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El nombre de negocis a la ciutat 
es va reduir l’any passat un 0,20%

Els creixement econòmic molletà
és inferior a la mitjana comarcal

� Segons les dades de l’Informe
de Conjuntura Econòmica del
Vallès Oriental, l’any 2007, el

dinamisme econòmic molletà es
va desaccelerar amb una disminu-
ció del nombre de negocis, un

creixement de l’ocupació molt
inferior a altres anys i la taxa d’a-
tur més elevada de la comarca. �

� PARETS | URBANISME � � MOLLET / SANT FOST | SALUT

L’AMPLIACIÓ DEL PARC DE 
LA LINERA ÉS FINALISTA DELS 
PRESTIGIOSOS PREMIS FAD 5

EL MOSQUIT TIGRE ASSETJA MOLLET 
I SANT FOST, SEGONS MEDI AMBIENT 4
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El dinamisme del teixit empresarial
a Mollet va patir un alentiment
l’any passat. Segons les dades de
l’Informe de Conjuntura Econòmi-
ca del Vallès Oriental, elaborat per
l’Àrea de Política Territorial, Estudis
i Desenvolupament del Consell
Comarcal, el nombre absolut d’em-
preses va disminuir de les 1.397
existents el 2006 a les 1.394, de
2007, una lleugera davallada del
0,20% inici, però, de la crisi econò-
mica que s’ha agreujat en els dar-
rers mesos “i que s’allargarà fins a
mitjans de 2009, segons les previ-
sions”, explica Núria Maynou, una
de les responsables de l’elaboració
del document.

Una altra de les dades que mos-
tren aquesta desacceleració és el
nombre de treballadors assalariats a
Mollet (12.164), que, tot i mantenir
una tendència positiva dista molt de
creixements d’anys anteriors. A tall
d’exemple: el 2007 es va registrar

un creixement d’assalariats del
0,43% respecte al 2006, un índex
molt per sota de l’increment del
7,2% que es va donar el 2004. Per
sectors, l’agricultura i la indústria
són els que han patit una davallada
més notable en el nombre de treba-
lladors afiliats a la Seguretat Social.
De fet, el 2007, Mollet perdia un
25% d’assalariats de l’àmbit agrícola
i un 13,17% de l’industrial.

Segons l’informe, aquests indica-
dors molletans estan per sota de la
mitjana del Vallès Oriental, que tot
i notar també la frenada, ha man-
tingut un increment en el nombre
d’empreses del 2,04% i en el nom-
bre d’assalariats de l’1,98%.

L’INCREMENT DE L’ATUR

L’any passat, el municipi vallesà més
afectat per l’augment de l’atur va ser
Mollet, amb una taxa de desocupa-
ció superior al 9,4% i que s’ha anat
incrementant en els darrers mesos.
Segons Maynou, l’increment d’atu-
rats a Mollet ha fet d’efecte arrosse-
gador i “ha influït en el creixement
de la taxa al Baix Vallès, malgrat el
bon comportament de municipis
com Parets, on el nombre total de
desocupats es va reduir”, apunta. �

MANUFACTURA TRADICIONAL

La creació de noves empreses a
Mollet es va frenar durant el 2007

� INFORME | CONJUNTURA ECONÒMICA DEL VALLÈS ORIENTAL
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� MOLLET DEL VALLÈS

LAURA ORTIZ

LA INDÚSTRIA CONCENTRA
LA PÈRDUA D’OCUPACIÓ 

�La indústria va concentrar les xifres
més altes de pèrdua de llocs de treball,
sobretot, la química i la metal·lúrgia.
Registren creixement positiu el material
de transport i les arts gràfiques.

EL 50% DEL PIB COMARCAL

L’ACTIVITAT TERCIÀRIA 
CREIX AMB MODERACIÓ

�L’activitat en serveis socials és una de
les que més va créixer en ocupació. Les
immobiliàries també, tot i que van tenir
pèrdues en els darrers mesos de 2007
quan s’aguditzava la crisi del sector.

MENYS OBRES

L’OCUPACIÓ A LA CONSTRUCCIÓ 
ENCARA AUGMENTAVA EL 2007

�La construcció encara mantenia un 
creixement en creació de llocs de treball.
Amb tot, es constata una moderació en
el ritme constructiu, ja que els habitatges
iniciats van caure un 40%.

El nombre de comptes de cotització registrats a
la ciutat va reduir-se el 0,20% respecte al 2006

El percentatge de treballadors assalariats es 
manté amb 12.164 afiliats en el passat exercici

La Llagosta
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Els municipis de Mollet i Sant Fost
són dues de les 55 localitats catala-
nes que conviuen amb el mosquit
tigre (aedes albopictus). Així ho
indica l’estudi de seguiment del
2007 del Departament de Medi
Ambient i Habitatge que, a través de
la Direcció General del Medi
Natural, ha realitzat per conèixer la
distribució territorial de l’espècie.

La primera colònia es va detectar
l’any 2004 a Sant Cugat però a
Mollet i Sant Fost va arribar l’any
passat. 

El mosquit tigre afecta a set co-
marques catalanes i, segons els ex-
perts, la proliferació d’aquest insec-
te augmentarà amb el temps. Al
mes de setembre es preveu la seva
expansió per la regió metropolitana,
el Tarragonès, Garraf i Maresme. 

Amb tot, els departaments de
Medi Ambient i Salut, en col·labo-

ració amb la Diputació, ja han ini-
ciat campanyes informatives de sen-
sibilització i control del mosquit ti-
gre. Un dels punts més importants,
per exemple, és evitar que hi hagi
aigua acumulada. 

Les piscines, aiguamolls i rius
són indrets adients per a la repro-
ducció del mosquit tigre. Per això es
recomanable buidar regularment
qualsevol recipient exterior amb ai-
gua estancada. En aquest sentit, cal

vigilar els pots d’aigua dels animals
domèstics.

El mosquit tigre es caracteritza

pel color del seu abdomen punxe-
gut i per les bandes blanques i ne-
gres molt visibles a les potes. Els
seus trets característics són una línia
blanca que recorre la part posterior
del tòrax i el marcat color blanc de
la punta dels palps. El període d’ac-
tivitat del mosquit tigre a Catalunya
comprèn des del maig fins al mes
de novembre. 

ACTIU DE DIA

Els dos factors que condicionen el
cicle del mosquit asiàtic són el cli-
ma i la longitud del dia. És d’activi-
tat diürna i a partir de la primavera
comencen a eclosionar les larves,
que són de vida aquàtica però de
respiració aèria. �

� � MOLLET / SANT FOST

CONTRAPUNT / P.N.

� SALUT | LES LOCALITATS BAIXVALLESANES SÓN DOS DELS 55 MUNICIPIS AFECTATS

Medi Ambient confirma la presència
del mosquit tigre a Mollet i Sant Fost

SOCIETAT
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LA BOMBETA TANCA LA TEMPORADA 
AMB UNA ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

� ENTITATS | CONVOCATÒRIA OBERTA A TOTHOM

� MOLLET. El casal La Bombeta ofereix aquest diumenge a les 19 h.
una assemblea extraordinària oberta a tothom per valorar i analitzar les
activitats desenvolupades durant la primera temporada. Els participants
podran opinar i proposar idees. La cita és a la plaça Pau Casals.

EN POCS DIES ACABARÀ LA PRIMERA FASE DE REMODELACIÓ DE LA MASIA CAN JARDINER DE PARETS*

És aconsellable renovar 
amb freqüència els
recipients exteriors 
amb aigua estancada

� URBANISME | ELS AFECTATS CREEN UNA ASSOCIACIÓ

Un grup de veïns demana la 
paralització d’obres a la Conreria

El maig de 2007, el Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya decla-
rava nula la modificació puntual
del Pla General Urbanístic de Sant
Fost, en el sector de la Conreria. El
tribunal anul·lava la modificació,
que convertia una cinquantena de

parcel·les en sòl forestal, per “irre-
gularitats en el procediment” i
perquè considerava que faltaven in-
formes de l’autoritat forestal en
una zona d’alt risc d’incendis. 

