
“l’elevada sensació d’inseguretat
que es viu a Catalunya”. Nadal
feia aquestes declaracions en una
visita a Mollet, a l’Institut de Segu-
retat Pública de Catalunya, acom-
panyada pel president dels populars
catalans Daniel Sirera. La popular
assegurava que segons els sindicats
policials falten uns 1.500 efectius al
territori i que la darrera enquesta
del Centre d’Estudis d’Opinió “de-
mostra que la seguretat és una pre-
ocupació per als ciutadans”. Na-
dal anunciava que un dels eixos de

la campanya del PP serà la segure-
tat i que el partit assumeix el com-
promís d’incrementar en 30.000 els
efectius a tot l’Estat. A més, Nadal
criticava la reducció de la presèn-
cia dels cossos de seguretat de l’Es-
tat (Policia Nacional i Guàrdia Ci-
vil), que, al seu parer, haurien de
créixer “per lluitar contra les mà-
fies i el terrorisme internacional”.

D’altra banda, sobre l’anunci de
l’arribada de l’AVE a Barcelona, la
candidata reclamava als socialistes
que “no usin les infraestructures
de Catalunya per fer màrqueting
electoral sobretot si posen en pe-
rill la seguretat dels ciutadans”. 

Nadal també es referia a l’anunci
fet pel ministre d’Economia, Pedro

Solbes, en relació amb la publica-
ció de les balances fiscals. En
aquest sentit la popular deia que so-
bre aquest tema, el seu partit sem-

pre ha demanat “transparència to-
tal” i que no només es publiquin
les balances fiscals sinó també les
comercials i les financeres. ■■

Nadal (PP) denuncia la manca
d’efectius policials a Catalunya

● MOLLET DEL VALLÈS
LAURA ORTIZ

● MOLLET DEL VALLÈS
LAURA ORTIZ

AMB MOSSOS. Nadal a l’antiga Escola de Policia de Mollet >> L.O.

XAVIER VENDRELL >> ARXIU

Els populars assumeixen el compromís de 
fer créixer en 30.000 els policies a l’Estat

La secció sindical de CCOO
d’Alstom, la majoritària a l’empre-
sa, es va reunir la setmana passada
primer amb el líder d’Izquierda
Unida, Gaspar Llamazares, i, al dia
següent, amb el número 2 de CiU
al Congrés, Pere Macias, acom-
panyat del molletà i candidat al Se-
nat, Feliu Guillaumes. Els treba-
lladors van sol·licitar als polítics
que prioritzin les empreses que po-
tenciïn la transferència tecnològica
i el desenvolupament de R+D, així
com la potenciació clara del trans-
port públic. En aquest sentit, Ma-
cias assegurava que si, passades les
eleccions, són decissius per formar
govern, posaran com a condició de
pacte la confecció “d’un calenda-
ri de traspàs real de rodalies”. El
líder convergent aprofitava també
per criticar “l’ús electoralista de
l’AVE per part de Zapatero. És
molt trist”. ■■

Llamazares i
Pere Macias es
reuneixen amb
CCOO d’Alstom

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / M.E.
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· SANT ANTONI DE VILAMAJOR. Dúplex
en venta de 5 anys. 3 hab., 2 baños, par-
quing incluido, piscina comunitaria, cale-
facción. Precio: 288.486 euros (48 Ml).

· Per propera obertura de perruqueria a
Mollet (carrer Rafael Casanova) ES NE-
CESSITA NOI/A DINÀMIC/A AMB GANES
DE TREBALLAR I APRENDRE. Es valorarà
experiència. Interessats/des truqueu al
tel. 605 94 47 67 (pregunteu per Judith).

· EMPRESA COLABORADORA DE GAS NA-
TURAL PRECISA TELEOPERADORES/AS pa-

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

· TRASPASO LOCAL CON NEGOCIO DE
LENCERIA MONTADO EN MOLLET. Zona
centro. Cerca del casco antiguo. Ref.
03034. Tienda provista de alarma, pe-
queño trastero y baño. Con todo el géne-
ro. Sup. 60 m2. Escaparate. El precio del
traspaso variará según el genero que
quede en ese momento en la tienda. Pre-
cio: 33.005 euros (5.5 Ml). Alquiler de
400 euros/mes. Tel. 93 579 33 33.

· TRASPASO PANADERIA-CAFETERIA EN
MOLLET. En pleno funcionamiento y de
150 m2. Alquiler de 800 euros/mes. Inte-
resados llamar al tel. 666 43 68 35.

CLASSIFICATS
LABORAL · IMMOBILIÀRIA · MOTOR · DIVERS

CONTRAPUNT
Rambla Pompeu Fabra, 32, baixos
08100 Mollet del Vallès

Anuncis per teléfon 93 570 52 59
Anuncis per correu electrònic
contrapunt@contrapunt.cat
Anuncis per fax 93 579 33 88

Preu anuncis per paraules:
4,33 euros/setmana
15,15 euros/mes
Preu mòdul: 11,45 euros/setmana

ESQUEMA D’UN MÒDUL (48 X 39 mm) ��

DEMANDES

�
FEINA

�
MOTOR

EN VENDA

�
IMMOBILIÀRIA

· VENDO CARAVANA STERCKEMAN 5,40, 3
ambientes. 6 plazas. Toda equipada, bien
conservada, avancé nuevo. Puedo man-
dar fotos por e-mail. Tel. 683 36 05 23.

· PIEZA DE COLECCIÓN. RENAULT MON-
NASIX 6 CILINDROS. Primer Renault con
el radiador delante del motor. Restaurado
a mano. Vehículo de 1930. Precio: 36.000.
Tel. 93 570 70 71.
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EN LLOGUER

· SE ALQUILA LOCAL DE 110 M2 EN PARETS
DEL VALLÈS. Buena situació. Esquinero.
Equipado para oficina. Precio interesante.
Tel. 609 48 21 20.

· PISO EN SANT MARTÍ DE CENTELLES. Ref.
1617. Obra nueva. Planta baja con patio de
44 m2. Superfície de 50 m2, terraza de 42
m2, salón 15 m2, 2 hab., baño, cocina im-
pecable, trastero, amueblado con electro-
domésticos. Precio: 600 euros/mes. Tel.
93 570 51 59.

· REF. 01956. APARTAMENTO EN SANTA
PERPÈTUA DE MOGODA. ¡Sólo 1 año! Sup.
55 m2, salón 16 m2, 1 hab., baño, cocina
americana, trastero, amueblado, aire
acondicionado, calefac., plaza parking.
Precio: 750 euros/mes. Tel. 93 579 33 33.

· MARTORELLES PUEBLO. Ref. 1626. Piso
semi amueblado. 70 m2, 3 hab., baño, co-
cina office conservada, lavadero, ascen-
sor. Zonas ajardinadas. Precio: 750 eu-
ros/mes. Tel. 93 570 51 59.

· MOLLET. SANTA ROSA. Ref. 04043. Sup.
60 m2, salón 14 m2, 2 hab., baño, cocina
office, amueblado, calefac., asc. Suelo
gres, vent. aluminio. Cerca de transporte
público. Precio: 950 euros/mes. Tel. 93
579 33 33.

· CASA EN SANT FOST RESIDENCIAL. Ref.
2428. Para entrar a vivir. Sup. 90 m2, sa-
lón 18 m2, jardín 350 m2, toldos, 3 hab.,
baño, cocina office ref., lavadero, amue-
blada y con todos los electrodomésticos,
calefac., chim., plaza park. para 1 coche.
Precio: 1.200 euros/mes. Tel. 93 570 51 59.

· MARTORELLES. ZONA CAMP DE FUTBOL.
Ref. 2451. Casa con grandes vistas. Sup.
220 m2, salón 30 m2, jardín 500 m2, 4
hab. (una tipo suitte), 3 baños, despacho,
cocina office muy amplia con salida a jar-
dín, buhardilla con salida a terraza de 50
m2, lavadero, trastero, calefacción, plaza
parking. Suelos gres. Precio: 1500 eu-
ros/mes. Tel. 93 570 51 59.

TRASPÀS

· SERVEI TÈCNIC DE CALDERES I CALENTA-
DORS A GAS. Interessats/des truqueu al
93 593 22 21.

OFERTES

Tel. 669 88 27 74.

· VENTA DE LOCAL EN MOLLET. Apto para
profesionales o empresas. Zona céntrica.
Con mobiliario y despachos interiores.
Todo exterior. Económico. Interesados lla-
mar al tel. 610 07 07 45.

· ÁTICO EN VENTA EN MOLLET. ZONA CAN
PANTIQUET. 4 hab., calefacción, terraza
de 60 m2, asc., alum., todo ref. Precio:
270.455 euros (45 Ml). Tel. 669 88 27 74.

· MOLLET. CAN PANTIQUET. Ref. 01903.
Superfície de 70 m2, salón 22 m2, 3 hab.,
baño, cocina office, lavadero, trastero, ca-
lefacción. Precio: 243.410 euros (40,5 Ml).
Tel. 93 579 33 33.

· SANT FOST. CASCO URBANO. CASA A 3
VIENTOS. JUNTO COLEGIO. Con 2 vivien-
das + local. Acceso independiente. Ideal 2
famílias. 5 hab., 2 baños, 2 coc., estudio,
alum., calefac., patio de 140 m2, terraza
de 85 m2, a 2 calles, mucho sol. Precio:
408.688 euros (68 Ml). Tel. 669 88 27 74.

· CANOVELLES CENTRO. Ref. 256. Piso to-
talmente reformado. Superfície de 65
m2, terraza de 8 m2, 3 hab. (2 dobles, 1 in-

CCAARRPPIINNTTEERRÍÍAA  IINNDDUUSSTTRRIIAALL
((uubbiiccaaddaa  eenn  eell  VVaallllèèss  OOcccciiddeennttaall))  

dedicada a la fabricación
de mobiliario, precisa

PERSONAL
cualificado para:

··  SSEECCCCIIÓÓNN  MMAAQQUUIINNÁÁRRIIAA
(Seccionadora, CNC,
Canteadora...)
·· SSEECCCCIIÓÓNN  AACCAABBAADDOOSS
(Embalaje, Montaje Material...) 

Interesados enviar CV 
a la siguiente dirección:

ccuurrrriiccuulluummvviitt@@hhoottmmaaiill..ccoomm
o bien llamar al
9933  771133  1100  2277
(Srta. Noelia).

SE TRASPASA VIDEOCLUB

Muy bien situado y en pleno
funcionamiento. Excelente 

cartera de socios. Muy fidelizados.

2.000 títulos, 300 juegos. Snacks,
bebidas, helados, chuches, etc.

Tel. 658 765 872

VENTA O ALQUILER 
DE LOCAL COMERCIAL
DE 150 M2, EN MOLLET

c. Roger de Llúria, 43-45.

Venta: 210.000 euros
Alquiler: 600 euros/mes

Tel. 93 674 87 09 
o 93 674 12 00

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
�

ALTRESA
LIQUIDACIÓN

de productos por cierre. 

DESCUENTOS 

DEL 50 AL 70%
Plaça Joan Abelló, 3

Peluquería

Se necesita para mantenimiento
industrial  zona Vallès Oriental

MECANICO Y
ELECTRICISTA

(Cuarto turno)
Perfil: Titulación mínima FPII mecánica
y/o electricidad o módulo superior. Se
valorará conocimientos de neumática,
hidráulica y electricidad industrial.
Experiencia mínima 2 años. Permiso
de conducir. Edad mayores de 25 años.
Responsable, dinámico, con capacidad
de resolución.
Funciones: Instalación y puesta
apunto de instalaciones. Revisión y
reparación de equipos.
Se ofrece: Contrato inicial eventual
con posibilidad de indefinido.
Incorporación inmediata. Retribución
en función de la experiencia.

Interesados llamar a GESINFOR
VALLES, S.L. Tel.  93 579 61 75 

SE TRASPASA
LUDOTECA 
INFANTIL

en pleno 
funcionamiento

*****

Interesados 
llamar al tel.

685 87 71 93

M

Es precisa autònom com a

RESPONSABLE 
DE DISTRIBUCIÓ

per a periòdics i revistes
a l’àrea metropolitana, Barcelona i Vallès.

· Edat entre 30 i 55 anys
· Es valorarà experiència i que disposi
de furgoneta pròpia de gran capacitat

· Disponibilitat plena dijous i divendres.
Flexible la resta de la setmana 

Interessats/des truqueu al 687 51 75 50

ra media jornada de lunes a jueves (de
mañanas o tardes). Tel. 647 92 62 22.

· SE NECESITAN COMERCIALES PARA EM-
PRESA INSTALADORA reconocida provin-
cia de Barcelona. Fijo+comisiones. Ingre-
sos mensuales superiores a 2.000 euros.
Interesados llamar al 647 92 62 22 (pre-
guntar por Srta. Berta).

CENTRE MÈDIC
ubicat al Mollet

necesita personal
de les següents àrees:

Acupuntors · Homeópates
Naturópates · Esteticistes

Podólegs

Tel: 93 579 43 80

Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud d’admissió degudament 
emplenada, el currículum signat amb fotografia indicant la referència 05SAC08 i

documentació acreditativa dels requisits i mèrits al registre de l’EMFO, c/ Riera, 7, 1a planta de
Mollet del Vallès, abans del dia 25 de febrer a les 14 hores. La sol·licitud d’admissió es podrà

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

Funcions:
En dependència directa de la responsable del
Servei d’Assessorament al Ciutadà i a l’Empresa
s’encarregarà de:
· Oferir atenció inicial tant al ciutadà com a l’em-
presa
· Assessorar i orientar educativa i professional-
ment per al desenvolupament de la màxima ocu-
pabilitat sociolaboral de l’usuari/a
· Elaborar conjuntament amb l’usuari/a el seu iti-
nerari professional (realitzar i definir diagnòstics
ocupacionals) i fer el seguiment
· Assessorar en tècniques de recerca de feina i
canals d’accés al mercat laboral
· Impartir seminaris de tècniques de recerca de
feina i d’iniciació a les noves tecnologies
· Assessorar i informar laboralment a immigrants
· Gestionar els contactes amb les empreses i
vetllar per l’acompliment dels criteris de qualitat
en la gestió de les ofertes
· Realitzar la selecció dels perfils professionals
més adients a les ofertes gestionades i disponi-
bles de la borsa de treball
· Recollir i avaluar els diferents indicadors del
servei.
· Elaborar la documentació pròpia dels proces-
sos vinculats al servei i la referent al Punt
Òmnia
· Dissenyar, implementar, fer el seguiment, ava-
luar, elaborar les memòries de les accions que

es desenvolupen des del servei, entre d’altres.

Requisits: 
· Titulació Universitària Superior (Llicenciatura
en Psicologia, Pedagogia o Psicopedagogia)
· Experiència tècnica en lloc de treball similar en
l’administració local, o en entitats dependents o
vinculades 
· Català parlat i escrit correctament (Certificat
nivell C)

Es valorarà:
· Experiència tècnica en programes de l’àmbit
d’intervenció social i/o amb col·lectius amb risc
d’exclusió social
· Experiència tècnica en l’àmbit de l’ocupació,
inserció laboral i en la impartició de mòduls de
tècniques de recerca de feina i/o d’iniciació a les
noves tecnologies
· Formació complementària en l’àmbit d’interven-
ció social, disseny de programes o materials de
suport, en l’àmbit de l’ocupació, en immigració
i/o coneixements de la llei d’estrangeria vigent
· Permís de conduir: B

Condicions laborals:
· Contracte indefinit
· Jornada complerta de dilluns a divendres de 35
hores setmanals. Horari de tardes
· Tècnic A. Salari segons conveni

Convocatòria per a proveir una plaça de

Tècnic/a pel Servei d’Assessorament al Ciutadà 
i l’Empresa (REF.05SAC08)

Empresa ubicada 
en Mollet 
necesita

ADMINISTRATIVO/A

· Se valorará 
experiencia

· Edad: 22-30 años
· Jornada completa

Tel. 609 701 777

dividual), baño, coc. conservada, lavadero,
calefac. Suelos de gres y parket, carp. ext.
alum., carp. int. de sapelly. Balcón. Precio:
196.000 euros (32.6 Ml). Tel. 93 544 43 17.



La consellera de Treball, Mar Ser-
na, ha assegurat que la farmacèuti-
ca Merck mantindrà la producció a
la planta de Mollet. Serna sosté
que el Departament té coneixe-
ment que l’empresa disposa d’un
contracte que suposaria “una im-
portant càrrega productiva per
molt de temps i amb possibilitat
de consolidació”, tot i que reco-
neix que s’hauran de fer reajusta-
ments empresarials, entre ells l’a-
comiadament d’un centenar de
treballadors, una mesura “necessà-
ria” segons l’empresa per garantir-
ne la viabilitat. 

Per la seva part, Teresa del Bur-
go, delegada a Merck i responsable

del sector químic de la UGT a Ca-
talunya, apunta que aquest nou
contracte, que ja estava previst per
al 2009 però que s’avançarà a finals
de 2008, inclou la producció d’un
fàrmac per a la diabetis, que actual-
ment es produeix a França i Ale-
manya, el qual “suposa un gran
volum de producció però de poc
valor afegit i que només donaria
feina a una vintena de treballa-
dors”, diu. 

PRODUCCIÓ INSUFICIENT

A més del Burgo assegura que
aquest nou contracte “no cobreix
la producció que a mitjans de
2009 s’emportarà Mylan”, empresa
nord-americana que l’any passat va
adquirir la divisió de genèrics, que

suposava el 45% de producció de la
planta molletana. Del Burgo creu
que una de les solucions seria allar-
gar el termini del contracte amb
Mylan, “mentre Merck continua
buscant nova producció”. La dele-
gada apunta que la direcció de
Merck els ha informat que conti-
nuen negociant amb Mylan perquè

quan es faci efectiva la venda de la
divisió, aquesta “continuï donant
produccions” a la planta de Mollet.

Els sindicats encara esperen rebre
la informació del pla de viabilitat
en què s’establiran les ràtios d’efi-

ciència i rendibilitat de la planta de
Mollet respecte a les altres fàbriques
d’Europa. En aquest sentit, Del
Burgo ha explicat que el comitè té
certes reticències ja que si la planta
de Mollet no arriba o no compleix
les expectatives de rendibilitat mar-
cades per la direcció, aquesta podria
optar per traslladar-la i deixar de fer
l’activitat a Mollet. ■

■■   IINNDDÚÚSSTTRRIIAA    | CONTINUÏTAT DE LA FARMACÈUTICA

Mar Serna assegura que Merck
mantindrà la producció a Mollet

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / L.ORTIZ

■■   EENNTTIITTAATT  FFIINNAANNCCEERRAA

L’entitat financera osonenca Caixa
Manlleu té prevista l’obertura d’u-
na nova delegació a Mollet, que se
situarà a l’avinguda Jaume I. La
seu, que seria la tercera després de
les operatives a les avingudes Rivo-
li i Antoni Gaudí, s’obriria en els
propers mesos, en el marc del Pla
Estratègic 2008-2011 de la caixa,
que preveu ampliar l’actual xarxa
de 102 oficines amb una desena
més fins al 2011. 

Caixa Manlleu va tancar el
2007 amb un benefici consolidat
de 9.490 milions d’euros, que va
suposar un augment del 2,51%,
molt per sota del 26% registrat el
2006. En el seu Pla Estratègic, la
caixa pretén que el balanç total
arribi el 2011 a un creixement del
40% i que els beneficis abans d’im-
postos passin dels 12 milions ac-
tuals als 20 milions. ■■

Caixa Manlleu
preveu obrir la
tercera oficina a
Mollet el 2008

MAR SERNA. >> ARXIU

■■   RREECCEERRCCAA | Ficosa i la UPC investiguen una nova generació de sistemes d’antenesECONOMIA 21DV, 15 FEBRER 2008contrapunt

La consellera de Treball diu que la firma té
un contracte que en garanteix la viabilitat

El comitè creu que el
contracte és insuficient 
per cobrir la producció
que perdrà la planta

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT
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DES DE FA SEGLES L’HOME HA INDI-
CAT RUTES, CAMINS I LLOCS. Se’n
servia tothom, i especialment les
caravanes comercials. Encara hi ha
llocs on podem trobar fites o indi-
cadors de l’època romana. Més
tard, es van començar a fer mapes
més o menys precisos per viatjar
per terra i per mar. Avui disposem
de mapes de quasi tot el món que
serveixen per viatjar i fer turisme. A
més, en qualsevol carretera i muni-
cipi trobem panells indicadors de
llocs públics, visites interessants i
rutes turístiques.

Allò que em sembla aberrant, in-
cívic i de molt mala educació són
les persones que es dediquen a em-
brutar i pintar panells que servei-

xen de consulta per a qualsevol fo-
raster que necessita informació i
que, de cop i volta, es troba perdut.
Aquesta nefasta manifestació de
l’art en panells, senyals i trens dóna
una pobre i trista imatge artística i,
per contra, aconsegueix demostrar
la poca cultura que tenen i la man-
ca de respecte a la societat.

Hi ha molta feina per fer, cal
obrir els ulls a aquesta gent que
malmet l’espai públic. Manca una
política cultural que impliqui l’es-
cola i la família, pilars fonamentals
dels infants. Hi ha grafits que són
una meravella, fan goig de veure i
s’han fet a llocs adients. Però cal
prendre mesures contra els que
pinten allà on els ve de gust. ■■

l 8 de febrer passat, la
Comissió de la Digni-
tat va lliurar a la Dele-
gació del Govern es-

panyol un requeriment judicial,
per tal d’exigir-li que compleixi
una ordre de l’Audiència Nacional,
que en el seu dia manava el lliura-
ment immediat a la Generalitat de
Catalunya dels 17 lligalls retinguts
en el primer (i fins ara únic) retorn
de documents del 31 de gener de
2006.

Denunciem la incapacitat del
Govern espanyol, no només per
complir les seves promeses, sinó
per complir la mateixa llei i les or-
dres dels tribunals, malgrat que
sempre ens vinguin amb la canta-
rella que ens trobem en un Estat
de Dret; això (ho sabem gairebé
tots) ja ho diu l’article 1.1. de la
Constitució espanyola, però allò
que sembla que hagin oblidat o
potser ignorat és el contingut de
l’article 9.1., que diu literalment:
“Los ciudadanos y los poderes pú-
blicos están sujetos a la Constitu-
ción y al resto del ordenamiento ju-
rídico”. La Comissió de la Dignitat
és una associació cultural ciutada-
na, creada per promoure un estat
d’opinió en relació amb la devolu-

E

RAMON MASIP

Estem en un Estat de Dret?

El mateix Govern
espanyol reconeix
el dret de la Generalitat
a recobrar els arxius

APORTACIONS

▲ ▲▲

Comissió de la Dignitat. Parets del Vallès

AMADEU ROVIRA 

Grafits... no gràcies
Sant Fost de Campsentelles

ció als seus legítims propietaris
dels documents que les autoritats
franquistes van espoliar dels Països
Catalans, com a represàlia políti-
ca l’any 1939.

Però la seva actuació s’ha desta-
cat en la creació d’un moviment
ciutadà en favor del retorn dels
papers, que es va reconèixer pel
mateix Govern espanyol en la llei
21/2005, la qual reconeix el dret
de la Generalitat a recobrar els
seus arxius requisats el 1939, i es
va establir en l’article 4.2 que en
el termini de tres mesos des de
l’entrada en vigor, s’hauria de

transferir a la Generalitat el con-
tingut de l’inventari, fet sota la di-
recció de la directora de l’Arxiu
General de la Guerra Civil, doña
María Teresa de los Rios San
Juan, pel conveni del 22 d’octu-
bre de 1982. Aquell inventari in-
cloïa 507 lligalls de documents.

Aquest lliurament no es va com-
plir del tot, ja que segons consta
en l’acta de lliurament fet el dia
31 de gener de 2006 a la Generali-
tat de Catalunya, a la seu de l’Ar-
xiu Nacional de Catalunya de
Sant Cugat del Vallès, a la qual
ens remetem, es va constatar “que
mancaven els lligalls números 150
a 156 i la carpeta número 4 del lli-
gall 266” d’aquest inventari.

Si és cert que estem en un Estat
Democràtic i de Dret, que co-
menci el propi Govern a complir
les lleis aprovades legalment pel
Congrés dels Diputats i pels seus
diputats i diputades, sancionades
pel rei, publicades en el BOE, i
que complim tots els imperatius
legals fixats per la Constitució,
con vigent i d’obligat compliment
(articles 9.1 i 9.3 de la Constitu-
ció). O... és que vivim en un para-
digma i no estem ni gaudim d’un
Estat de Dret? ■■

CIBERENQUESTA Voteu a www.contrapunt.cat

LA PREGUNTA: Es refia de fer tràmits per Internet?

Com valora la
tasca de les entitats
veïnals?

Molt útil
25,9% 

Inútil
40,7% 

Útil
33,3% 

W

Resultats provisionals

Ningú té dret a legislar
sobre les persones, i
encara menys aquells
als qui paguem el sou

DES DE FORA VILA

JOSEP 

SERRA

Mestre i escriptor

libertat condicional... I
caldria afegir-hi vigila-
da. Ens espien, ens con-
trolen i ens diuen el què

hem de fer. No em sembla bé. I la
darrera que ens faltava és imputar
als ciutadans el mal ús que es fa de
l’aigua. Espero que aquest govern
amb poca sal i menys carisma faci
tancar també tots els camps de golf
i els canons de neu. Són necessaris
per l’economia del país? Jo seguei-
xo sense veure-ho, em canviaré les
ulleres! Per què ningú diu que una
part de culpa també rau en la gran
quantitat de terra i la seva conse-
güent vegetació que hem substituït
per asfalt. Tots plegats formem un
immens ramat de mansos que no
protestem per res, som el paradig-
ma del tant se me’n dóna. Alta ve-
locitat. Autonomia de joguina.
Mentides sobre Europa. Invents de
lleis d’equitat i excel·lència.

Posen la primera pedra i les
obres no s’acaben mai. Prohibei-
xen i s’obliden de l’educació en

els hàbits de convivència ciutada-
na. Van dalt d’un tren que es diu
prepotència i encara alguns tenen
la barra de parlar d’ideologia.

Quina? La del despatx i la cadi-
ra tova deu ser; perquè per més
que alguns bocamolls s’entesten
en parlar de passat, present i futur
de ciutats sense els serveis que els
corresponen, voldria saber on eren
quan molts que ara callen i aguan-
ten, lluitaven per la normalitat, la
democràcia i una forma de govern
participativa i no impositiva, ober-
ta  i no obscurantista. 