Les obres al sector, però, no s’han
aturat i els veïns consideren que la
zona forestal no està preparada per
una possible intervenció dels Bom-
bers en cas d’incendi i fins i tot es-

tan disposats a cedir terrenys privats
perquè s’habilitin els vials correspo-
nents. Els veïns, constituïts fa poc
com a associació, preveuen mani-
festar-se en el ple municipal de di-
vendres, en què s’ha d’aprovar pro-
visionalment una nova modificació
del sector “sense consensuar amb
els veïns”, apunta Manuela Melen-
do, una de les afectades. �

� SANT FOST DE CAMPSENTELLES

LAURA ORTIZ
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El projecte urbà d’extensió del Parc
de la Linera de Parets, que inclou
també l’obertura del carrer de Sant
Joan Bosco i un doble edifici de 12
habitatges al carrer La Fàbrica, ha
quedat finalista dels prestigiosos
premis del Foment de les Arts i el
Disseny (FAD), que enguany cele-
bren mig segle d’existència. El jurat
ha considerat la proposta de l’equip
d’arquitectes Serra-Vives-Cartagena
en la categoria Ciutat i Paisatge,
dedicada als projectes d’urbanitza-
ció de l’espai públic. Serra-Vives-
Cartagena Arquitectes són respon-
sables del disseny d’altres espais
públics del Baix Vallès, com la

urbanització de l’Illa de Can Mulà
i la nova Casa de la Vila de Mollet. 

L’actuació urbanística paretana,
que va finalitzar l’abril passat i que
opta al premi del FAD, ha consistit
en la millora de l’accés al parc de
La Linera, l’adequació dels talussos
existents, la connexió de les zones

del Raval i La Linera, per mitjà
d’escales i rampes, i la millora de la
imatge urbana de la façana poste-
rior dels habitatges del carrer d’An-
toni Feliu, que ha estat unificat
amb una tanca de travesses de fus-
ta. També s’hi ha instal·lat mobilia-
ri urbà i s’ha construït un dipòsit de
retenció d’aigües pluvials per al reg
d’aquest nou espai. Les obres d’exe-
cució es van adjudicar a l’empresa
Cespa, S.A., per un import de
249.029 euros. 

LLIURAMENT DE PREMIS

Els premis FAD 2008, convocats
per la secció Arquinfad del Foment
de les Arts i del Disseny (FAD), són

els més prestigiosos d’arquitectura
de l’Estat. Van néixer el 1958 a
l’àmbit de Barcelona i el 1999 es
van ampliar a tota la península.

Els guardons d’enguany, als
quals opta el projecte de Parets, es
lliuraran el 9 d’octubre a la Facul-
tat de Dret de la Universitat de Bar-
celona, que va rebre el primer pre-
mi FAD el 1958. La finalitat dels
premis FAD és impulsar corrents
d’avantguarda i reconèixer la quali-
tat en nous camins i recerques. Des
de l’any 2006, opten als premis les
obres englobades en les següents
categories: Arquitectura, Interioris-
me, Intervencions Efímeres, Pensa-
ment i Crítica, i Ciutat i Paisatge.

En aquesta darrera categoria, l’o-

bra de Parets competeix, entre altres
finalistes, amb els jardins del Barri
de la Primavera i el Parc de Neteja
del passeig de Montjuïc de Barcelo-
na, amb el Monument a les Vícti-
mes de l’11 de març a l’estació d’A-
tocha de Madrid i amb la
remodelació de la plaça del Torico
de Terol. �

� URBANISME | FOMENT DE LES ARTS I EL DISSENY L’INCLOU PER OPTAR AL PREMI DE LA CATEGORIA CIUTAT I PAISATGE

� PARETS DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M. ERAS

L’ampliació de la Linera és
finalista dels prestigiosos FAD

PROJECTE FINALISTA. La primera fase d’urbanització de l’espai es va acabar a l’abril �ARXIU

� MEDI AMBIENT

Les minideixalleries instal·lades
als nuclis urbans de Mollet i Pa-
rets han recollit 4.312 quilograms
de residus, entre piles, CD, bom-
betes i telèfons mòbils. Segons les
dades d’entre el juny de l’any pas-
sat i aquest, els punts de Mollet
han contribuït a reciclar 3.737
quilograms de rebuig, dels quals
2.898 són de les 144.905 unitats
de piles i bateries de mòbil que
s’hi han dipositat. En el cas de Pa-
rets, han estat 21.125 unitats d’a-
quest tipus de residus.

Les anomenades minideixalle-
ries també han recollit més de
mitja tona de CD i DVD (27.891
unitats a Mollet i 4.992 a Parets).
Pel que fa als cartutxos d’impreso-
ra, se n’han recollit 7.687 (6.279 i
1.408, respectivament). Pel que fa
a les bombetes foses, se n’han re-
collit 11.678, de les quals 1.790
eren de baix consum. 

Aquestes instal·lacions, que s’es-
trenaven a principis d’any a Mo-
llet i al maig a Parets, poden adap-
tar-se a les necessitats de cada
moment i municipi. Així Mollet
disposa de dispensadors de telè-
fons mòbils (63 unitats recollides)
i Parets de bolígrafs i retoladors
(315 unitats reciclades). �

Més de quatre
tones de rebuig,
recollides a les
minideixalleries
� � MOLLET / PARETS 

CONTRAPUNT / M.E.

L’equip d’arquitectes
Serra-Vives-Cartagena
és el responsable
del disseny de l’espai

L’actuació urbanística
també ha inclòs la
millora de l’accés i la
construcció de 12 pisos
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El 7% dels controls d’alcoholèmia
que van fer els Mossos d’Esquadra
del sector de Trànsit de Mollet
durant els dies del pont de Sant Joan
van ser positius. En total, entre
dijous 19 de juny i dimarts 24, el cos
va realitzar 400 lectures d’alcoholè-
mia, de les quals 28 van ser positives.
D’aquestes, 21 van estar per sota
dels 0,60 mil·lígrams per litre d’aire
aspirat, és a dir que només van com-
portar una sanció administrativa. En

canvi 7, que representen un 25%
dels positius, van superar el límit
permès i s’hauran d’enfrontar a una
denúncia penal.

CONTROLS DE REVETLLA

Pel que fa a la nit de la revetlla, els
Mossos d’Esquadra van fer 179 lec-
tures, de les quals 11 (un 6,7%) van
ser positius administratius i 1 (el
0,5%) positius penals. El Sector de
Trànsit de Mollet va executar els
controls a diversos punts del Vallès
Oriental. �

El president de la Generalitat, José
Montilla, i el conseller d’Interior,
Joan Saura, van presidir dijous pas-
sat la graduació dels 1.145 mossos
d’esquadra i dels 510 policies locals
de la 21a promoció de l’escola de
policia de Mollet, l’actual Institut de
Seguretat Pública de Catalunya. 

Aquesta promoció ha comptat
amb ha comptat amb 314 dones, és
a dir, un 25,7%, un dels percentat-
ges més alts de les policies del sud
d’Europa. Entre els agents de poli-
cia local que han fet el curs, hi ha
un 13,4% de dones. Pel que fa a l’e-
dat, la mitjana dels mossos graduats
dijous és de 26 anys, mentre que l’e-
dat mitjana dels policies locals volta

els 30. Una altra de les dades esta-
dístiques d’aquesta promoció 2007-
2008 és que 11 dels nous mossos
d’esquadra són d’origen estranger.

Amb la incorporació dels 1.145
nous agents de la Policia de la Ge-

neralitat graduats dijous, el cos dels
Mossos d’Esquadra disposa de més
de 14.100 efectius. Actualment s’es-
tan fent les proves als 1.500 aspi-
rants que integraran la 22a promo-
ció, que començarà la seva
formació el proper mes de setembre
i que servirà per reforçar, a partir de
juny del 2009, les plantilles dels
Mossos d’Esquadra a tot Catalunya.

ANY SIMBÒLIC PER AL COS

Saura va destacar el simbolisme d’a-
questa promoció, que tancarà el
desplegament dels Mossos a tot el
territori català. A més, enguany es
compleix el 25è aniversari de la Llei
de creació del cos autonòmic de po-
licia i el desè del traspàs de compe-
tències en matèria de trànsit. �

� SEGURETAT | CLOENDA DEL CURS A L’ESCOLA DE POLICIA

La 21a promoció de
Mossos rep el diploma

El 7% d’alcoholèmies
del pont de Sant Joan
van ser positives

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

� BAIX VALLÈS

LAURA ORTIZ

ACTE OFICIAL. Saura i Montilla durant el lliurament dels diplomes a Mollet � EVA GUILLAMET

Durant la nit de la revetlla de Sant
Joan els Bombers de la Generalitat
van haver de fer una quinzena de
sortides, la majoria de les quals per
la crema de contenidors. En total,
se’n van cremar 5 a Mollet, 5 a
Parets, 1 a Sant Fost, i 2 a
Martorelles. Els Bombers també
van sufocar petits focs de matolls i
canyes a Can Falguera, a Mollet, i
i al carrer Bailén, de Parets, on
també van apagar un foc a la pista
d’skate de la plaça Espanya. Al
carrer Portugal de Mollet van cre-
mar un arbre, un tendal i una
canaleta. �

Una dotzena 
de contenidors
cremen durant
la revetlla
� BAIX VALLÈS

CONTRAPUNT / L.O.