La democràcia als ajuntaments
va arribar el 79. Fem llista d’on
eren uns quants vividors de la polí-
tica llavors? Qui ens ha esborrat o
amagat algunes veritats? Qui espe-
cula amb el que és de tots? Qui ex-
propia per a benefici d’empreses
privades? Ningú té dret a legislar
sobre les persones, i encara menys
aquells als qui paguem el sou. ■■

L

‘ � lacasilla_1954@hotmail.com

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

L’Ajuntament de Mollet ha posat en marxa un nou servei per 
poder fer alguns tràmits administratius a través d’Internet, amb
l’objectiu d’agilitzar les gestions entre ciutadans i administració.
El fet que tràmits com la presentació d’instàncies, la demanda
d’ús d’un equipament municipal o la redacció de queixes i 
suggeriments es puguin fer a través de la xarxa i no de manera
presencial ha d’evitar, a priori, cues i aglomeracions, que 
provoquen la pèrdua de temps dels ciutadans que s’adrecen a
l’administració local, que, tot i obrir un canal de comunicació 
basat en la immediatesa, manté en tres mesos el temps de 
tramitació de la majoria d’aquestes gestions. Però s’ha de ser
conscient que el gruix de població que pot o vol (no tothom se’n
refia d’Internet) fer els tràmits en línia és, a hores d’ara, mínim.
Per això, invertir en la implantació de nous canals no ha de fer
descuidar l’atenció personalitzada, encara majoritària.  ■■

LA XARXA HA D’EVITAR CUES I ESPERES PERÒ S’HA DE SER

CONSCIENT QUE INTERNET ÉS UN CANAL D’ÚS MINORITARI

Tràmits a la xarxa
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Iniciativa legal
col·legi d’advocats de 
granollers. >> Mollet del Vallès

El Col·legi d’Advocats de Grano-
llers, al qual pertany el partit judi-
cial de Mollet del Vallès, ha posat
en marxa una iniciativa legal i cí-
vica destinada a aconseguir que
totes les televisions autonòmiques
–que són públiques i pagades
amb els diners de tots– es puguin
veure en obert a tot el territori de
l’Estat. 

Volem fer constar que les emis-
sions de les televisions autonòmi-
ques fora de l’àmbit del territori
de la seva autonomia estan prohi-
bides legalment. Aquesta situació
té el seu origen en l’anomenada
llei del tercer canal (Lei 46/83)
que concebia les televisions auto-
nòmiques com a molt localistes i
sense marc legal per emetre fora
del seu àmbit. Aquesta prohibició
legal, amb alguna petita excepció
(en el cas que dues comunitats
autònomes limítrofes arriben a
l’acord de reciprocitat), continua
encara vigent. La introducció de
la TDT no ha variat, a la pràcti-
ca, la situació de les emissions
d’aquestes televisions fora del seu
àmbit.

Amb les coses així, en un país
que ha organitzat el Fòrum de les

Cultures i pretén ser seu perma-
nent de l’anomenada Aliança de
les Cultures, és anacrònic i sobre-
tot vergonyós. Des d’una vessant
jurídica és contrari als principis

de la llibertat d’expressió, la lliure
comunicació o la contrastació de
la informació. També s’oposa al
dret de qualsevol ciutadà de co-
nèixer totes les cultures i llengües

que existeixen a l’Estat espanyol.
D’altra banda, i tot i l’especta-

cle vergonyós viscut arran del
tancament dels repetidors d’Ac-
ció Cultural Valenciana a Ala-
cant per impedir l’emissió de
TV3 al País Valencià, cap partit
polític ha anunciat la modificació
de la legislació sobre les televi-
sions autonòmiques ni ha reivin-
dicat el dret de tots els ciutadans
a poder veure totes les televisions
autonòmiques en obert, indepen-
dentment del lloc de residència.

Per aquest motiu el Col·legi
d’Advocats de Granollers denun-
cia públicament aquesta situació
juridicoadministrativa i insta tots
els ciutadans, associacions cultu-
rals, etcètera, a formar part d’una
àmplia plataforma cívica que
aconsegueixi canviar radicalment
l’actual situació i obligui el futur
Govern a garantir l’emissió de to-
tes les televisions autonòmiques a
totes les parts del territori espan-
yol. Aviat aquest Col·legi pro-
mourà, conjuntament amb altres
associacions i particulars que ho
desitgin, una recollida de més de
500.000 signatures per instar una
iniciativa parlamentària que tin-
gui com a finalitat la promulga-
ció d’una llei que garanteixi
aquest dret. ■■

Proposta
rodolfo bassarsky. >> mataró

Senyors, proposo la instal·lació
d’un mirall parabòlic a la cruïlla
de l’accés de l’autopista AP-7, tot
venint de Girona, i l’accés a Mo-
llet del Vallès per l’avinguda
d’Antoni Gaudí. Al conductor del
vehicle que baixa des de l’auto-
pista li resulta molt dificultós
veure el trànsit que s’apropa des
de la seva esquerra, just quan in-
gressa en aquesta esmentada cruï-
lla, amb el conseqüent risc que
això comporta. Agraeixo l’interès
de l’autoritat competent en
aquesta proposta. ■■

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’adreça, un telèfon de contacte i el document d’identitat.
Els escrits han de tenir una eexxtteennssiióó  mmààxxiimmaa  ddee  2200  llíínniieess.

En cas que es depassin, la redacció es reserva el dret d’es-
curçar-les. Els escrits i/o imatges també es poden fer arri-
bar per correu postal (Rambla Pompeu Fabra, 32, baixos,
08100 Mollet del Vallès) o be per fax: 93 579 33 88

��

l dia 14 de febrer, la majoria del 
professorat d’aquest país va participar
en la vaga convocada, unitàriament, per
tots els sindicats representatius de 

l’ensenyament públic i, per tant, no hi va haver
classe aquest dia.

El motiu de la vaga és exigir la retirada de les
bases de la futura Llei d’educació de Catalunya,
que va presentar el conseller Ernest Maragall.
Entenem que en aquestes bases no s’hi proposa
cap de les millores que necessiten els centres 
públics (augment de pressupostos, disminució 
d’alumnes per aula, més professorat per atendre
l’alumnat amb més dificultats, etc.), sinó que el
que pretenen és una progressiva privatització de
l’educació pública, tal com ja s’està fent amb la 
sanitat, les llars d’infants i altres serveis públics.

Les bases de la Llei obren la possibilitat que els
centres públics puguin ser gestionats per empreses
privades, proposen augmentar l’oferta dels centres
privats concertats i aposten per  aplicar un model
de gestió jeràrquica i autoritària als centres públics,
fets que entren en contradicció amb el model 
democràtic i participatiu que sempre hem defensat.
A més, proposen també un tipus d’autonomia que
acabarà per estructurar el sistema públic en centres
de diferents categories que competiran entre si.

Nosaltres creiem que l’educació pública és una
de les bases més importants d’una societat

democràtica i que és imprescindible per assegurar
la bona qualitat de l’ensenyament i per garantir la
igualtat d’oportunitats per a tothom. Privatitzar-la
implica el desmantellament del sistema que 
garanteix el dret d’accés a l’educació per a tothom
igual, ja que la deixa en mans d’una iniciativa 
privada que busca bàsicament el benefici econòmic.
A més, alhora, desregularitza les condicions de 
treball dels i les docents i acaba amb l’estabilitat
laboral dels/les mestres i professors/es.

És una vaga que no pretén aconseguir cap mena
de privilegi per als treballadors i treballadores de
l’ensenyament, sinó que només vol aturar la 
privatització d’un servei públic tan important com
l’educació, alhora que intenta aturar la 
precarització en les condicions de treball que
acompanya tota privatització.

Us demanem, doncs, que entengueu i compartiu
amb nosaltres el rebuig a les bases d’aquesta Llei,
ja que afecta tothom: professorat, pares i mares, i
societat en general. I us convidem a participar 
activament en aquesta campanya a favor d’una
l’escola pública, laica, gratuïta, democràtica i de
qualitat per a tothom, i per la redacció d’una nova
llei que posi els recursos necessaris per tal de 
millorar-la i no pas de desmantellar-la.

carles rivas i miquel coll. USTEC-STEs (IAC) Vallès
Oriental- >> Mollet del vallès 
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Carta als pares i les mares

VOX POPULI

Donaria les seves
dades personals
per Internet per
accelerar tràmits?

Julian
Delgado

Montador (46) 
MOLLET DEL VALLÈS

Sí, si és per  l’Administració i es
tracta d’una pàgina segura sense
perill que altres puguin 
manipular les meves dades.

Juan Manuel
Mena

Encarregat d’obra
(56) POLINYÀ

No, no em refio d’Internet.
No veig necessari fer els 
tràmits de forma virtual, 
prefereixo desplaçar-me.

MªCarmen
Hernández

Verificadora (59) 
MOLLET DEL VALLÈS

No, jo a Internet no poso ni el
nom perquè no em refio gens. A
més, a mi m’agrada el cara a cara
amb la gent.

Vicenç
Colomer

Pastisser (52)
MOLLET DEL VALLÈS

No, segur que no. I encara
menys amb l’estafa que ha 
sortit aquesta setmana als
mitjans de comunicació.

Josep M.
Patiño

Projectista (30)
SABADELL

Hi ha pàgines com les dels
bancs que sí que són segures:
per tant, crec que sí confiaria
en la de l’Ajuntament.

Marta
Llorente

Administrativa (22)
SABADELL

Si m’asseguren que és 
completament confidencial i
m’estalvia estar tot el matí fent
cues, sí que ho faria servir.

Text i fotos: ANNA PALOMO

U
A la font que hi ha a la cantonada dels carrers del Sol i de
Bartomeu Robert fa temps que no hi raja ni una gota,
molt abans de les restriccions arran de la situació de
sequera que viu el país. Sembla que algú ho ha volgut
solucionar per mitjà de l’art. Llástima que l’esprai malmeti
una de les poques fonts que resten de les moltes que hi
havia fa un segle al nucli antic de Mollet.
contrapunt >> Mollet del Vallès

Imaginació davant la sequera
En el periòdic de l’edició 331,
CONTRAPUNT publicava que Pere
Garcia havia dirigit el Quadre 
Escènic Fiveller entre 1945 i 1961,
quan en realitat ho va fer més
tard (a partir de 1981 quan es va
inaugurar la sala) i en el període
citat va actuar i dirigir el 
quadre del Centre Parroquial.

Fe d’errates
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ESPorts
LES NOIES DEL SANGER LLUITEN PER  
SEGUIR VIVES A LES COL·LEGIALS DE L’ACB

■ BÀSQUET

● MOLLET. Després de guanyar la divisió de l’AXA FC Barcelona el Sant Gervasi
juga aquest divendres contra l’Escola Jovial, vencedora de la divisió Ricoh
Manresa, en una de les semifinals de la Conferència Mediterrània. En cas de
guanyar,s’enfrontarà al vencedor del partit entre el Cultural i l’Escola Vedruna.

EL RECANVIS GAUDÍ PERD EL
POLS PER SER LÍDER DE GRUP  2266

FELIU TURA ES PROCLAMA 
NOU PRESIDENT DEL CF MOLLET 2299

MARC SAN ANDRÉS, CAMPIÓ 
DE CATALUNYA DE NATACIÓ   3300

CENTRE D’ESTUDIS

Av. Calderó, 1, 1r 1a · Mollet
(Sobre Farmàcia Rovirosa)

✆  93 593 47 93

MATRÍCULA OBERTA
Cursos per a totes les edats.

■ HANDBOL | ELS DE JULIO LÓPEZ REFERMEN EL BON JOC I SE SITUEN SEGONS A LA CASSIFICACIÓ ■ HOQUEI

El Sant Fost apunta al lideratge

El conjunt dirigit per Julio López
continua la seva marxa triomfal en
el Grup B de la Primera Catalana.
Amb la victòria de dissabte, el CH
Sant Fost no coneix la derrota en el
que va d’any, i es consolida com el

gran candidat a assolir l’ascens jun-
tament amb el Sant Martí Adria-
nenc, actual líder.

El Sant Fost va dominar el partit
des del primer minut, tot i que els
visitants van plantar cara durant els
30 primers minuts, evidenciant la
qualitat de l’equip. Però a la repre-
sa, els locals van decidir trencar el
partit el més ràpid possible i van
agafar una renda que ja era insal-
vable per a l’Handbol Salt. Els de
Julio López es van fer forts en de-
fensa, deixant que el rival no ano-
tés gols, i van fer del contraatac la
seva gran arma per fer-se amb el
partit. Tot l’equip va estar a un gran

nivell, però cal destacar el bon par-
tit del santfostenc Oriol.

Amb el triomf, el Sant Fost es-
curça diferències amb el Sant Martí
Adrianenc, i ja només es troba a dos
punts del líder que, això sí, té dos
partits pendents. Si més no, l’Hand-
bol Sant Fost consolida la segona
plaça per davant del Calella i el Par-
dinyes. Precisament, els de López
visitaran aquest cap de setmana la
pista del UEH Calella, tercer.

PER LA PERMANÈNCIA

Dissabte al Pavelló de Parets, l’e-
quip que entrena Josep Manuel

Herrero va fer-se amb els dos
primers punts de la lligueta de per-
manència que es va iniciar la set-
mana passada. L’Handbol Parets es
va imposar per 38-33 al Manyanet
Les Corts, que fins al moment era
el millor del grup. L’equip només
va estar per sota al marcador al
minut 20, però un cop va recuperar
l’avantatge, el va mantenir fins al
final. Siscu Espona, amb 10 gols, va
ser el líder en atac dels paretans. El
Parets suma nou punts, gràcies als
set que ja portava de la primera
fase, i visitarà aquest cap de set-
mana la pista del Poble Nou
barceloní. ■■

● ● SANT FOST / PARETS
CRÍSTOFER FERNÁNDEZ

GOLEJADA. Els santfostencs van fer dels contraatacs la millor arma per imposar-se de manera folgada als visitants >> L.GERVILLA

22
36CH SANT FOST

SALT

33
38H PARETS

MANYAN. LES CORTS

El Mollet HC es va trobar en el
CP Congrés un rival superior, con-
tra el qual poc va poder fer per
treure res positiu de la seva pista.
Els locals es van avançar al minut
4 al marcador, però Pep Pomé
igualava pel Mollet dos minuts
després. Abans del descans, el
Congrés feia el 2-1. Ja a la segona
meitat, els locals feien dos gols
més, situant-se amb un clar 4-1.
Joel va tornar a escurçar dferències
al 45’. Però al 48’, Ferran va fer el
5-2 amb el que finalitzaria el matx. 

TRIOMF NECESSARI

L’equip entrenat per Paramio des-
cansa aquesta jornada amb només
un punt per sobre del descens. La
victòria serà indispensable en la
propera jornada en què s’en-
frontarà al CHP Sant Cugat, 17è
amb set punts menys que el Mollet
HC i que dissabte passat va perdre
amb contundència a casa davant el
Voltregà. ■■

L’Hoquei Mollet
cau amb claredat
a la pista del
CP Congrés

● MOLLET DEL VALLÈS
C.FERNÁNDEZ

2
5CP CONGRÉS

MOLLET HC
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El 25 de gener en Lluís Solà va
complir l’objectiu de l’expedició
del Club Muntanyenc de Mollet
desplaçada a Sud-amèrica: fer cim a
l’Aconcagua (6.962 metres). Però
pel camí van quedar la resta de
muntanyistes molletans, fins a cinc,
que per circumstàncies diverses no
van poder acompanyar el seu com-
pany en la gran fita. D’entrada, el
grup no va quedar gaire content del
tracte i l’ajuda dispensada per l’em-
presa contractada per fer de suport.
Valentí Careta, president del club i
membre de l’expedició, assegura
que, si bé el guia era molt bo,
“potser ens va tenir massa temps
en aclimatació”, fet que a la llarga
va perjudicar  l’expedició. Un altre
problema va ser el menjar, l’empre-
sa va posar a disposició dels expedi-
cionaris molletans molt poques

reserves de menjar: “Les racions
eren molt petites en relació amb el
que estem acostumats a menjar” i
això va restar-los forces.

Abans de l’Aconcagua, tots sis

van assolir un cim d’uns 5.000 me-
tres amb facilitat. Aquest era el pas
previ a l’atac a l’objectiu principal.
Però un cop van iniciar l’ascensió
al sostre americà, els membres del
Muntanyenc van anar abandonant
un a un, a causa de les dures condi-
cions. En Ramon Aragall va haver
d’abandonar per la pressió; en
Manel Molina va patir una infec-
ció d’orina i va haver de tornar al

● MOLLET DEL VALLÈS
CRÍSTOFER FERNÁNDEZ

■ ALPINISME | ELS MEMBRES DE L’EQUIP QUE VA FER L’ACONCAGUA EXPLIQUEN L’EXPERIÈNCIA A ‘CONTRAPUNT’

Apunts d’una
expedició

CONSTRUCCIÓN Y REFORMA INTEGRAL

OBRAS Y SERVICIOS DOÇEL, S.L.

SERVICIOS GENERALES
· Albañilería en general
· Carpintería de madera y aluminio
· Instalaciones eléctricas, agua y gas
· Pintura industrial y decorativa
· Reforma integral de viviendas y locales
· Pavimentos especialidades y decorativos

37
AÑOS

al servicio del cliente

1 9 7 1
2 0 0 8

SERVICIO INTEGRAL
PARA LA CONSTRUCCIÓN

Y LA REHABILITACIÓN

COMUNIDADES DE VECINOS
· Restauración de fachadas
· Bajantes de PVC
· Terrados y cubiertas

SERVICIOS TÉCNICOS
· Arquitectura
· Ingeniería
· Creación y desarrollo de proyectos

Tel. 935 796 250 - 669 860 485

PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

TRABAJOS
GARANTIZADOS

ALTA MUNTANYA. El 25 de gener Solà feia el cim de l’Aconcagua >> C.M.M.

camp base; l’Òscar Cano, a causa
de l’esgotament i de la congelació
d’algun dels seus dits, no va poder
continuar, i en Valentí Careta i el
Dani Collado, es van quedar sense
forces als 5.500 metres.

GRAN EXPERIÈNCIA

Amb tot, l’expedició molletana se
sent orgullosa que almenys un
d’ells, en Lluís Solà, hagi pogut as-
solir l’objectiu. A més, els expedi-
cionaris apunten que “l’estada ha
estat una gran experiència, i el
lloc en si és espectacular”, con-
clou en Valentí. ■

L’excessiu temps 
d’aclimatació i la mala
alimentació va minvar
forces als muntanyencs
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Lluny de fer-se fort a la seva pista, i
fonamentar la permanència en els
partits a casa, el CB Parets es com-
plica la vida en excés per no saber
resoldre el seus compromisos a
Parets. Dissabte l’equip tenia un
partit propici per encetar una bona
ratxa positiva i encarar amb més
optimisme el que resta de tempora-
da, però el CB Solsona no va donar
opció als de David Borrell.

Al primer quart els locals van
mostrar gran encert en el llança-
ment, però tot va canviar al segon

quart, quan els paretans només van
ser capaços d’anotar 5 punts. Els
visitants es van adonar de la feblesa
defensiva del Parets, i van acon-
seguir amb el control del partit,
guanyant per un contundent 65-80.
Els de Borrell, cuers amb tres vic-
tòries, hauran de buscar sorprendre
aquest cap de setmana el Círcol
Catòlic a Badalona.

Pel que fa al sènior femení del
CB Parets, va aconseguir una acla-
paradora victòria a casa davant el
CB Llavaneres per 92-25. Les pare-
tanes sumen 11 victòries en 15 par-
tits i lluiten en la part alta de la
classificació del Grup 4 de la Ter-
cera Catalana.

TRIOMF A LA PRÒRROGA

Inesperada i prestigiosa victòria del
Sant Gervasi dissabte a la pista del
Sant Josep B. L’equip de Delgado
va imposar-se al primer quart, però

als tres següents els de Badalona
van aconseguir igualar el resultat.
Al temps extra de cinc minuts, un 9-
14 va suposar el triomf per als mo-

lletans per 91-96. El Sant Gervasi
puja fins al tercer lloc, a dues vic-
tòries dels líders. Dissabte, el CB
Llívia, catorzè, visita el Sanger. ■■

● ● MOLLET / PARETS
CRÍSTOFER FERNÁNDEZ

■ BÀSQUET | Segona Catalana EL SANT GERVASI SUMA UNA VICTÒRIA EN EL TEMPS AFEGIT

El CB Parets
no aixeca cap

■ Copa Catalunya

El Recanvis Gaudí
perd el duel pel
lideratge a casa
del Natzaret

DERROTATS. Els resultats a casa no acompanyen el Parets >> ORIOL CHICOT

● MOLLET DEL VALLÈS. El Recanvis
Gaudí va sortir a la pista del
Natzaret decidit a consolidar la
seva privilegiada posició davant un
dels equips punters de la taula, i en
el primer quart els d’Àlex Coma
marxaven de cinc punts. Aquesta
renda es va mantenir durant el
segon quart, però tot va canviar a la
represa. Els badalonins van fer un
tercer quart esplèndid, 22-10, dei-
xant el Mollet set punts per sota al
marcador. Ja al darrer quart, els
molletans es van enfonsar i els
locals van acabant guanyant amb
molta claredat per 70-55. Àlex
Arenas, escorta molletà amb 15
punts, va ser el millor del CB
Mollet. La derrota obliga el CB
Mollet a compartir liderat amb el
mateix Natzaret. Dissabte els de
Coma tenen un còmode partit a
casa davant el cuer, el CB Canet. ■■

55
70NATZARET

RECANVIS GAUDÍ

80
65CB PARETS

CB SOLSONA

96
91CB SANT JOSEP B

CB SANT GERVASI
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El gran inici de segona volta del
conjunt dirigit per Migueli, està
consolidant el CF Mollet com un
dels màxims aspirants a l’ascens al
grup 4 de la Primera Territorial.
Dissabte, el Mollet va aconseguir
una clara victòria per 4-1 davant el
Sant Celoni al Germans Gonzalvo.

Els locals van dominar el partit
des del primer minut. Aquest domi-

ni no va trigar gaire a materi-
alitzar-se en un gol per als
molletans. Al minut 23,
Souto va aprofitar un mal re-
fús de la defensa visitant per
fer l’1-0. L’equip de Migueli
va continuar atacant, buscant
sentenciar ràpidament el par-
tit, però l’afició va haver d’es-
perar a la segona part per
veure la resta de gols mol-
letans.

MENDIETA ENCERTAT

Al minut 63, Mendieta, que
havia entrat com a home de
refresc a la segona part, va
fer el 2-0. El 3-0 no es va fer
esperar, un minut després
del gol de Mendieta, For-
tuny amb un bon xut llunyà definia
el partit per al Mollet. Toni, en una
acció desafortunada, feia en pròpia
porta el 3-1. I finalment al 83’,
Mendieta va aprofitar una gran ju-
gada de Dani Ramírez per signar el
seu segon gol i el 4-1 final. Cal

destacar el debut al CF Mollet de
Pitu, jugador que procedeix del
Palau-solità i al qual Migueli va
donar els seus primers minuts a la
segona meitat del partit.

L’equip és segon amb 39 punts,
només superat pel Sant Feliu de

Sasserra que en suma dos més, i se-
guit de prop per Les Franqueses i
el Lliçà d’Amunt. Aquesta jornada,
el Mollet es desplaça al camp del
pitjor equip del grup, el CFU Can
Rull, cuer destacat amb només sis
punts en vint jornades. ■■

● MOLLET DEL VALLÈS
CRÍSTOFER FERNÁNDEZ

La Lourdes guanya 
i s’acomoda a la part
mitjana de la taula
● El Sant Joan Atlètic de
Montcada, tercer classificat i aspi-
rant a l’ascens, va visitar dissabte la
UE Lourdes. Els locals van plantar
cara als de Montcada i a la prime-
ra part van desaprofitar un penal
favorable. Bonillo, al 74’, donava la
victòria als d’Arcadio Guerra per la
mínima. Els tres punts consoliden
als molletans lluny de les places de
descens, en desena posició. El CF
La Romànica, sisè amb 36 punts,
serà el rival de la UE Lourdes
aquesta jornada.

El Martorelles va
merèixer més que un
empat davant el líder
● En un vistós partit, el
Martorelles va empatar a dos a
casa contra el líder, la UF Barberà.
Els gols de Ferran i Borja, per part
local, haurien pogut suposar la vic-
tòria si l’àrbitre no hagués decidit
xiular un penal inexistent favora-
ble als visitants que va suposar el
definitiu 2-2. El CF Martorelles
segueix novè amb 27 punts, 13 per
sobre del descens. Aquesta jornada
el Martorelles té un difícil despla-
çament a Montcada, per enfron-
tar-se al Sant Joan Atlètic.

La derrota a casa del
Sentmenat enfonsa
el B del CF Parets
● El Sentmenat, un dels equips
que lluiten per la permanència, va
infligir una dura derrota al CF
Parets B, al qual va guanyar per 4-
1. El gol visitant, obra de Perales,
de poc va servir, ja que va arribar
quan els locals ja guanyaven 4-0.
El Parets B, setzè amb 14 punts,
comença a veure perillar la seva
plaça a la Segona Territorial, ja
que l’equip que el precedeix, el
Montmeló, ja li treu sis punts. El
Santa Maria de Montcada, tretzè,
visitarà dissabte el Josep Seguer.

■ FUTBOL | Primera Territorial L’EQUIP ÉS SEGON A DOS PUNTS DEL SANT FELIU SASSERRA

El Mollet es perfila per a l’ascens
La Molletense es
deixa remuntar el
partit i se situa
dotzè a la taula

AMUNT. Els molletans van mostrar un bon joc ofensiu >> L.GERVILLA

● MOLLET. El bon joc desplegat pels
homes de Quico Montoya en la
primera meitat, i el gol d’Óscar al
minut 30, no van ser suficients per-
què la Molletense aconseguís la
victòria al camp de la UE Castellar.
Un quart d’hora després del gol dels
molletans, el partit es va començar
a torçar. Primer, l’autor del gol
molletà, va ser expulsat i abans del
descans, a la sortida d’un córner,
Aguilar empatava el partit. A la
represa, els locals van aprofitar l’ho-
me de més per aconseguir el con-
trol de la pilota i, al 55’, Aguilar va
fer el 2-1 amb què s’arribava al final
del partit. L’equip de Montoya és
dotzè amb 25 punts, i no pot des-
cuidar-se, tot i tenir les places de
descens a set punts. El CE
Marganell, vuitè amb 32 punts, i
que la setmana passada va perdre a
casa contra el Lliçà d’Amunt, visita-
rà la Molletense diumenge. ■■

El CF Parets certifica 
el seu baix estat de forma
● PARETS. El primer equip del CF
Parets va encaixar la quarta derrota
consecutiva perdent de manera
contundent a casa davant el CF
Lloret per 2-4. Els visitants es van
avançar ben d’hora, Alexis feia
l’empat, però el Lloret, amb un joc
directe i efectiu, es va avançar per
1-3. Un gol de Juan Carlos al minut
59 suposava el 2-3, i donava espe-
rances als locals per buscar l’em-

pat. Però només treure de mig
camp, el Lloret va sentenciar amb
el 2-4. Definitivament, el CF
Parets sembla que haurà d’esperar
una temporada per lluitar per l’as-
cens, i haurà de començar a pensar
a recuperar el bon joc per tal de no
veure perillar la permanència, que
de moment sembla segura. L’FC
l’Escala serà el proper rival dels
paretans. ■■

1
2UE CASTELLAR

UE MOLLETENSE

■■ Preferent L’EQUIP ENCAIXA UNA DERROTA CONTUNDENT

1

4CF MOLLET
CF SANT CELONI

CF MOLLET: Iñaki, Bresco, Souto, Toni,
Jose Manuel, Parra, Miguel, Fortuny,
Odín, Rivas i David. (Ramírez, Pitu, Jordi,
Mendieta, Bellés).
CF SANT CELONI: Planas, Marc, Fermín,
Javi, Pou, Miki, Isach, Alabau, March, Pere
i Nito. (Jordi, Chechu, Martínez).
ÀRBITRE: Romeo Guillén.
GOLS: 1-0, Souto (23’); 2-0, Mendieta
(63’); 3-0, Fortuny (64’); 3-1, Toni p.p.(73’);
4-1, Mendieta (83’).
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Feliu Tura és 
el nou president 
del CF Mollet UE

■■ EELLEECCCCIIOONNSS | CANDIDATURA ÚNICA I DE CONSENS

El soci número 111, Feliu Tura
(Mollet 1959), és el nou president
del CF Mollet UE. Tura, que ha
encapçalat l’única candidatura
presentada a les eleccions, va estar
vinculat a l’entitat durant els anys
70 i 80 com a jugador infantil, ju-
venil i del primer equip. També va
jugar a l’EC Granollers i al CF Bi-
gues. Un dels objectius que es
planteja el nou president és millo-
rar la imatge del club, des del qual
“s’ha de fer una tasca social i
d’integració, perquè el futbol és
una esport però també una acti-
tud”, apunta el nou president. 