S’han graduat 1.145 agents del cos autonòmic, un 25,7% dels quals són dones

En la revetlla es va detectar un únic positiu penal

Amb la incorporació 
dels nous agents el 
cos de Mossos compta 
amb 14.100 efectius
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El grup ecologista Cànem ha orga-
nitzat una xerrada per informar
sobre la situació de l’espai rural de
Gallecs, encara pendent de l’apro-
vació del Pla d’Espais d’Interès
Natural (PEIN). L’entitat assegura

que el territori “encara no està ni
salvat ni protegit per molt que els
polítics ho vulguin fer creure”,
apunten des de Cànem. L’objectiu
de la trobada, dilluns a La
Marineta (20 h), és tractar les ame-
naces urbanístiques que té l’espai
rural, i “reactivar la lluita social
per la protecció total de l’espai”. �

Gairebé tres anys després del sorteig
dels pisos de protecció de la Vinyota,
els futurs propietaris han mostrat la
seva “decepció i malestar” pels
retards en el lliurament dels habitat-
ges i la manca d’informació “tant
per part de les cooperatives com de
l’Ajuntament”, apunten els afectats,
que prefereixen mantenir l’anoni-
mat perquè “els estatuts de les coo-
peratives constructores, de les
quals et fas soci, diuen que no es
pot fer cap crítica i, tot i estar molt
emprenyats per la prepotència que
demostren, ens fa por perdre el
pis”, expliquen.

El 2004, l’Ajuntament anunciava
la promoció de 203 habitatges de
protecció que s’encarregarien de
construir la Cooperativa Habitatge
Entorn (CCOO) i la cooperativa
Llar i Unió Catalonia (UGT).
“Després del sorteig el juliol de
2005 és quan va començar el nos-
tre viacrucis particular”, expli-
quen els propietaris. “L’Ajunta-
ment va trigar molt a donar
notícies sobre els pisos i molts ens
temíem que tot fos una estafa i
que no es construïssin”. Preocu-
pats, alguns dels veïns es van posar
en contacte amb l’Ajuntament,
que els va “tranquil·litzar” respec-
te a la construcció però que “ja va
anunciar que els pisos trigarien i

que estarien cap a finals de 2007,
una data que s’ha anat allargant”.
Les últimes informacions apunten
“amb sort” que els habitatges esta-
ran acabats a finals de 2008. 

El novembre de 2005, els futurs
veïns comencen a triar la coopera-
tiva que “van oferir dues formes
diferents de pagament però que

finalment van fer el mateix i no
van començar a construir fins un
any després que comencéssim a
pagar”. Els propietaris lamenten
que “la gent pugui pensar que ens
han regalat res; la majoria hem
hagut de pagar uns 50.000 euros
en només dos o tres anys, mentre
alguns també havien de pagar el

lloguer on viuen”, apunten.
Ja fa uns mesos que, mitjançant

el web www.vinyota.com, els futurs
propietaris s’han posat en contacte
i elaboren una llista de queixes
adreçades tant a cooperatives com
a administracions. “Ha estat la ma-
nera de conèixer-nos per intentar
pressionar junts”, diuen.  �

� HABITATGE | ELS PROPIETARIS ES MANTENEN EN CONTACTE MITJANÇANT UN WEB

� MOLLET DEL VALLÈS

LAURA ORTIZ

El viacrucis
de la Vinyota

EN CONSTRUCCIÓ. Estat de les obres dels pisos de protecció de la cooperativa d’UGT �A.PALOMO

Els futurs veïns dels pisos protegits es queixen
dels retards i la manca d’informació rebuda

� MEDI AMBIENT | XERRADA INFORMATIVA � DIVULGACIÓ

Cànem parla sobre la
protecció de Gallecs
� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

L’Illa presenta el 
llibre humanista 
‘El mensaje de Silo’

� La llibreria L’Illa, l’associació
humanista Amalgama i l’editorial
Edaf organitzen dijous (20 h) la
presentació del llibre El mensaje
de Silo, una obra que recull el pen-
sament de Mario Luis Rodríguez
Cobos, Silo, ideòleg humanista.
Mercè Duch, del Centre de les
Cultures, i Enrique Collado,
d’Amalgama, presentaran l’obra.
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Aconseguir el benestar físic, emo-
cional, mental i espiritual és l’ob-
jectiu de les persones que fan reiki,
una teràpia alternativa que es basa
en la canalització de l’energia. Isa-
bel Pérez, mestra d’aquesta tècnica,
feia una xerrada dimecres al centre
cívic L’Era per explicar els seus be-
neficis i animar el públic a partici-
par a la sessió que farà dissabte al
centre Kuida’t de Mollet. La ins-
cripció restarà oberta fins al dia del
curs, que té un cost de 100 euros.

Per ser mestre de reiki s’han de
fer tres sessions. En aquesta prime-
ra, Pérez explicarà en què consis-
teix la teràpia; donarà els codis de
la tècnica i farà el ritual per obrir el
que els experts anomenen canals
energètics per rebre l’energia uni-

versal a través de l’acostament de
les mans. Per poder fer els següents
nivells, l’opinió de Pérez és que
han de passar 21 dies per tal que la
gent s’acopli a l’energia. “Cada
mestre ho fa a la seva manera, pe-
rò jo crec que aquesta és la cor-
recta ja que les presses no són bo-
nes”.

PENSAMENT POSITIU

La gent acut a les consultes de reiki
per curar-se alguna malaltia. “Em
truca gent perquè li tregui un
quist, migranyes, mal a la cama...
Per exemple, un quist es pot treu-
re en quatre sessions consecutives,
tot i que la persona també ha de
posar de la seva part perquè si no
té una mentalitat positiva, difícil-
ment podré fer alguna cosa”, afir-
ma la mestra Pérez, i afegeix que

“molts vénen per curiositat ja que
és un tema nou, i si no volen sen-
tir, els arribarà alguna cosa, però
no tot”. A més, indica que tot i que
pugui semblar novedosa “aquesta
és la tècnica que utilitzava Jesu-
crist per curar malalts”. 

A Gran Bretanya, Alemanya i al-

tres països europeus s’està utilitzant
aquesta tècnica a hospitals com a
tractament pal·liatiu per disminuir
el dolor després d’una operació o
haver de rebre tractament de radio-
teràpia i quimioteràpia. Els hospi-

tals madrilenys comencen a practi-
car-ho tot i que ho fan voluntaris ja
que els terapeutes alternatius no es-
tan reconeguts.

Isabel Pérez farà una altra xerra-
da al mes de juliol sobre gemolo-
gia, l’estudi de les pedres per conèi-
xer les seves propietats i energies. �

� SALUT | ISABEL PÉREZ FA UNA SESSIÓ DISSABTE AL CENTRE KUIDA’T 

“Em truca gent perquè
els curi migranyes”
El ‘reiki’ és una tècnica energètica que es basa en l’acostament de les mans 

� MOLLET DEL VALLÈS

ANNA PALOMO

MESTRA. Isabel Pérez impartirà el curs de reiki �A.PALOMO

La predisposició
és essencial perquè
la teràpia funcioni
sobre el pacient

Banc de Sang aparca
una unitat mòbil al
costat del Mercat

� MOLLET. Una unitat mòbil d’acap-
te de sang se situarà divendres i
dilluns a Mollet. Divendres, aques-
ta estarà situada a l’avinguda
Llibertat, al costat del Mercat
Municipal; i, dilluns, romandrà
davant la masia de Can Borrell
durant tota la tarda. L’horari per
ambdues és de 5 de la tarda fins a
les 9 del vespre. Banc de Sang és
l’entitat que recull sang als munici-
pis de Catalunya.