NOVA JUNTA DIRECTIVA

Tura assegura que ha aconseguit fer
una candidatura de consens en què
hi conviuen la majoria de sensibili-
tats de l’entitat. “Els socis són el
principal actiu d’aquest club i vo-
lem que tots s’hi sentin represen-
tats”, diu Tura. La junta directiva
estarà integrada per Oriol Olivé (vi-
cepresident); Carles Daví (tresorer);
i Verónica Rodríguez (secretària).
Com a vocals són presents: Jordi
Candela, expresident del club, An-
tonio Peinado, José Vaquero, Emi-
lio López, Carles Mogas, Jordi Ma-
yor, Martí Turégano, David
Anglada, Francesc Calle, Miguel
Ángel Sanmartín, Vicente Sán-
chez, Juan Domingo Sánchez.

El president del CF Mollet UE
també ha anunciat que proposarà a
Salvador Monferrer, exdelegat fe-
deratiu del club, la Presidència
d’Honor del CF Mollet UE.

Sobre la trajectòria del primer
equip, a Primera Territorial, Tura
se sent satisfet pels resultats en la
primera volta i “tot i que a vegades
el futbol és una loteria” aposta per
un possible ascens de l’equip.

PERIODISTA MOLLETÀ

Periodista de professió, va comen-
çar a Ràdio Mollet i Ràdio
Sabadell. Ha treballat a RNE a
Catalunya i a TVE a Catalunya.
Actualment assessora al Consorci
Teledigital Mollet en la implemen-
tació de Vallès Visió, el futur canal
supramunicipal que es podrà veure
a través de la TDT. ■■

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / L.ORTIZ

“Se’ns ha acabat la paciència, ai-
xò és una presa de pèl”. Aquest
era el sentiment majoritari que es
desprenia dimarts en la manifesta-
ció convocada per un grup de pa-
res de la UE Sant Fost CF per re-
clamar el començament immediat
de les obres del futur complex es-
portiu, aturades fa mesos. “El go-
vern municipal només fa prome-
ses que no compleixen”, diu
Isabel Penedo, membre de la co-
missió formada per pares dels juga-
dors que s’ha creat per fer un segui-
ment de les obres. 

Des de fa dos anys, quan van co-

mençar els treballs del complex,
els equips de futbol del Sant Fost
entrenen i juguen a un camp pro-
visional situat a la bòvila. “Les ins-
tal·lacions són precàries, indignes
i vergonyoses”, asseguren des del
club, que va aconseguir reunir un
centenar de manifestant i que té la
intenció de repetir les concentra-
cions de protesta cada setmana.
Segons Penedo, la situació ha arri-
bat a un punt tan crític que la jun-
ta del club s’ha plantejat disoldre
l’entitat si la temporada que ve no
hi ha una solució. De la darrera
reunió mantinguda amb el regidor
d’Esports, José Manuel Murcia,
tampoc n’han tret l’aigua clara.
“No ens dóna una data perquè

comencin les obres i tot són excu-
ses”, diu Josep Flores, president de
la comissió de seguiment.

RESPOSTA DE MURCIA

Per la seva part, el regidor d’Es-
ports diu que el club està informat
de totes les reunions que l’Ajunta-
ment té amb la constructora. “La
prioritat serà el camp de futbol
però tot ha de seguir el seu curs i
no es pot donar una data”, apun-
ta. Murcia ha assegurat a CON-
TRAPUNT que està valorant la so-
lució alternativa de posar més
vestidors i lavabos al camp provi-
sional, en resposta a una de les rei-
vindicacions del club. ■■

● SANT FOST DE CAMPSENTELLES
LAURA ORTIZ

El regidor està valorant posar més vestidors i lavabos al camp provisional

■ EQUIPAMENTS | FUTUR DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Manifestació del futbol de
Sant Fost per exigir l’inici
de les obres del complex

FELIU TURA. >> ARXIU

EMPRENYATS. Membres del club a la manifestació de dimarts a la plaça de la Vila >> L.O.

Tura proposa Salvador Monferrer, exdelegat
del club, per a la Presidència d’Honor
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Rambla Pompeu Fabra, 81 · Mollet del Vallès
Tel. 93 570 50 60 · Tel. Móvil 659 54 62 96

· Toldos · Persianas
· Carpintería de aluminio
· Mallorquinas · Mosquiteras
· Rejas y puertas de ballesta
· Mamparas de baño

Ramon Casas, 49

Tel. 93 593 76 50

Fax 93 570 20 21

e-mail:

935937650@infonegocio.com

www.lapapereriamollet.com

08100 MOLLET DEL VALLÈS

LA PAPERERIA MOLLET

Servei integral
d´oficines i escoles

El nedador molletà Marc San
Andrés, membre del Club Natació
Granollers, s’ha proclamat campió
de Catalunya júnior de natació en
la modalitat de 50 metres esquena
amb un temps de 28,42. San
Andrés ho aconseguia en el campi-
onat disputat a Granollers el cap de
setmana del 2 i 3 de febrer, en el

qual certificava una gran actuació
gràcies a assolir també la plata en
100 metres esquena, amb un temps
d’1’01”09, i el bronze en 200 esque-
na, en 2’13’’46. San Andrés, de 17
anys, també recollia tres medalles
de plata i una de bronze en divers-
es disciplines per equips.

El jove nedador ha demostrat
amb aquestes marques el seu bon
estat de forma després de recuper-
ar-se d’un greu accident en bicicle-

ta que va patir a finals d’agost, de-
prés de participar en el Campionat
d’Espanya. San Andrés es va tren-
car el radi i el cúbit i va necessitar

tres mesos de recuperació per
poder tornar a la competició. El
jove molletà fa quatre anys que for-
ma part del CN Granollers. ■■

● MOLLET DEL VALLÈS
LAURA ORTIZ

■ BILLARLa UFS Mollet perd
per la mínima a casa
del Vincit Polaris
● Tot i plantar cara a un dels
equips més forts de la categoria, la
UFS Mollet va perdre per 2-1 con-
tra el CE Vincit Polaris. Els visi-
tants no van fer gala del seu habi-
tual encert cap a porta i els locals
van saber aprofitar el fet d’estar
acostumats a guanyar partits a pocs
gols. La Unió Futbol Sala Mollet
és cinquena amb 31 punts, catorze
menys que el líder. Aquesta setma-
na els molletans rebran el
Montserrat, quart classificat.

Nova ensopegada 
del Barri Can 
Calet a domicili

● Com sol ser habitual, el Barri
Can Calet va fer un bon partit a la
pista de l’FS Brafa, però no va
saber rematar i va acabar perdent.
Els santfostencs, inferiors com
mostra la classificació, van plantar
cara als locals, però aquests van
acabar guanyant per un ajustat 3-2.
Els de Xavi Cuní són dotzens amb
16 punts, molt a prop dels cuers.
Aquesta jornada el Can Calet té
l’obligació de guanyar a casa al
CFS Vilamajor, rival directe.

El Billar Mollet
empata a casa contra
el Granollers
● El CB Mollet va empatar a 4 en
l’enfrontament amb el Granollers
en la segona jornada de la XIX
Lliga Interclubs Quatre Modali-
tats. Els parcials van ser en lliure
Acosta 66 - Mesas 100; en Quadre
47/2, Almirón 57 - Catalina 46; a
Banda, Candela 33 - Júlia 17; i a
Tres Bandes, Bonache 6 - Gomis 9.
Aquesta jornada visitaran el Club
Billar Casino Olotí.

■ NATACIÓ | EL NEDADOR MOLLETÀ DEL CN GRANOLLERS VA ACONSEGUIR L’OR EN 50 METRES ESQUENA

Marc San Andrés,
nou campió de
Catalunya júnior

■ ESCACS

El primer equip
del Club d’Escacs
encaixa una
amarga derrota

MEDALLA D’OR. San Andrés, campió de Catalunya júnior >> CNGRANOLLERS

● MOLLET DEL VALLÈS. Un resultat
de 5, 5-4, 5 va fer perdre al primer
equip del Club d’Escacs Mollet el
seu enfrontament davant el
Taradell Centelles. Tot i això,
aquest segueix conservant les
opcions d’ascens. Pel que fa a la
resta d’equips del club, tots van
aconseguir vèncer els seus rivals.
En el cas dels equips B i D, de sego-
na i tercera territorial, les victòries
van ser contundents. El primer
guanyava per 7,5-0,5, mentre que
l’equip D aconseguia un ple amb
un 4-0. L’altre equip que milita a
segona, el Mollet C, vencia de
forma ajustada per 4,5-3,5. ■■

L’FS Parets perd el partit
contra el líder del grup

● PARETS. L’equip d’Oriol Perales
va perdre davant l’ACE Riudellots,
que va demostrar la seva condició
de líder remuntant el 4-2 favorable
al Parets durant els primers vint
minuts. A la segona part, els locals

no van jugar al seu millor nivell, i
el Riudellots va ser un vendaval
ofensiu. El resultat final va ser de 5-
7. Ivan Lacal, Javi Vázquez, tots
dos per partida doble, i Alberto van
ser els anotadors paretans. Els de
Perales, vuitens amb 24 punts, bus-
caran aquesta jornada tres punts en
la seva visita a la pista del Teià
Futbol Cinc. ■■

7
5FS PARETS

ACE RIUDELLOTS

■ FUTBOL SALA | Territorial EL TEIÀ SERÀ EL PROPER RIVAL
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BIRMÀNIA I EL SALVADOR,
A LA PANTALLA DE LA BOMBETA

■■   CINEMA | DIUMENGE, ‘A SOMBRA DE LAS PAGODAS’

● MOLLET. La Bombeta compta per a la setmana amb dues 
propostes cinematogràfiques. Diumenge (19 h), el documental d’Irene
Marty mostrarà la realitat de Birmània. Dijous (20 h), programada per
Cine-Cau, es podrà veure Voces inocentes. CULTURA

Leonce, el príncep hereu de la co-
rona de Popo, i Lena, la princesa
del reialme de Pipi, estan compro-
mesos sense haver-se vist mai. Però
un dia Leonce decideix fugir.
Aquest és el punt de partida de l’o-
bra Leonce i Lena, que la compa-
nyia Q-Ars portarà dissabte al Tea-
tre Municipal de Can Gomà.

Darrere d’aquest argument, apa-
rentment intranscendent, hi ha
una sàtira contra els absolutismes i

les imposicions de qualsevol mena
de poder, així com convida a refle-
xionar sobre l’existència humana.

Leonce i Lena va ser escrita el
1836 pel dramaturg alemany Ge-
org Büchner, que moria l’any se-
güent a l’edat de 24 anys. El mun-
tatge de Q-Ars, dirigit per Pep Pla,
reivindica la vigència del text i el
seu plantejament sobre l’home i la
societat. Pla enfoca l’obra com una

comèdia amb un rerefons agredolç,
interpretada per sis dones que re-
presenten tant els papers femenins
com els masculins.

Leonce i Lena, que es va estrenar
al festival Grec 2007 de Barcelona,
compta amb Mercè Anglès i Àn-
gels Sanchez, que ja havien actuat
dirigides per Pla a El mercader
(2006); Míriam Iscla, membre
també de la companyia T de Tea-
tre amb qui l’any passat estrenava
Com pot ser que t’estimi tant; Anna
Güell, que ha participat a muntat-
ges com Terra Baixa (2001) i
16.000 pessetes (2005); Resu Bel-
monte (Hedda Gable, 2004); Isabel
Rocatti, amb una àmplia experièn-
cia teatral i darrerament molt cone-
guda pel seu paper de Marcel·la a
Ventdelplà; i Rosa Cadafalch, que
l’any passat també es va poder veu-
re a El ventall de Lady
Windermere. ■■

Sis actrius satiritzen sobre els
absolutismes a ‘Leonce i Lena’

■■ TTEEAATTRREE | LA COMPANYIA Q-ARS, DIRIGIDA PER PEP PLA, VERSIONA EL TEXT DE GEORG BÜCHNER

● MOLLET DEL VALLÈS
MONTSE ERAS

ESTEÀTRIKA
RETRATA UN AMOR
QUE DESESPERA

● MOLLET DEL VALLÈS. Un esmorzar
quotidià es transforma en una 
muntanya russa de sentiments quan
Julia (Meritxell Tardà) li pregunta a
Ignacio (Daniel Esplugas) 
“m’estimes?”. La Bombeta acollia
diumenge aquest muntatge
d’Esteàtrika Teatre, que retrata els
dubtes i les pors en el món de la
parella. La companyia barcelonina,

que els dimecres actua al Cafè Teatre
Llantiol, aconsegueix un bon ritme
en una història repleta de tòpics
que, lluny de transformar-se en un
relat ensopit, són portats a l’extrem
per crear situacions desesperades.
Aquesta exageració de les reaccions
dels personatges permet que l’obra
sigui tant una “comèdia tràgica”
com una “tragèdia còmica”. >> M. E.U LUÍS GERVILLA

El repartiment és
només femení, amb
Mercè Anglès, Anna
Güell i Míriam Iscla

DISSABTE 16 · 21 h

Can Gomà · 12 / 10 / 6 euros

La companyia molletana Galiot
Teatre actuarà aquest dissabte al
Teatre Municipal Concha Espina de
Torrelavega (Santander), amb el
muntatge de titelles de gran for-
mat Pinocho. L’espectacle, que s’ha
presentat a diferents festivals in-
ternacionals de titelles, combina
tècniques de manipulació, com la
tija, el guant i l’ombra xinesa.
Aquesta actuació tanca la tempo-
rada d’hivern d’actuacions fora de
Catalunya. Actualment Galiot té
quatre produccions en escena.

>

GALIOT A SANTANDER
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MMiicchheell  WWaaggeemmaannss dirigeix Hans Ever, Toni Marsol, Miki Mori i Sílvia Rovira

■■   MMÚÚSSIICCAA  | ‘LE NOZZE DI FIGARO’, ‘DON GIOVANNI’ I ‘COSÍ FAN TUTTE’

Amics de l’Òpera del Vallès Orien-
tal torna a apropar aquest gènere al
públic paretà. En aquesta ocasió,
l’entitat presenta a Can Rajoler
l’espectacle Al voltant de Mozart i
Da Ponte, un recull de fragments
més coneguts de les tres òperes en
les quals el compositor vienès i el
poeta italià van treballar conjunta-
ment. Així, diumenge el públic del
teatre paretà podrà escoltar peces
de Le Nozze di Figaro (1787), Don
Giovanni (1787) i Cosí Fan Tutte
(1790), tres òperes creades amb
l’objectiu de divertir un públic d’u-
na societat trivial i que portaven
implicita la crítica social. A Le

Nozze di Figaro es retrata l’enfron-
tament del protagonista plebeu
amb el comte Almaviva i preludia-
va la Revolució Francesa. L’argu-
ment era subversiu perquè presen-
tava un simple criat com a més
intel·ligent que el seu amo aristò-
crata. A Cosí Fan Tutte es planteja

la infidelitat en el matrimoni i la
frivolitat de la vida militar i la guer-
ra. I a Don Giovanni se satiritzava
sobre les normes de conducta de la
cort vienensa. Aquesta darrera ha
estat considerada l’obra culminant
de W.A. Mozart (1756-1791) i un
gran èxit de la col·laboració amb
Lorenzo Da Ponte (1749-1838).

Les àries i els duets més desta-
cats d’aquestes tres òperes seran in-
terpretats per Hans Ever, Toni
Marsol, Miki Mori, Sílvia Rovira i
Michel Wagemans. Aquest darrer
també s’ha encarregat de la direc-
ció del muntatge, que té una dura-
da d’1 hora i 40 minuts. ■■

Amics de l’Òpera difonen
l’obra de Mozart i Da Ponte

● PARETS DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / M.ERAS

■■ LA BANDA DE JAZZ ES PRESENTAVA DISSABTE A LA BOMBETA

L’Era ofereix una nova oportunitat de
conèixer el quintet novell JAR Band

Malgrat la seva joventut (alguns
dels membres no arriben a la majo-
ria d’edat) la JAR Band va demos-
trar dissabte el seu potencial. Juan
Pardo (clarinet), Robert Salas
(saxo), Juan Armero (tuba), Joana
Riera (teclat) i Aitor Padilla (bate-
ria), componen aquest quintet, una
formació creada recentment a par-
tir de l’experiència dels cinc músics

a la Banda de Joves Músics.
Dissabte passat es presentaven a la
seu de La Bombeta i aquest proper
dissabte (22h) aterraran al centre
cívic L’Era, dins el cicle Nit de Petit
Format que ofereix l’equipament.

CLÀSSICS I INNOVADORS

Aquesta, doncs, serà una nova opor-
tunitat de conèixer aquesta forma-
ció i un repertori que repassa estàn-
dard de jazz clàssic de Charlie

Parker, John Coltrane, Miles Davis;
de latin de Dizzi Gillespie, Tito
Puente i Mongo Santamaría, així

com altres propostes més innovado-
res d’autors com Frank Zappa,
Chick Corea i  Herbie Hancock. ■■

‘Don Giovanni’
està considerada com
l’obra culminant del
compositor vienès

ESTRENA SONADA. La nova formació, dissabte a La Bombeta >> L.C.

�...

L’Abelló prepara una
sortida al complex
Món Sant Benet
● El Museu ha organitzat una sor-
tida el 24 de febrer per a visitar el
nou complex Món Sant Bene
(Bages), que inclou el monestir
medieval i l’espai modernistra. Les
reserves es poden fer al Museu.
D’altra banda, aquest diumenge es
farà el taller infantil (12h) Formes i
Colors. Fem un quadre abstracte!

‘Sona aquí’ i Bubu’s
convoquen el primer
concurs de DJ
● El bar musical Bubu’s i el pro-
grama de Ràdio Mollet Sona aquí
han obert la convocatòria del pri-
mer concurs de DJ. Les bases es
poden consultar a www.bubus.cat i
les inscripcions estan obertes fins al
20 de febrer. Els guanyadors s’en-
duran un viatge a Londres i els
finalistes un MP4.

Exposició de gravats de la
mallorquina Carla Arenas
● MOLLET DEL VALLÈS. La Bombeta
inaugurarà aquest divendres
(21.30h) una exposició de gravats
de la creadora mallorquina Carla
Arenas, que actualment compagina
aquesta obra personal amb la
docència. La mostra comptarà amb
peces realitzades amb dues tècni-
ques: la litografia (gravat en pedra)
i la calcografia (en metall), amb les
quals Arenas explora l’expressió

plàstica i la realitat. “Per mitjà de
la repetició i la construcció de tex-
tures, Arenas presenta un treball
on l’espai i la forma es desdibui-
xen”,  opina el també creador
Comelles. Arenas va participar a
Palma en un curs ecològic amb
Henrik Boegh, creador de tècni-
ques innovadores en el món del
gravat i va exposar a la col·lectiva
Gravat no toxic.

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT 

La formació baixvallesana, Bana-
na Club Orquestra, actuarà aquest
divendres a a la sala de Santa Per-
pètua La Promotora, a partir de les
22h. La banda compta en el seu re-
pertori amb músiques d’arrel cuba-
na i brasilera, des de la salsa a la
bossanova, passant pel latin jazz,
amb referents com Ruben Blades,
Chic Corea i Michel Camilo.

>

BANANA CLUB

DIUMENGE 17 · 18.30 h

Can Rajoler · 9 / 7 / 6 euros
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La consellera de Justícia i exalcaldessa, Montserrat Tura, presentarà l’acte

■■   LLIITTEERRAATTUURRAA | ‘UNA LARGA Y NEGRA NOCHE’ ÉS EL TÍTOL

La molletana Llum Ibarz presenta-
rà dimecres (20h) la seva primera
novel·la, Una larga y negra noche,
un retrat de l’època de postguerra i
dictadura franquista. L’acte, que es
farà a la Biblioteca de Can Mulà,
serà conduït per la consellera de
Justícia i exalcaldessa de Mollet,
Montserrat Tura.

Una larga y negra noche té com
a protagonista la Paula, que, com
l’autora, va viure la infantesa a la
primera postguerra i l’adolescència
en plena dictadura. La Paula és
una jove amb inquietuts intel·lec-

tuals irrealitzables, a causa de la se-
va classe social. Això la porta a tan-
car-se en els seus sentiments d’infe-
rioritat. La protagonista es troba
“entre la resignació i la rebeldia
fins aconseguir una resposta ac-
ceptable quan esta arribant al
llindar final de la seva vida”, ex-
plica Ibarz, jubilada des de 1994 i

dedicada des de llavors a la recupe-
ració de la memòria històrica, es-
pecialment dels republicans des-
apareguts en combat.

Llum Ibarz (Aragó, 1935) també
dirigeix obres teatrals i és autora de
reculls poètics, el primer dels quals
va publicar l’any 2004, amb el títol
T’espero. ■■

CCEERRTTAAMMEENNPPOOEESSIIAA

Tres quinquenis de
rapsòdia periòdica a les
sessions de Niu d’Art
● El recital poètic de Niu d’Art del
proper dijous (18h) tindrà un caràcter
especial, ja que servirà per iniciar la
commemoració dels 15 anys de l’enti-
tat i dels seus recitals periòdics a
Parets. El Teatre Municipal de Can
Rajoler acollirà aquest espectacle
poètic de l’associació Niu d’Art
Poètic. ■■

La Biblioteca de Can Butjosa
convoca un concurs de redacció
per celebrar el 15è aniversari
● El concurs de redacció enceta els actes commemo-
ratius del 15è aniversari de la biblioteca, que culmina-
ran el mes d’abril. La temàtica gira al voltant del supò-
sit Tens una vareta màgica. En què vols que es convertei-
xi la biblioteca o què vols que aparegui o desaparegui?
Per participar s’haurà d’emprar el full que es lliurarà a
la biblioteca, on també es podran trobar les bases.
S’han establert quatre categories: fins a 6 anys, de 7 a 10
anys, d’11 a 14 anys i a partir 15 anys. ■■

IINNFFAANNTTIILL

Can Rajoler clou el
Club dels Superlectors
amb Mercè Canela
● L’escriptora de literatura infantil
Mercè Canela i directora de la revista
Cavall Fort dijous (18h) farà una
xerrada a la Biblioteca de Can
Rajoler, amb motiu de la cloenda del
Club dels Superlectors. L’acte també
servirà per fer el lliurament de premis
dels guanyadors d’aquesta iniciativa
de foment de la lectura. ■■El follet de la biblioteca, imatge del logo >> BIBL.

Llum Ibarz aborda en una
novel·la l’època franquista

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT / M.E.

■■ EEQQUUIIPPAAMMEENNTTSS | DADES DE 2007

La Biblioteca de Can
Mulà rep 49.500 visites
i capta 715 nous socis

L’any passat la Biblioteca Munici-
pal de Can Mulà va aconseguir tra-
mitar 715 nous carnets de socis, se-
gons dades facilitades per la
Regidoria de Cultura. El 2007 van
passar-hi 49.500 persones, amb
una mitjana diària de 195 usuaris. 

ELS PRÉSTECS

Pel que fa al fons documental, la
Biblioteca compta amb 40.290 do-
cuments. Durant el 2007, s’ha con-
tinuat amb el manteniment de la
col·lecció bàsica en diferents su-
ports (llibres, mapes, CD, CD-
ROM, vídeos, DVD, i recursos di-
gitals via Internet, com bases de
dades, revistes electròniques, etc.).
A més, la Biblioteca està subscrita
a 184 revistes i 9 diaris. 

Pel que fa als documents que l’e-
quipament ha deixat en préstec, el
2007 han estat 56.261, entre els

quals 30.343 han estat llibres,
10.431 videos i DVD i 6.853 CD. 

S’han registrat 9.238 usuaris
d’Internet, dels quals 763 han fet
servir el servei de Wi-Fi des d’un
ordinador portàtil. 

Com a novetats d’enguany la Bi-
blioteca de Can Mulà obrirà les se-
ves portes 23 dies més i oferirà ta-
llers familiars de cuina, nous
programes per als ordinadors con-
nectats a Internet, un curs d’autoa-
prenentatge multimèdia de cerca
bàsica per Internet (Troba el nord) i
un curs d’autoaprenentatge per
treure profit als cercadors de la xar-
xa (Mou-te pel Google). ■■

Òscar Moreda, Marta López i Miguel Martín, premiats

La història reviu
moments viscuts
per l’autora després
de la Guerra Civil

L’equipament obrirà
23 dies més el 2008 i
iniciarà cursos i tallers
de cuina i d’Internet

L’AUTORA. Llum Ibarz a la presentació del seu darrer llibre de poemes >> ARXIU

● MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT
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MOTOGRUP PARTICIPA EN UNA  
CONCENTRACIÓ SOLIDÀRIA

■■   MMOOTTOORR | La Penya Padock organitza la trobada

● SANT FOST DE CAMPSENTELLES. Motogrup participa dissabte
en la concentració que organitza la penya Padock a Ulldemolins. El 
punt de trobada és a la seu del Motogrup a les 10h. El preu és 
voluntari ja que la recaptació serà per a una ONG a escollir. GARBUIX

El Campionat d’Espanya de
Deu Balls té una pare-

lla guanyadora de
Mollet en la cate-
goria Adult I:
Desirée Martín i
Isaac Rovira, de
l’escola Dandi.
És la setena ve-
gada que
aquesta jove
parella, que

porta gairebé
mitja vida dedicada

al ball de saló, puja al
pòdium per emportar-
se el primer premi, de
les nou vegades que
han assistit al concurs.
Però Desirée i Isaac no
van ser els únics balla-

rins de l’escola molletana
que van obtenir el primer
premi: en la categoria Sènior
II, Conchi Lara i Maximino
García van ser els guanyadors
i; en la categoria Junior II,
Xavi Fonollà i Carolina Sán-
chez van superar en puntua-
ció la resta de concursants.
De les nou parelles de l’esco-
la Dandi en el Campionat,
també van pujar al pòdium
Jordi Fonollà i Elizabeth Ol-
mo en la categoria Adulto I, i
Pedro sánchez i Cristina
Urraca en la Senior I.