Les estadístiques del Departament
de Salut confirmen que la inversió
per habitant i any al Baix Vallès és
un 30% inferior a la mitjana catala-
na. Mentre Salut destina 1.061

euros per càpita al conjunt de
Catalunya, la xifra es queda en
737,75 euros al Baix Vallès, segons
publica El 9 Nou.

L’atenció sanitària a la comarca
té un dèficit d’uns 320 euros per
habitant i any i si es pren com a re-
ferència el padró de 2007 (377.198

habitants), el Vallès Oriental hau-
ria d’haver rebut 120 milions d’eu-
ros més a les inversions del pressu-
post de l’any passat .

Aquesta manca d’inversió té com
a conseqüència, entre altres, la
manca de llits hospitalaris, un dèfi-
cit que indica un estudi elaborat per

la Cambra de Comerç i la Diputa-
ció de Barcelona. Segons l’informe,
el Vallès Oriental és la comarca de
la demarcació de Barcelona amb
menys llits hospitalaris.

DADES DE MITJANA

Per cada 10.000 habitants hi ha
25,7 llits a la comarca davant els 48
de la mitjana barcelonina. L’Hospi-
tal de Mollet, a dia d’avui, disposa
de 110 llits. El nou hospital allotja-
rà 160 llits hospitalaris i pal·liarà,
en part, el dèficit al Baix Vallès.  �

La inversió sanitària al Baix Vallès
és un 30% inferior a la catalana

� SANITAT | EL DEPARTAMENT DE SALUT DESTINA 737,35 EUROS PER CÀPITA

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT
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Potser per un malentès o per una
manca de concreció, el regidor de
l’Ajuntament Antonio López
(EUiA) i el gerent de l’Hospital de
Mollet, Jaume Duran, s’han contra-
dit aquesta setmana sobre la posada
en marxa d’un servei de radiografies
bucals a Mollet (actualment els
usuaris del centre de salut molletà
s’han de desplaçar a Granollers).

El regidor assegura que en una
reunió amb Duran va obtenir un
“compromís verbal d’habilitar
una sala del mateix centre a
aquests efectes”. López explica
que aquesta proposta és una reivin-
dicació personal que data del man-
dat 1999-2003 i s’ha mostrat “satis-
fet de l’acord i de la receptivitat
de la regidora de Salut, Carme
Guarro”, així com ha recordat que
la demanda es va aprovar per una-
nimitat al Consell Municipal de
Benestar i Salut del mes de febrer.

“Espero que es posi en funciona-
ment el més aviat possible”, deia
López.

La resposta de Duran, però, no
deuria ser gaire concreta. Des de
l’Hospital es puntualitza que el ser-
vei de radiografies bucals a Mollet
s’iniciarà el 2010, amb la posada en
marxa del nou hospital, que actual-
ment s’està construint a la ronda
dels Pinetons.

Segons el doctor Alfons Goday,
cap de servei de Diagnòstic per la

Imatge, el nou centre comptarà
amb un ortopantògraf digital, l’apa-
rell que permetrà efectuar les pro-
ves d’ortopantomografia o panorà-
mica bucal i la teleradiografia de
crani. �

Radiografies bucals, entre
compromisos i malentesos

� REIVINDICACIONS | ANTONIO LÓPEZ (EUIA) ASSEGURA HAVER ARRANCAT UNA PROMESA, QUE L’HOSPITAL NEGA

IXM ES QUEIXA DE NO SER CONVIDADA  
A PARTICIPAR AL PLENARI DEL PLA ESTRATÈGIC 2025

� PLANEJAMENT | EXCLUSIÓ DE “LA VEU CRÍTICA”

� Independents per Mollet (IxM) consideren que la Comissió Permanent i el
Consell Plenari del segon Pla Estratègic de Mollet no són prou participatives i
es queixa que se l’ha exclòs, malgrat ser “una de les formacions més actives, la
veu més crítica i la cinquena força política de la ciutat”, diu Annaïs Garcia. POLÍTICA
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� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M.E.

EUiA de Mollet s’ha adherit al

manifest contrari a l’anomenada

Directiva de la Vergonya, sobre

el retorn de persones 

immigrades al seu país d’origen,

amb mesures com l’ampliació a

18 mesos del termini 

d’internament i la disminució de

les garanties jurídiques dels

interns. El partit considera que

la directiva europea provoca un

greu retrocés dels drets humans. 

‘DIRECTIVA DE LA VERGONYA’ 

Actualment els pacients
que necessiten proves
d’ortopantomografia
han d’anar a Granollers

El nou centre de la ronda dels Pinetons disposarà del servei el 2010

� PLE MUNICIPAL

Sant Fost vota per la
dedicació exclusiva
de l’alcaldessa
� SANT FOST. La biblioteca acull
aquest divendres (21h) un ple
municipal extraordinari amb 17
punts a l’ordre del dia, entre els
quals es troben l’aprovació de la
dedicació exclusiva de l’alcaldessa
Montserrat Sanmartí; l’aprovació
provisional de la modificació pun-
tual del PGOU a la Conreria, que
compta amb l’oposició de veïns de
la zona; i l’adhesió de Sant Fost al
conveni pel servei de taxi.



DV, 27 JUNY 2008 13PUBLICITAT contrapunt



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

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

· MARTORELLES. PUEBLO. Casa unifa-
miliar. 168 m2. Obra vista, garaje, so-
lárium, jardín, suelos de parket, cale-
facción, pre-instalación de aire
acond., coc. equipada (microondas,
campana, vitro, lavavajillas..), baño
(marca roca y griferias Grohe). Acaba-
dos de primera calidad. Precio:
479.000 euros. Tel. 93 570 51 59.

· MOLLET. SANTA ROSA. Ref. 01978.
65 m2, salón 20 m2, 2 hab., baño, co-
cina para ref., suelo de gres, vent.
alum., puertas sencillas, ext., soleado,
balcón. Ideal parejas. Precio: 192.324

· TRASPASO LOCAL CON NEGOCIO DE
LENCERIA MONTADO EN MOLLET. Zo-
na centro. Cerca del casco antiguo.
Ref. 03034. Tienda provista de alar-
ma, pequeño trastero y baño. Con to-
do el género. Superfície de 60 m2. Es-
caparate. El precio del traspaso
variará según el genero que quede en
ese momento en la tienda. Precio:
33.005 euros (5.5 Ml). Alquiler de 400
euros/mes. Tel.  93 579 33 33.

· DESPACHO DE 50 M2. Todo exterior.

CLASSIFICATS
LABORAL · IMMOBILIÀRIA · MOTOR · DIVERS

CONTRAPUNT

Rambla Pompeu Fabra, 32, baixos

08100 Mollet del Vallès

Anuncis per teléfon 93 570 52 59

Anuncis per correu electrònic

contrapunt@contrapunt.cat

Anuncis per fax 93 579 33 88

Preu anuncis per paraules:

4,33 euros/setmana

15,15 euros/mes

Preu mòdul: 11,45 euros/setmana

ESQUEMA D’UN MÒDUL (48 X 39 mm) ��

DEMANDES

OFERTES

�
FEINA

EN VENDA

�
IMMOBILIÀRIA

· SE VENDE FORD FIESTA 1.4 TDCI 68
CV. 5 puertas, año 2002, aire acondi-
cionado, cierre centralizado, dirección
asistida, CD, a/g, color plateado.
Precio: 6.900 euros. Interesados llamar
al tel. 93 573 94 91.

· SE VENDE SEAT CÓRDOBA STELLA
1.9 SDI 65 CV. 5 puertas, año 2003,
aire acondicionado, CD, alarma, color
plata. Precio: 8.900 euros. Teléfono de
contacto: 93 573 94 91.

· PARTICULAR COMPRA COMICS, PRO-
GRAMES DE CINE, ÀLBUMS DE CRO-
MOS i cambia o ven postals il·lustra-
des. Tel. 659 024 504.

· LUNA. TAROT. Mágia blanca.
Atracción pareja, rituales, amarres,
limpiezas. Tel. 806 401 636. Visa: 902
502 038. Móvil: Lt al 5523. Horóscopo:
envia signo + tu signo + amor al 5523.
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EN LLOGUER

· SE ALQUILA PLAZA GRANDE DE
PÁRQUING. SITUADA EN CALLE CAN
PANTIQUET, por tan sólo 60 euros al
mes. Tel. 670 356 221 (Sr. Vicenç). 