La competició es va cele-
brar els dies 2 i 3 de febrer a
Saragossa i l’escola ja està en-
trenant per al Campionat
d’Espanya Standard que se
celebrarà els dies 29 i 30 de
març a Sant Fruitós de Bages,
on Martín i Rovira porten
cinc anys guanyant. ■■

■■ PPÒÒDDIIUUMM | TRIOMF MOLLETÀ EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA DE DEU BALLS

●  MOLLET DEL VALLÈS
CONTRAPUNT

Desirée Martín i Isaac
Rovira, millors ballarins

El presentador de l’espai de ciència del programa de TV3 El Club,
Dani Jiménez oferia dimecres una xerrada al Casal Cultural sota
el nom La ciència a l’abast de tothom. Jiménez va oferir unes
explicacions simples i entenedores de qüestions científiques
que sovint són dificultoses d’entendre amb paraules tècniques.
Els assistents van poder fer, amb l’ajuda del popular científic,
experiments de Galileu i d’Arquímedes amb l’objectiu de sentir
la ciència com a matèria més propera. >> FOTO: MARC GARCIA

Jiménez ajuda a entendre la ciènciaU

De les nou parelles de l’escola Dandi presentades, cinc han pujat al pòdium
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JOSEP MARIA DE SSUUCCRREE

Obra d’art inclosa en el catàleg de la
CCOOLL··LLEECCCCIIÓÓ  GGAARRRREETTAA--RROOVVIIRRAA

cc//  BBeerreenngguueerr  IIIIII,,  88
TTeell..  9933  557700  6600  6622

HHoorraarrii  ddee  vviissiitteess::  ddee  1177  aa  2200  hh
((ccoonncceerrttaaddeess  pprrèèvviiaammeenntt))  

RACÓ D’ART

PERSONATGE
Josep Maria de Sucre Grau (Barcelona, 1886-1969) 

L’obra  aquí representada és de

l’any 1972 i es titula Personatge.

El seu autor, Josep Maria de Su-

cre Grau va néixer a Barcelona

el 23 de març de l’any 1886 i va

morir el 1969.  Pintor i dibuixant,

es va distingir també com a es-

critor i crític d’art. Membre fun-

dador del Saló d’Octubre del

grup Art Nou, va ser també pre-

sident del Cercle Maillol de l’Ins-

titut Francès, on organitza con-

ferències, projeccions i expo-

sicions d’art, però sobretot des-

taca la seva participació activa

en aconseguir beques d’estudi a

París per als joves vanguardis-

tes de postguerra. 

L’any 1922 va exposar a les

galeries Dalmau i, des d’alesho-

res, va fer diverses exposicions

individuals i va participar en

mostres col·lectives. L’any 1964

va mostrar la seva obra a la Sala

Gaspar i el 1969, a la Galeria

Ars de Barcelona.

Després de la guerra civil, Su-

cre va passar veritables calami-

tats, tot i que és cert que ni

abans ni després va disposar

d’una bona renda i, segons testi-

monis de l’època, era freqüent

trobar-lo en les cues de la cari-

tat. ■■

Estades llargues i curtes per a residents
Residència de dia, ambient familiar
Amples habitaciones
Servei mèdic les 24 h., assistència social
Cuina casolana amb menús variables
Jardí de 1.300 metres
Sala de televisió i d’esbarjo
Activitats lúdiques
Perruqueria, podologia
Calefacció
Psicologia

Anselm Clavé, 113 · Tel. 93 570 53 74
08107 Martorelles · Barcelona

SERVEIS QUE S’HI OFEREIXEN

Aquest cap de setmana Martorelles
posava el punt i final a les festes de
Carnestoltes de la zona. Una set-
mana després que les carrosses d’al-
tres poblacions sortissin al carrer, la

rua martorellesenca va comptar
amb 14 grups, vuit dels quals lo-
cals. El primer premi va ser per a la
Col·lecció de nines 2008, de
Llamps i Trons; el segon se’l va
emportar Aloha Hawai, de la Jo-
ventut Sardanista de Martorelles; i,
el tercer, va ser per a Fantasia asià-

tica, de l’AV de Santa Rosa (Mo-
llet). Aloha Hawai i Fantasia Asià-
tica, també havien aconseguit els
mateixos llocs en el concurs del
Carnaval de Mollet. Quan plou i fa
sol surt l’arc de Sant Martí, de
l’AMPA del CEIP Les Pruneres, va
guanyar el premi local. ■■

■■ CCAARRNNEESSTTOOLLTTEESS  ‘‘0088 | LA RUA VA COMPTAR AMB UNA PARTICIPACIÓ DE 14 COMPARSES

● MARTORELLES
CONTRAPUNT

DISFRESSES. Els martorellencs van celebrar el carnestoltes a la masia Can Carrancà >> LUÍS GERVILLA

FINS A L’ÚLTIM CARNAVAL

Martorelles coneixerà diumenge qui
és el millor elaborador d’allioli d’en-
guany. Juntament amb aquest con-

curs, que arriba a la 23a edició, se
celebrarà la 18a calçotada popular,
organitzada per l’Escola Orfeònica a
Can Carrancà. El preu del tiquet és
de 18 euros i inclou calçots, salsa
xató i botifarra amb mongetes. ■■

■■ PPOOPPUULLAARR | EL PREU DEL TIQUET ÉS DE 18 EUROS

Calçots i allioli es troben
a la masia Can Carrancà
● MARTORELLES

CONTRAPUNT

El Muntanyenc 
projecta ‘Pedalant
per l’Himàlaia’
● Toni Baldó presenta divendres
l’audiovisual Pedalant per
l’Himàlaia, que Jordi Plana va rea-
litzar en un viatge el 2007.
Organitzada pel Club Muntan-
yenc de Mollet, la projecció del
documental es podrà veure al
Centre Cívic La República a partir
de les 21.30h.
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MEDICINA I ESTÈTICA

Centre Dental
del Vallès

Rambla Pompeu Fabra, 43 bxs.
08100 Mollet del Vallès

Tlf. 93 579 32 61

1ª VISITA Y
PRESUPUESTO

GRATUITO

ESPECIALIDADES:
· ODONTOLOGIA GENERAL
· PROTESIS
· CIRUGIA
· IMPLANTES

Higiene
Bucal
16 €

  93 570 36 23 (Hores convingudes)

c/ Sol, 1 - local A · Mollet
☎

LENIN
ESTILISTAS

✆  93 544 57 26
c. Llevadores, 8 · local 1 · MOLLET

✂

Dra.
MONTSERRAT TORNER

Homeopatia
i Acupuntura

Adults i Nens
HORES CONVINGUDES

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

c/. Gaietà Vínzia, n.14. ·Tel. 93 570 38 44
c/. Berenguer III, n.118. ·Tel. 93 544 56 75

CONTROL Y MANTENIMIENTO
DE PESO

NATURHOUSE
Nutrición y Dietética

Lluís Duran, 7, 1º 1ª Tel. 93 570 69 71
08100 Mollet del Vallès

· Estudis capilars
· Tractaments Específics
· Xampús Personalitzats
· U.V.A.

NO TANQUEM

AL MIGDIA

PSICO-3

C/ Francesc Cambó, 19, 1r. · Mollet · Tel. 93 570 45 18 i 606 969 182
e-mail: psico3@hotmail.com

· PSICOTERÀPIA INFANTIL, ADOLESCENTS
I ADULTS · TERÀPIA DE PARELLA · PERITATGES
PSICOLÒGICS · LOGOPÈDIA INFANTIL · ESTUDIS

GRAFOLÒGICS · CONSULTES PER INTERNET

Montserrat Icart, Mª Teresa Prades, Neus Rosa

c/ Sant Ramon, 43 · Tel. 93 579 39 20 ·e-mail: raquel_hdez_m@hotmail.com

Despatx de Logopèdia

Raquel Hernàndez Martín

TRASTORNS DE PARLA I LLENGUATGE

REEDUCACIÓ VOCAL
NENS I ADULTS

AD
G

PSICOLOGIA

CLÍNICA DE

L’ADULT

Avaluació, orientació i tractament
de problemes psicològics

ANNA DURAN GRAU - Col. nº 11689

VISITES CONCERTADES Av. Calderó, 1, 2º 2ª · Mollet · Tel.  609 936 049

TERÀPIES INDIVIDUALS
Ansietat · Fòbies · Depressió
Trastorns alimentaris · Altres

GRUP D’AUTOAJUDA
Addicció al tabac · Trastorns

alimentaris · Suport al dol · Altres

LA MENTIDA. ENTRE LA

NECESSITAT I EL FRAU

Tots, en major o menor mesura, per acció o per omissió,
mentim. Ho fem en la mesura en què no diem el que pen-
sem o en què diem el que no pensem o no sabem, o fins i
tot el que sabem que no és cert. La pèrdua de l'esponta-
neïtat és un procés evolutiu, les etapes del qual anem con-
sumint des de xiquets a mesura que s'assenta en nosaltres
la convicció que la sinceritat no sempre és possible ni con-
venient perquè pot causar perjudicis al receptor de la
comunicació o al mateix emissor. 

Hi ha mentides socialment més positives que certes veri-
tats incontestables: són moltes les situacions en què una
mentida sàviament trasmesa genera un efecte beneficiós,
o si més no pal·liatiu perquè establim categories morals
radicals sobre aquesta aparent dicotomia ètica: veritat-
mentida. Si a això hi afegim que tots, abans o després,
mentim o ocultem veritats rellevants, potser convindria
desdramatitzar el fet de la mentida per abordar-lo amb
més sensatesa i sentit de la mesura.

La mentida pot fer mal al destinatari però, en última instàn-
cia, a qui més perjudica és al mentider, ja que el converteix
en una persona poc fiable, indigna de confiança i sense
crèdit. Ho diu el refrany: "En la persona mentidera, la veri-
tat es torna dubtosa". 

Per Xavier Conesa
Psicòleg

✆✆ 93 570 71 54
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L’APARADOR

RReessttaauurraanntt  EELL  BBOOSSCC  GGRRAANN
Crta. de Palau a Caldes, km. 9,4 (Paratge Bosc Gran) | T-93 864 91 37 | www.boscgran.com | CALDES

Encara sou a temps per convertir
Sant Valentí en una nit inoblidable.
Aquest dissabte, 16 de febrer, el
Restaurant EL BOSC GRAN, us ha
preparat la vetllada perfecta: un
sopar-ball que començarà a les 9 del
vespre i que pretén convertir aques-
ta nit especial en un festí per als
sentits, on la parella pot gaudir d’un ambient propici per
a Cupido. Els millors àpats preparats especialment per
als enamorats, les millors i més romàntiques melodies,

acompanyaran la nit dels enamo-
rats. El restaurant EL BOSC GRAN
s’ubica enmig d’un petit bosc de
pins. Amb una decoració senzilla
però acollidora, compta amb una
terrassa especial per a aperitius,
una arbreda, un parc infantil i un
ampli pàrquing. És una excel-lent

opció per dinar entre setmana, gaudir del cap de setma-
na en família i per organitzar esdeveniments especials:
comunions, bodes, reunions d’empresa... ❑ Dissabte encara sou a temps de celebrar Sant Valentí – CONTRAPUNT

Una bona manera de
celebrar el Dia dels
Enamorats és el 
sopar-ball del Bosc Gran

Rambla Pompeu Fabra,14 · Mollet del Vallès
Tel. 93 579 11 21 (Reservas)
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· Menú diario
· Comidas a la carta
· Torradas,
  embutidos
  ibéricos
· Tapas selectas

PER MENJAR

- Calmarsons de pam

(20 cm.)

- botifarra crua

- tomàquet

- ceba

- alls

- julivert

- pinyons

- safrà

- un carquinyoli

- ou

- farina

- vi blanc

- oli

- sal

$: Mitjà

��: 45 minuts

���������� persones

CALAMARSONS

FARCITS

Es netegen bé els calamarsons. Es
piquen les ales i les potes, amb unes
dents d'all i un brotet de julivert, i es
barregen amb la botifarra, sense pell.
Es passa una mica per la paella amb
un raiget d'oli i un pessic de sal. Quan
estigui ofegat, es posa en un plat i s'hi
barreja un ou i una mica de farina.
Amb aquest farciment s'omplen els
calamars, que es tanquen clavant-hi
un escuradents.

En una cassola amb una mica d'oli i
un pessic de sal, s'hi fregeix una mica
de ceba picada. Quan sigui rossa, es
baixa el foc al mínim, s'hi tira una
mica de tomàquet ratllat, un raiget de
vi blanc i s'hi posen els calamars. Es
tapa la cassola i es deixa coure bé,
tombant els calamars de tant en tant.
Mentre couen, es fa una picada amb
uns quants alls, uns pinyons, uns
brins de safrà i un carquinyoli. Quan
és feta, es tira a la cassola i se li dóna
una remenada. Es deixa coure bé i es
serveix. ❑

�

INGREDIENTS

Toda historia humana atestigua que la felicidad del
hombre (pecador hambriento) desde que Eva comió la
manzana, depende considerablemente de la comida.

Lord Byron

BATEJOS i COMUNIONS.
Pressupostos a mida

c/ La Pau, 48 · Mollet del Vallès · www.lespruneres.com
Tel. 93 593 38 69 · Fax. 93 579 70 49

MENÚ DIARI de dilluns a divendres
SERVEI A LA CARTA

ESPECIALISTES AMB:
Arrossos, Cua de bou, Cargols, Ternasco...

CUINA REGIONAL i CASOLANA

Truca i encarrega-la
al 93 593 38 69

FIDEUÀ i PAELLA Per emportar

Divendres vespre
i dissabtes migdia

MENÚ ESPECIAL
CAP DE SETMANA

16,90 € (inclou beguda i postre)

ESPECIALITATS
Pollastres a la llenya

· Pollastres a l’ast
Conills · Patates a l’ast
· Canelons casolans

ROSTISSERIA
SARAI

Pompeu Fabra, 55
· Mollet del Vallès · ✆

ENCÀRRECS

93 593 87 51

OBERT:DissabtesDiumengesi Festius

Can Flaquer, 19
· Mollet del Vallès · ✆

ENCÀRRECS

93 570 57 94

RO
STISSERIA SARAI II

OBERT:DissabtesDiumengesi FestiusESPECIALITATS
Pollastres a l’ast · Conills · Braons · Galtes
Patates al caliu · Patates a l’ast · Carxofes

Canelons casolans
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LA BOMBETA OFEREIX
DOS PROPOSTES AUDIOVISUALS: A LA
SOMBRA DE LAS PAGODAS, LA OTRA
BIRMANIA I VOCES INOCENTES. Pag 32

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

EL TEMPS
per FFeelliipp  CCoommaass

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

DIJOUS, 7 19ºC 3ºC 14ºC 1.030 hPa – 15 km/h SE

DIVENDRES, 8 17ºC 4ºC 12ºC 1.031 hPa – 21 km/h SE

DISSABTE, 9 16ºC 3ºC 11ºC 1.031 hPa – 24 km/h NE

DIUMENGE, 10 14ºC 1ºC 10ºC 1.029 hPa – 19 km/h WNW

DILLUNS, 11 12ºC 3ºC 10ºC 1.028 hPa – 24 km/h SE

DIMARTS, 12 12ºC 2ºC 10ºC 1.029 hPa – 37 km/h SSE

DIMARTS, 13 13ºC 2ºC 11ºC 1.031 hPa – 31 km/h S

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

DIUMENGE 17

Malgrat la posició del anti-
cicló, que porta enviant-nos
Llevant durant molts dies,
no s’esperen més que nú-
vols abundants i poca pluja.