· SE NECESITA TRASTERO GRANDE EN
ZONA DE CAN PANTIQUET disponible
para alquilar durante una larga tem-
porada. Tel. 636 10 43 68 (Ana).

· PISO EN MOLLET EN ALQUILER. 4
hab., sin mobiliario pero con cocina y
baño totalmente equipados. Precio:
740 euros/mes. Tel. 663 728 815.

· PISO EN ALQUILER EN CALDES DE
MONTBUI. Ref. 04031. Sup. 52 m2.
Reformado, 2 hab. dobles, 1 baño, co-
cina office, comedor, suelos gres,
vent. aluminio, puertas de haya. IBI y
comunidad incluidos. Necesario aval
bancario y acreditación de solvencia.
Precio: 600 €/mes. Tel. 93 579 33 33.

· Ref. 33553. PISO EN MONTMELÓ.
Zona SANTA ROSA. Sup. 85 m2, 2
hab., antes 3, baño, salón de 25 m2,
cocina office reformada y amplia, bal-
cón 4 m2, lavadero, trast., asc. Gastos
comunidad: 30 euros. Económico. Pre-
cio: 650 euros/mes. Tel. 93 572 30 73.

· MOLLET. ZONA PLANA LLEDÓ. Ref.
04049. Piso en Alquiler. 70 m2, 3 hab.,
baño, salón 14 m2, lavad., asc., cale-
fac. Tel. 93 579 33 33.

· PISO EN MARTORELLES. ZONA CEN-
TRO. Ref. 1572. Con muebles. 80 m2.
Arreglado para entrar a vivir con co-
medor de 21 m2, cocina office ref., la-
vadero, 3 hab., 2 de ellas dobles (an-
tes 4 hab), 2 baños, calefacción, toda
una oportunidad. Precio: 750
euros/mes. Tel. 93 570 51 59.

· PISO EN MOLLET. ZONA CAN PANTI-

TRASPÀS

ES TRASPASSA 

AGÈNCIA DE VIATGES
A MOLLET

en ple funcionament 

i molt ben situada.

Interessats/des truqueu 

al tel. 93 570 32 05

SE TRASPASA TALLER
MECÁNICO FRIGORISTA
Venta de maquinaria de hosteleria 
alimentación, frío comercial, aire

acond.

Tel. 667 446 340 
Preferible de la profesión. Para

empezar al dia siguiente en
Mollet y comarca.

SE TRASPASA 
ROSTISERIA EN 

MOLLET
Pleno funcionamiento. Local 
de 90 m2. Consultar precio.

Interesados llamar al tel.

650 70 98 19 o al

93 570 24 05

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

�
MOTORM
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�
ALTRESA

· BUSCO HOMBRE PARA SEXO GRATIS
Yo separada, muy ardiente y morbosa.
Tel. 636 366 290.

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

�
RELAXR

Se traspasa
CAFETERÍA HELADERÍA

en Mollet. 

Buena zona 
en pleno crecimiento.

Interesados llamar a 
partir de las 20.30 h al tel. 

690 91 55 92

· SE PRECISA SEÑORA RESPONSABLE
PARA LA LIMPIEZA en restaurante de
Mollet para media jornada de martes
a sábado. Llamar de 17 a 21h al 657
867 595.

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

· SE PRECISA CAMARERO en restau-
rante de Mollet para media jornada
de martes a sábado. Llamar de 17 a
21h al 657 867 595.

· EMPRESA EN ZONA DEL VALLÉS
ORIENTAL PRECISA MECANICO DE
AUTOMOCIÓN, se valorarán conoci-
mientos de electricidad e hidráulica.
Se ofrece trabajo estable. Retribución
según aptitudes. Interesados llamar al

Se busca 

CAMARERO/A
con experiencia 

y nacionalidad española. 

Se requiere experiencia. 
Para jornada completa.

Interesados/as llamar 
al tel. 663 534 177.

Restaurant de Mollet necessita

NOIA per treballar de
CAMBRERA 
A LA BARRA

Imprescindible que parli català.
Feina estable. 

Interessades truqueu al
629 06 29 94 . Sr. Ismael

Se precisa

ESTETICISTA
Con experiencia mínima de 2 años.
Jornada 8h de L-V (sábado libre)

Salario + comisiones. 

Centro situado en Mollet.

Interesadas llamar al 
93 544 57 76 (Sra. Mónica) Enviar CV a:

info@corporestetic.com
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Constructora inmobiliaria busca
incorporar diversos puestos:

CARPINTERO PARA 
COLOCACIÓN DE PUERTAS
INTERIORES / LACADOR /
OFICIAL 1ª PARA OBRA /

OFICIAL 1ª PARA FABRICACIÓN
DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO

Y PARA BARANDILLAS 
INTERIORES Y EXT. INOX.

Tel. 692 629 014

SE ALQUILA LOCAL
COMERCIAL EN

MOLLET,

c. Roger de Llúria, 43-45.

De 150 m2.

Precio: 600 euros/mes.

Interesados llamar al

93 674 87 09

euros (32 Ml). Tel. 93 579 33 33.

· CASA A TRES VENTS AL CENTRE DE
SANT FOST (DAVANT DE L’ESCOLA).
Finca de dues vivendes amb entrades
independents. Pati de 140 m2 i terras-
sa de 80 m2. Amb calefacció. Preu:
360.610 euros (60 Ml). Interessats/des
truqueu al telèfon 663 728 815.

· MONTORNÉS. ZONA IGLESIA. TORRE
AISLADA. Casa de obra nueva 270 m
construidos + 520m de parcela ,4 ha-
bitaciones , 2 baños ,garaje de 95m.
Acabados de primera calidad. Precio
desde 781.315 €. Teléfono de contac-
to: 93 568 35 45.

· MARTORELLES PUEBLO. PLANTA BA-
JA. Ref. 1635. Todo ext. 65 m2, salón
16 m2, 3 hab., baño, coc. office bien
conservada, lavad., trast., a. a., cale-
fac. Muy soleado. Precio: 216.365 eu-
ros (36 Ml). Tel. 93 570 51 59.

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

En el centro. Apto oficina y consultas.
Precio: 475 euros/alquiler. Interesa-
dos/das llamar al tel. 663 04 22 38.

QUET. Ref. 04053. 80 m2, 3 hab., ba-
ño, salón 22 m2, coc. office, lavad.,
asc. Tel. 93 579 33 33

· PISO EN BARCELONA DE 66 M2. IS-
TRITO/ZONA: HORTA-GUINARDÓ. Ref.
8006-12967. Piso totalmente amue-
blado con calefac., aire acond., elec-
trodom., caldera nueva, recien pinta-
do y muy bien comunicado por metro.
Piso sencillo. Precio: 950 €/mes. Depó-
sito de 1.900 €. Tel. 93 318 37 37. 

· PISO EN ALQUILER EN SANT FOST.
ZONA CENTRO. Ref. 1636. Piso desti-
nado solo a Mossos d’Esquadra. Piso
para 4 personas, (1 persona x hab.),
totalmente equip. de electrodom.
(nevera, microondas, lavadora). Que-
da incluido en el precio los suminis-
tros de agua, luz y gas. Dispone de ca-
lefac., totalmente ext., solo 1 vecino.
Distancia a escuela de policia: 5 min.
Precio: 800 €/mes. Tel. 93 570 51 59

· SE ALQUILA CASA EN PARETS (En-
sanche), junto al barrio de Lourdes,
estupendas vistas. 150 m2, 3 hab., 2
cuartos de baño, jardín, parking con
puerta automática. 1.200 euros/mes.
Tel. 610 40 00 26.

· DESPACHO EN EL CENTRO DE MO-
LLET. Primer piso. 60 m2, todo exte-
rior. Para consulta, terapeutas, masa-
jistas... Precio: 300 euros/mes. Tel. 663
728 815.

· Ref. 04045. PISO EN MOLLET. CEN-
TRO. 70 m2, salón 20 m2, 3 hab., ba-
ño, aseo, cocina office, amueblado,
calefacción. Ascensor. Precio: 850 eu-
ros/mes. Tel. 93 579 33 33.

teléfono 639 327 714. Preguntar por
Sr. Antonio. 

· Se necesita PERSONAL MOTIVADO
para hosteleria (LIMPIEZA Y PREPA-
RACIÓN) para media jornada. Intere-
sados enviar CV a deniskaty@hot-
mail.com.

Es ven
PLANTA BAIXA
TOTA EXTERIOR 

a MOLLET.
Barri de Lourdes. 

2 hab. + traster. 
Jardí de 90 m2 
amb caseta.
Barbacoa de

pedra.

Preu: 252.000 EUR
Tel. 93 562 51 17

(tarda-nit)



� COMERÇ | EL MAL TEMPS DE PRIMAVERA FA BAIXAR LES VENDES

El comerç ajusta les compres de
temporada per encarar la crisi

ECONOMIA

DV, 27 JUNY 2008      15 contrapunt

SANT FOST REBRÀ LA UNITAT MÒBIL DE    
CONSUM DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

� CONSUM | VISITA AL JULIOL

� SANT FOST DE CAMPSENTELLES. Dijous una de les unitats mòbils d’informació al
consumidor de la Diputació de Barcelona visitarà Sant Fost per donar resposta
a les consultes i reclamacions que els ciutadans vulguin fer als tècnics de l’Àrea
de Slaut Pública i Consum.

El sector comercial també s’estreny
el cinturó. Els botiguers, que ja es-
tan fent les comandes dels produc-
tes de la temporada de tardor i hi-
vern, fan una previsió a la baixa de
les vendes. “Hem notat la frenada
i davant les notícies sobre la crisi
econòmica, que no es paren de re-
petir, hem reajustat les nostres
compres”, explica Mercè Rossell,
presidenta de l’Associació de Co-
merciants del carrer Barcelona i
plaça Catalunya. Per a la presidenta
de l’Associació de Comerciants del
Barri Antic de Parets, Juani León,
aquesta frenada en les vendes ja es
percep fa mesos en el comerç.
“Des de l’octubre notem que el
consum s’ha frenat”, apunta León. 

MARCATS PEL MAL TEMPS

De fet, no només la crisi econòmi-
ca ha provocat la baixada en el
nombre de vendes. Les pluges de
la primavera han ocasionat una da-
vallada sobretot en el sector de la
moda i el calçat. “Aquest tipus de
producte va molt lligat al temps i
aquesta primavera ens ha perjudi-
cat”, diu Rossell.

Quan encara se li dóna la ben-

vinguda a la calor, aquest dimarts 1
de juliol comença la temporada de
rebaixes d’estiu, que el sector pre-
veu amb forts descomptes. “El fet
que s’hagi venut poc fa que el co-

merç tingui més estoc de l’habi-
tual i que els descomptes puguin
ser més atractius per donar sortida
als productes”, explica León, que
vaticina una bona temporada de re-

baixes perquè “la gent s’ha retin-
gut molt a l’hora de comprar i ara
les ofertes poden ser un revulsiu”. 

Amb tot, Rossell assegura que la
rebaixa depèn molt del tipus de
producte. “Aquelles marques que
s’han de treure de sobre l’estoc
perquè és molt de temporada sí

que fan una política de rebentar
preus, però el producte de més
qualitat, que no està tan condicio-
nat per la moda d’aquell any man-
té uns descomptes més moderats”,
comenta. La temporada de rebaixes
s’allargarà fins al 31 d’agost. �

�� MOLLET / PARETS

LAURA ORTIZ

APARADORS. A partir de dimarts s’obren les rebaixes� ARXIU

L’1 de juliol comença una època de rebaixes que els comerciants preveuen amb forts descomptes 

El sector de la moda i
el calçat ha estat el 
més perjudicat per les
pluges de primavera

Les rebaixes, que alguns
botiguers vaticinen 
bones, s’allarguen fins
al proper 31 d’agost 

Caixa Terrassa obre
una línia d’estímul
per vendre pisos

� MOLLET. L’entitat Caixa Terrassa
ha obert una línia de convenis per
als promotors que operen a Mollet
per estimular les vendes d’habitat-
ges. Concretament, s’han establert
hipoteques a un tipus d’interès fix
del 2,5% durant els primers cinc
anys del crèdit que, segons l’entitat,
abarateix la quota mensual en un
40%, respecte a l’import habitual
amb els actuals mercats hipotecaris. 

� FINANCES
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EL PASSAT DILLUNS 16 DE JUNY

VAIG ANAR A RECOLLIR EL DIARI A

LA BÚSTIA. Quina va ser la meva
sorpresa en veure tantes bones notí-
cies per a qui ens agrada l’esport.
Equips com el Girona, el Sant An-
dreu i el Barça B han aconseguit
l’ascens de categoria, un fet que és
important perquè pot ajudar a asso-
lir una major participació catalana
en les categories nacionals. Quan-
tes vegades he comprovat que Ca-
talunya va per darrera d’altres co-
munitats... És per això que és
favorable augmentar aquesta parti-
cipació. 

També, una altra bona notícia de
primera plana era la victòria de Ra-
fa Nadal, que també comença a
regnar sobre herba. I, en clau local,

tampoc hem d’oblidar la nova cate-
goria guanyada pel Club Futbol
Mollet. És un mèrit que hem d’elo-
giar, mèrit del qual, personalment,
em sento orgullós per ser soci del
club molletà des de fa un munt
d’anys.

Posats a destacar esdeveniments,
voldria remarcar la recuperació del
Castell de Montjuïc per part de la
ciutat de Barcelona. Això dotarà la
Ciutat Comtal d’una gran fortalesa
impregnada d’història.

Després de mirar aquest diari ple
de notícies positives, la meva cor-
dial felicitació a tots aquells que te-
nen cura i procuren pel bé de les
activitats de cadascuna d’aquestes
entitats, que treballen dia a dia per
millorar.  �

enyor alcalde, Josep
Monràs, últimament està
massa ocupat en tasques
polítiques que no són les

pròpies de l’Ajuntament, com les
de diputat d’Esports de la
Diputació i com a president del
Consell Esportiu del Consell
Comarcal del Vallès Oriental.
Aquests càrrecs el tenen massa ocu-
pat, i fan que no compleixi suficient-
ment amb els deures com a alcalde.
Fa força temps que no el veig en els
consells municipals de les empreses
i sectorials. Aquesta desatenció va
acompanyada d’una excessiva preo-
cupació pel que fan altres membres
del consistori. Està molt preocupat
per l’absència d’altres regidors i regi-
dores en la inauguració de la plaça
d’Andalusia; curiós si recordem que
cap regidor de l’oposició fou convi-
dat a rebre l’esmentada senyora i el
president de la FECAC, que va
mostrar la seva estranyesa pel fet que
no hi fóssim. Aquesta és la seva
manera d’actuar, ni en actes de pro-
tocol té presents els membres de la
corporació que també són represen-
tants del municipi.

Vaig ser jo, en representació del
llavors grup municipal d’EUiA, qui
va proposar en el ple que es dedi-

S

Carta oberta a l’alcalde Monràs

Tinc dubtes que sigui
d’esquerres quan li 
agrada tant governar
amb CiU i privatitzar

APORTACIONS ���

MANEL TORRAS  

Sempre avançar

Mollet del Vallès

qués una plaça a Andalusia i el por-
taveu socialista em va titllar d’opor-
tunista. Em sento molt orgullós,
com a andalús d’origen i molletà
d’adopció, que els andalusos tin-
guem una plaça com a reconeixe-
ment a la nostra aportació socio-
cultural, econòmica i de pros-
peritat a l’avenç de Mollet, en par-
ticular, i de Catalunya, en general.

Hi ha molts assumptes al carrer
dels quals es pot preocupar, més
importants del que fa o deixa de fer
qui subscriu aquestes línies. Preo-
cupis més pels sindicats i treballa-
dors de l’Ajuntament, que sembla
que no estan gaire satisfets amb la
seva gestió. Encara millor, preocu-
pis d’arreglar el dèficit municipal
de dos milions d’euros. A tot això,
per què ven un terreny comercial a
la Vinyota a una empresa per 2,3
milions d’euros, menys del que li
oferia l’altra empresa competidora?

Un altre exemple de la seva pe-

culiar forma d’actuar és que da-
vant l’abandonament massiu de
funcionaris de l’Ajuntament per
anar-se’n a d’altres (24 en un any,
dels quals 23 són tècnics, i 4 d’ells,
caps de departament), argumenta
que és normal i, en una demostra-
ció de no sabem ben bé què, posa
la portaveu del grup municipal
d’ICV-EUiA com a exemple dels
que han marxat, quan sap perfec-
tament que la condició de regidor
i funcionari de l’Ajuntament és
incompatible. Aquesta no és una
actuació que s’esperi d’un alcalde.