El cel estarà més clar al
matí i a la tarda la presen-
cia de nùvols augmentarà
lleugerament. Temperatu-
res una mica més altes.

Ja durant el matí, la nuvolo-
sitat anirà en augment, fins
a deixar el cel totalment ta-
pat. A la tarda podrien pro-
duir-se els esperats ruixats.

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

Previsió per al cap de setmana

DEFUNCIONS

NAIXEMENTS

David Mamto Caricol (Montmeló) 02/02/08
María Jesús Castro (Mollet) 03/02/08
Deni Martin Vegas (Mollet) 03/02/08
Alex Ortigosa Garcia (Mollet) 06/02/08

Dades facilitades per l’Hospital de Mollet  

MOLLET

15. CLIMENT. Pompeu Fabra, 81 
16. CONCEPCIÓN. Gallecs, 73
17. GARNÉS. Cervantes, 29
18. MARTÍNEZ. Diputació, 9
19. MORALES. Ferrer i Guàrdia, 39
20. ROVIROSA C. Av. Rívoli, 23
21. ROVIROSA S. Berenguer III, 66

FARMÀCIES DE TORN

PARETS DEL VALLÈS
08-14. ISERN. Av. Catalunya, 82

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

MARTORELLES
16. GLÒRIA LLENAS. Av. Piera, 41

Cartellera del 15 al 21 de febrer

NOVETATS

Cinemes MOLLET

AAssttéérriixx  eenn  llooss  jjuueeggooss  oollíímmppiiccooss  FFeeiinneerrss::  18.00-20.15-

22.15. FFeessttiiuuss::  16.00-18.15-20.30-22.45

JJoohhnn  RRaammbboo  FFeeiinneerrss::  18.00-20.15-22.15. FFeessttiiuuss::  16.00-

18.15-20.30-22.45

CCrríímmeenneess  ddee  OOxxffoorrdd FFeeiinneerrss::  22.15. FFeessttiiuuss::  20.30-22.45

JJuummppeerr Drama DDuurraaddaa:: 88 min. FFeeiinneerrss::

18.00-20.15-22.15. FFeessttiiuuss::  16.00-18.15-
20.30-22.45. DDee::  Doug Liman AAmmbb:: Hayden
Christensen, Jamie Bell, Rachel Bilson

AAhhoorraa  oo  nnuunnccaa Aventures. DDuurraaddaa:: 97
min. FFeeiinneerrss::  18.00-20.15-22.15. FFeessttiiuuss::
16.00-18.15-20.30-22.45. DDee::  Rob Reiner
AAmmbb:: Jack Nicholson, Morgan Freeman

MMoorrttaaddeelloo  yy  FFiilleemmóónn Comèdia. DDuurraaddaa::

94 min. FFeeiinneerrss::  18.00-20.15. FFeessttiiuuss::
16.00-18.15. DDee::  Miguel Bardem AAmmbb::
Eduard Soto, Pepe Viyuela, Berta Ojea

3300  ddííaass  ddee  oossccuurriiddaadd Terror. DDuurraaddaa::

113 min. FFeeiinneerrss::  18.00-20.15-22.15.
FFeessttiiuuss::  16.00-18.15-20.30-22.45. DDee::
David Slade AAmmbb:: Josh Hartnett, Ben Foster

LA RESTA DE LA CARTELLERA

REGALEM dues entrades
per als Cinemes Mollet

contrapunt

Qui dirigeix la pel·lícula John Rambo?
Envia la teva resposta a contrapunt@contrapunt.cat o bé portar-la a
la Rambla Pompeu Fabra, 32, baixos · Mollet del Vallès

El guanyador de l’edició 331/332 és: Mónica Cano Pérez i
Roger Salinas Bruch. El sorteig s’efectuarà cada 15 dies. Podeu
recollir els tiquets, mostrant el DNI a la nostra redacció

Raimundo Chacón Castillo (Mollet)           71 anys 06/02/08
Jaime Recolons Rifà (Sant Fost) 74 anys 06/02/08
Alfonso Garía Monzón (Martorelles) 77 anys 09/02/08
Ricardo Grifell Pallarés (Martorelles) 37 anys 09/02/08
Esteban Velasco Velasco (Mollet) 84 anys 09/02/08
Josefa Santos Torner (Parets) 74 anys 09/02/08
Manuela Ruíz Gómez (Martorelles) 85 anys 10/02/08

Dades facilitades per la Funerària Monserdà   

DIVENDRES 15 DISSABTE 16

➡➡

MOLLET

Divendres, 15

--  XXEERRRRAADDAA..  1188..3300  hh..  Els rep-

tes de l’Esplai d’avui, a cà-

rrec de Francesc Garreta. Es-

plai Xivarri.

--  XXEERRRRAADDAA..  2200  hh..  Aprèn a

menjar, viuràs millor, a càr-

rec de Marisol Fernández.

Organitza: Àgora.

--  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ..  2211..3300  hh..  Inau-

guració de la mostra de lito-

grafies de Carla Arenas.

--  AAUUDDIIOOVVIISSUUAALL..  2211..3300  hh..

Projecció Pedalant per l’Hi-

malàia. La República.

Dissabte, 16

--  MMÚÚSSIICCAA..  1111  hh.. Audicions

musicals a la Biblioteca:

Pretenders. Can Mulà.

--    IINNFFAANNTTIILL..  1122  hh.. Taller de

cuina. Biblioteca Can Mulà.

--  TTEEAATTRREE..  2211  hh..  Espectacle

Leonce i Lena. Can Gomà.

--  EESSCCAACCSS..  99  hh.. Campionat

Territorial d’Escacs Escolar.

Mercat Vell.

--  LLLLEENNGGUUAA..  99..3300  hh.. Cloenda

setena edició del programa

Voluntariat per la llengua. La

Farinera Moretó.

--  PPRROOJJEECCCCIIÓÓ..  2200  hh.. Más allà

de Rangún. Casal Cultural.

--  MMÚÚSSIICCAA..  1199  hh.. The end dj.

La Bombeta.

--  MMÚÚSSIICCAA..  2222  hh..  Actuació de

JAR Band. Centre Cívic L’Era.

Diumenge, 17

··  IITTIINNEERRAARRII..  99..3300  hh.. Circuit

Mollet-Sant Fost-Mollet. Sor-

tida: Estació de França.

--  IINNFFAANNTTIILL..  1122  hh.. Formes i

colors. Fem un quadre abs-

tracte! Museu Joan Abelló.

--  SSOORRTTIIDDAA..  88  hh.. Excursió al

Turó de l’Home i Agudes des

de Passavets. Sortida des

del Pla de les Pruneres.

Dilluns, 18

··  CCOONNFFEERRÈÈNNCCIIAA..  1177..3300  hh..

Xerrada Alimentació en la

prevenció del càncer. Ate-

neu Gran.

Dimecres, 20

··  TTAALLLLEERR..  1166  hh.. Taller d’es-

criptura a càrrec d’Elvira

Compte. Can Mulà.

--  CCOONNFFEERRÈÈNNCCIIAA..  1188..3300  hh.. Xe-

rrada: La llei de dependèn-

cia, amb Carolina Homar.

Centre Cultural La Marineta.

Dijous, 21

--  CCOONNFFEERRÈÈNNCCIIAA..  1199  hh..  Pre-

sentació del glucòmetre

One Touch Ultra 2. La Mari-

neta.

--  BBAALLLL..  1166  hh..  Espai de salsa.

Centre Cívic Can Borrell.

--  AAUUDDIIOOVVIISSUUAALL..  1199  hh..  Passi

de diapositives sobre l’ex-

periència d’un grup d’esca-

ladors al cim Khan Tengri. La

Nau.

PARETS SANT FOST

EXPOSICIONS

Divendres, 15

··  IINNFFAANNTTIILL..  1188  hh..  L’hora del

conte. Biblioteca Can

Butjosa.

Dissabte, 16

--  GGEENNTT  GGRRAANN..  1166  hh.. Festa de

carnestoltes. Equipament

Municipal Asoveen.

Diumenge, 17

--  GGEENNTT  GGRRAANN..  Sortida a la

platja del Castell de Palamós,

dins del programa de sorti-

des per a la gent gran.

--  PPOOEESSIIAA..  1188..3300  hh.. Recital

líric al voltant de W.A. Mozart

i Lorenzo Da ponte, a càrrec

de l’Associació d’Amics de

l’Òpera del Vallès. Teatre Can

Rajoler.

Dimarts, 19

··  IINNFFAANNTTIILL..  1188..3300  hh..  L’hora

del conte. Biblioteca de Can

Rajoler.

Dijous, 21

--  PPOOEESSIIAA..  1188  hh.. Espectacle

poètic amb motiu del 15è

aniversari del Niu d’Art.

Teatre Can Rajoler.

--  SSUUPPEERRLLEECCTTOORRSS..  1188..3300  hh..

Cloenda del Club de

Superlectors amb l’escripto-

ra Mercè Canela Garayoa.

Biblioteca Can Rajoler.

Dissabte, 16

·· MMOOTTOORRIISSMMEE..  1100  hh..

Concentració motera.

Expedició cap a

Ulldemolins. Sortida des de

la seu del Motogrup.

MOLLET

--  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ.. Metamorphosis

III. Fins al 19 de febrer. Museu

Joan Abelló.

--  FFOOTTOOGGRRAAFFIIAA.. Exposició ter-

cer Concurs de Fotografia de

Sant Vicenç. Centre Cultural

La Marineta. Fins al 23 de fe-

brer.

--  CCÒÒMMIICCSS.. Exposició Entre vi-

nyetes, d’Àngelo Martí. Centre

Cívic L’Era. Fins al 29 de fe-

brer.

--  LL’’AAPPAARRAADDOORR.. Sorològic,

fragments arqueològics per a

un possible imaginari acústic,

de Fito Conesa. Museu Joan

Abelló. Fins al 28 de març.

MARTORELLES

Diumenge, 17

--  PPOOPPUULLAARR.. Calçotada i 23è

concurs d’all i oli. Masia de

Carrancà.
➡➡
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ARA FA CINC ANYS...

14 de febrer de 2003 (núm. 89).
Més del 40% dels suggeriments a
la revisió del POUM anaven en
contra d’un cementiri a Gallecs
La plataforma ciutadana demana-
va l’ampliació de l’actual.

–Com ha anat el primer intercanvi? 
–Bé, està molt bé anar a casa d’algú i que
t’aculli. Al principi teníem por, no sabíem
com serien les famílies.  
–Vau fer molta feina?
–Anàvem a l’escola al matí i després fèiem
turisme, a Torí i al carnaval de Rívoli. 
–En què parlaveu?
–En castellà. Vam estar a una escola d’idio-
mes on fan diverses assignatures en castellà. 
–El primer cop a Itàlia? 
–Sí, és molt maco, és més o menys com

aquí, però els horaris són diferents. Men-
gen i se’n van a dormir més aviat. El
menjar és molt bo i la gent molt amable. 
–Tot el dia menjant pasta?
–Pasta i pizza, però m’agrada molt. 
–Amb ganes de tornar?
–Sí, l’últim dia alguns estaven plorant i
tot, no teníem ganes d’acomiadar-nos,
jo m’hagués quedat un mes i tot allà. 

–Us van controlar molt? 
–No. Al matí teníem horaris, però a la tarda
anàvem on volíem, en família o en grups. 
–Molta festa?
–Un dia vam sortir de nit i al matí tothom
estava cansadíssim. 
–Com és Rivoli?
–Ho vam veure poc i plovia, però no s’as-
sembla gens a Mollet, és més antic i tradi-
cional, aquí està tot urbanitzat.  

>> PER: ESTEVE GIRALT

S’acaba d’estrenar en un intercanvi a l’estranger
amb una família d’Ivrea (Itàlia), al costat de Rivoli

Roger Noró

La ciutat de Rivoli
no s’assembla
gens a Mollet

EN ESSÈNCIA

��LA DADA

56.261
● Aquest és el número de préstecs de
documents que va fer l’any passat la
Biblioteca Municipal de Can Gomà.
L’equipament ha guanyat més de 700
nous usuaris amb carnet. Enguany té
previst obrir més dies i iniciar nous
tallers i cursos. 3344

��LA FRASE

● MARINA ESCRIBANO, regidora a
Mollet. A la presentació de la campanya

El curro està fotut, de JEV. 1166

��LA PARAULA 

Càmera hiperbàrica

● És un recipient hermètic construït
amb planxes d’acer soldades i amb un
sistema que permet augmentar la
pressió de manera controloda. Aquest
aparell és útil per combatre malalties i
afavoreix la recuperació en casos d’in-
toxicació de monòxid de carboni, com
el que es va produir dimarts a Mollet. 66

��EL WEB

wwwwww..bbuubbuuss..ccaatt

● En aquest web els interessats a par-
ticipar en el concurs de DJ de Mollet
podran trobar les bases i tota la infor-
mació sobre això. Divendres es pre-
sentarà el certamen al bar Bubu’s. 3333

Amb l’actual situació
laboral, els joves que
s’arribessin a emancipar
serien pobres 

“