Em podria aclarir un dubte? És
vostè d’esquerres. És que tinc molts
dubtes, perquè li agrada tant priva-
titzar i governar amb la dreta de
CiU i rebutjar les propostes pro-
gressistes del nostre grup municipal
que ja no sé què pensar. Li posaré
exemples: el PEIN de Gallecs, el
bus a la UAB, el tercer ambulatori,
el reglament de participació ciuta-
dana, l’atenció domiciliària etc.

Espero que reaccioni i comenci
a actuar com un veritable alcalde
el més aviat possible. Si té l’amabi-
litat de considerar aquestes parau-
les i fer veritables polítiques d’es-
querra podrà tenir el suport del
nostre grup municipal. �

CIBERENQUESTA Voteu a www.contrapunt.cat

LA PREGUNTA: Com qualificaria la situació econòmica actual? 

S’és massa
permissiu amb 
els petards?

Sí
75%

Normal
10%

No
10%

�

Resultats definitius

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

Després de mesos parlant de desacceleració, alentiment i frenada, 

finalment el Govern central assumeix la situació econòmica actual

com una crisi que es vaticina pitjor que la de 1993. El Consell Comarcal

ha presentat l’Informe de Conjuntura Econòmica del Vallès Oriental,

que tot i analitzar el 2007, ja mostra una desacceleració pausada de

l’economia comarcal, motivada principalment per la creació de menys

empreses que en anys anteriors i per un creixement escàs de l’ocupació,

lligat a l’augment d’expedients de regulació i a la taxa d’aturats, en

alça continuada fa gairebé un any a Mollet. La crisi del sector de la

construcció i immobiliari, ja apuntada l’any passat, afectarà, no només

la iniciativa privada, sinó les arques municipals. L’Ajuntament de 

Mollet deixarà d’ingressar un milió d’euros en conceptes provinents

de la construcció, un fet que es veia venir i que l’administració local

haurà de corregir, el més aviat possible, amb mesures de contenció

que afectin, en última instància, els serveis públics de la població. �

DAVANT LA CRISI L’ADMINISTRACIÓ LOCAL HA DE CORREGIR

LA MANCA D’INGRESSOS AMB MESURES DE CONTENCIÓ URGENTS

Una crisi assumida

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

Sense la construcció
massiva de temps 
passats, l’economia
no tira igual

PLATXÈRIA

Antropòloga i professora

Crisi

a temps que la gent
nota que l’economia no
va bé però els governs
no volien reconèixer

que ja no érem en temps de vaques
grasses. Després que passessin les
eleccions, comencem a saber-ne
més. Raons per a la crisi de la qual
ningú en vol parlar? La crisi finan-
cera internacional, l’augment dels
preus del petroli i la davallada de
la construcció a casa nostra. Un
cúmul de circumstàncies que ens
deixa amb els sous per terra, els
preus dels productes de consum
pujant a tot drap i la capacitat de
compra dels ciutadans rebaixada
fins a límits que suposen fins i tot
problemes greus de pagament d’hi-
poteques o del cistell de la compra.
Sembla que els responsables polí-
tics assumeixen que fins a finals
del 2009 no iniciarem la remunta-
da econòmica, i que fins llavors els
preus i l’atur seran més alts. 

Sense la construcció massiva de
temps passats, l’economia no tira

igual. Ja no passa allò que un pis
passat sis mesos val el doble; al
contrari. I si l’economia només es
basa en construir, alguna cosa no
va bé. Cal que la riquesa es basi en
molts més sectors, que la creació
de treball sigui en molts camps,
que no depenguem d’inversió es-
trangera per sobreviure, si no,
sempre estarem a disposició dels
altres i això no és bo.

Les mesures del govern són de
contenció de la despesa i de pressu-
postos restringits per no generar
més inflació de la que ja estem pa-
tint. Però caldrà que es pensi tam-
bé a invertir en educació i empre-
sa; en innovació i emprenedors que
siguin capaços, a casa nostra, de ge-
nerar feina i riquesa. Catalunya ha
estat sempre lloc de creació de fei-
na, on s’emmirallen altres; haurí-
em de seguir en la mateixa línia i
fer de la crisi virtut, ens ho devem a
nosaltres mateixos. �

F

� http://platxeria.blogspot.com

TRINI 

M I L A N

ANTONIO LÓPEZ
Regidor d’ICV-EUiA i coordinador d’EUiA a Mollet
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Gallecs, 30 km/h?
JOANA KISNER �Mollet

A l’entrada del camí –carretera–
que va a Gallecs hi ha un senyal
que diu: velocitat màxima 30 km
a tot Gallecs. Que poc costa posar
un senyal i quant fer-lo complir,
començant per la regidora de
Qualitat Ambiental de Mollet i
habitant de Can Salvi de Gallecs,
que en lloc de donar l’exemple es
passa pel folre la limitació. I com
ella, la majoria dels que hi passen.
El que més lent hi passa va a 60
quilòmetres hora. I una bona part
a 80 i més. Si això és un camí, que
m’ho expliquin. A més, he obser-
vat que hi ha molta gent que no és
de Gallecs que té claus il·legals
del pivot que hi ha al final de la
carretera de Gallecs. I solen ser
els que més corren. I el Consorci
de Gallecs de segur que ho sap.

Durant un temps hem gaudit
d’una entrada al camí o carretera
de Gallecs ple de forats, la qual
cosa ha evitat que els cotxes po-
guessin anar a més de 30. Jo de-
xaria el forats de forma perma-
nent. Quan passem caminant o
en bici els cotxes aixequen una
gran polseguera i els importa un
rave si molesten o no.

Em sembla una excel·lent idea
que el Consorci tanqui més ca-
mins de Gallecs, ara falta que els
mantinguin tancats de veritat.
Gallecs és per passejar-hi i gaudir
de la natura i del paisatge, no per
passejar-se amb cotxe, quad o
moto. �

Aniversari Montseny
OLGA SÁNCHEZ �Mollet

La setmana pasada vaig llegir en
aquest mateix diari una carta
escrita per antigues presidentes de
l’APA del CEIP Montseny.
Parlaven dels començaments d’a-
questa escola i de la celebració
dels 25 anys de la seva creació.
Ningú les va convidar. A mi tam-
poc, antiga i una de les primeres
alumnes. Ni als meus companys
de classe. I la veritat, m’hagués
agradat molt, moltíssim haver
pogut assistir-hi, portar la meva
filla perquè veiés on havia estu-
diat la seva mare de petita. També
haver-me pogut retrobar amb els
profes, els amics, la gent de l’APA,
les monitores del menjador i amb
tota la gent que va compartir amb
mi aquells anys d’ escola. La
Lourdes i la Rosa Maria parlaven
de la granja i de la matança del

porc. Jo i els meus companys ens
quedàvem al migdia una estona
per netejar la granja i donar de
menjar als animals. I ploràvem el
dia de la matança perquè ens
mataven el nostre porquet.
Assajàvem a l’orquestrina, muntà-
vem la festa de final de curs, jugà-
vem a l’equip de bàsquet del
cole... Formàvem part d’aquesta
comunitat educativa. Els meus
records d’escola són molts, macos
i tendres. Al Montseny vaig créi-
xer com a persona i vaig gaudir
com a alumna. 

M’entristeix molt que en la ce-
lebració dels 25 anys del seu nai-
xement no s’hagi comptat amb
nosaltres, i que s’hagi fet com una
festa de final de curs més. Crec
que faltaven moltes persones que
van lluitar per tirar endavant un
projecte amb il·lusió, i em sem-
bla molt egoista que no se’ls hagi
tingut en compte. Per això, espe-

ro que quan l’escola faci els 50
anys, qui hi hagi, que seran els
fills dels antics alumnes o els néts
de les antigues AMPA, es recor-
din de tothom, dels que hi vam
ser una vegada, i que es recone-
gui l’ esforç de tots per igual. Feli-
citats, CEIP MONTSENY, pel
vostre 25è aniversari. �

Preus dels locals
CÈSAR PAZ�Mollet 

Faig esmena a l’article aparegut el
13 de juny amb unes declaracions
del nostre alcalde sobre el preu
dels locals a Mollet. No sé com
s’han obtingut els preus indicats,
però sí que puc dir  que són total-
ment exagerats. Com a API, a la
meva base de dades no n’apareix
cap que superi els 5.000 €/m2 que
s’indica com a preu mitjà, més
aviat aquesta mitjana són 3.000 €

amb molts entre 2.000 i 2.500
€/m2. Pel que fa als lloguers, la
majoria dels preus son entre els 6
i 12 € el metre quadrat. S’ha de
tenir en compte que el preu del
lloguer normalment és inversa-
ment proporcional als metres qua-
drats del local.  Naturalment sem-
pre hi ha excepcions però que
mai es poden considerar un refe-
rent. Com a indicatiu  puc dir que
al carrer Barcelona no s’ha fet cap
venda de local en els últims 15
anys i per tant malament poden
haver-hi punts de referència. 

Aquest tipus de notícies són
molt contraproduents, ja que el
seu efecte en el mercat sí que
pot  contribuir a una pujada de
preus. Tot i això, els preus d’a-
quest tipus d’immobles en el su-
pòsit d’ésser molt elevats, estan
subjectes a la llei de l’oferta i la
demanda i els puc assegurar que
davant d’un llogater realment sol-
vent el propietari difícilment el
deixarà escapar per una qüestió
de preu. Per exemple, en aquest
moment existeixen a L’Illa diver-
sos locals disponibles i puc afir-
mar que si no es lloguen no és
pas una qüestió de preu

Pel que fa a la instal·lació de
marques punteres no és el preu
dels locals el que les fa enrere si-
nó que no n’existeixen de les di-
mensions i característiques exigi-
des per aquestes; a més, consi-
deren la renda de la població de
Mollet molt baixa per als seus pa-
ràmetres. 

Tampoc hi ajuda gaire la quan-
titat de tràmits, gestions i paperas-
sa per part de l’Ajuntament així
com el tracte per part d’alguns
funcionaris municipals que, més
que facilitats, sembla que la seva
missió sigui posar inconvenients,
i desanimen moltes vegades els
possibles emprenedors. �

Bústia
redaccio@contrapunt.cat

Les cartes i fotografies que vulguin aparèixer en aquesta

secció hauran de fer constar el nom i cognoms de l’autor, l’a-

dreça, un telèfon de contacte i el document d’identitat. Els

escrits han de tenir una extensió màxima de 20 línies. En

cas que es depassin, la redacció es reserva el dret d’escurçar-

les. Els escrits i/o imatges també es poden fer arribar per

correu postal (Rambla Pompeu Fabra, 32, baixos, 08100

Mollet del Vallès) o be per fax: 93 579 33 88
�

l dia 16 tenia una intervenció de 
vasectomia a l’Hospital de Mollet 
programada des de fa dos mesos. En
teoria l’operació estava programada

per a les 11.15 h. Vaig realitzar l’ingrés a les
10.20 h en dejú, lògicament, i després d’estar
dues hores esperant, m’avisa la infermera de 
quiròfan i em comunica que el metge no pot
venir per problemes familiars i que no se’m 
realitzarà la intervenció. Lògicament vaig baixar
al taulell, perquè em programessin un altre dia i
per exposar la meva queixa, i em diuen que se
sabia des de primera hora però que m’havien
estat trucant a casa i que no contestava (cosa
que és incerta perquè no figurava cap trucada en
el meu telèfon). I és clar que no hi era si vaig

realitzar l’ingrés dues hores abans. Em pregunto,
quin problema tenen en aquest hospital? No
estan informatitzats? O és que cadascú va a la
seva bola? El que fa més gràcia és que ja és la
tercera vegada que tinc problemes en aquest
hospital i sempre hem deixat passar les coses
sense denunciar-les, però aquesta ha estat 
l’última vegada! 

Considero que aquest hospital és tercermundis-
ta. A tot això, i per acabar, segueixo sense tenir
hora per a la intervenció perquè no sabien quan
tornaria el doctor, és a dir, que hauré d’esperar i
tornar a perdre un altre dia de feina que no co-
braré.

J.CARLOS CASTELLAR�Martorelles 

E
Manca de coordinació a l’Hospital

Per manca d’informació o per incivisme hi ha algú que fa un
mal ús de les minideixalleries, on es poden llençar bombetes
però no fluorescents, que s’han de portar a la deixalleria. 

JAUME BOSCH �Mollet del Vallès

Cada cosa al seu lloc�

VOX POPULI

Creu en les 
teràpies i en la
medicina natural
i alternativa?

Núria
Garrido

Mestra  (39)
MOLLET DEL VALLÈS

L’homeopatia li va curar al meu
fill l’otitis. Em costa creure-hi,
però davant l’evidència, no em
queda més remei.

Maria
Hernández

Mestressa de casa
(62) MOLLET

Depèn de quina teràpia sí que
hi crec. Per exemple, no he
anat mai a un homeòpata, pe-
rò si ho necessités ho faria.

José Xavier
Salgado

Administratiu  (29) 
SANTA PERPÈTUA

Poden ser un complement a la
medicina tradicional. Si una 
cosa no funciona se n’han de 
provar d’altres.

Mari Carmen
Castillo

Mestressa de casa
(57) MOLLET

Sí que hi crec, a mi m’han fet
acupuntura i homeopatia als
peus pels dolors i m’ha 
funcionat molt bé.

Montse
Muñoz

Aturada  (40) 
MOLLET DEL VALLÈS

No n’he fet servir gaires, però
al meu fill li vaig comprar 
medicines homeopàtiques i li
va anar molt bé.

Maria Rosa
Aniento

Administrativa (51)
SANT FOST

Són una bona solució per a
segons quin tipus de 
problemes. He fet sessions 
d’aromateràpia i són relaxants.

Text i fotos: ANNA PALOMO
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ESPORTS

� MOTOR | LA FIRMA DE MARTORELLES ÉS SEGONA

� MARTORELLES. El jove pilot de Derbi Mike Di Meglio va acabar
segon al Gran Premi d’Anglaterra del passat cap de setmana. El fran-
cès es consolida al capdavant de la general. Amb el setè lloc de Joan
Olivé, Derbi és segona en la lluita de marques amb 154 punts.

COMENCEN LES 48 HORES DE BÀSQUET
DEL CB MOLLET I DE LA UE SANT FOST 20

EL CEM PORTA LA MILLA URBANA
A LA PEDRA SALVADORA 22

GRAN ACTUACIÓ DELS VETERANS DEL
CAM AL CAMPIONAT DE CATALUNYA 20

DI MEGLIO I OLIVÉ SUMEN ELS PUNTS 
DE DERBI AL GP DE DONINGTON PARK

El ciclista Víctor Sánchez de l’e-
quip Terrasenses va ser el vencedor
de la vuitena edició del memorial
Antoni Fortuny en categoria cadet
que organitza el Club Ciclista
Mollet amb el suport de la
Federació Catalana de Ciclisme i
que diumenge va omplir l’avinguda
Llibertat de gom a gom. 

Sánchez va fer un temps d’una
hora, 30 minuts i 51 segons i va
marcar un ritme demolidor de 35
quilòmetres per hora de mitjana.
Aitor Valderrama (Linde Gallaste) i
Genís Soriano (Cunit - CJAM) van
completar el podi. Valderrama va
acabar segon però va ser el més fort
en muntanya. El molletà millor po-
sicionat va ser Marc Soler de l’e-

quip CECOC.  En la classificació
per equips, però, la firma Sarfa va
ser el conjunt que més punts va su-
mar. El segueixen el Terrasenses i
JCS Construct. La participació to-
tal de la cursa cadet va ser de 37
inscrits, només es van produir qua-
tre abandons. 

La cita coincidia amb el Cam-
pionat de Catalunya per Cecs en
tàndems que va guanyar Santiago

Molina de l’equip ONCE. Molina
va fer un temps d’una hora, 20 mi-
nuts i 13 segons. El podi del cam-
pionat autonòmic d’invidents el
van completar Teresa Costa i Joan
Baldó, ambdós també de l’equip
ONCE. Amb aquest certamen de-
dicat a la memòria d’Antoni For-
tuny, president del Club Ciclista
durant 45 anys, l’entitat molletana
tanca la temporada. �

� CICLISME | SANTIAGO MOLINA S’ADJUDICA EL CAMPIONAT DE CATALUNYA PER CECS

Víctor Sánchez s’imposa
al vuitè Antoni Fortuny

� BILLAR | SAID LAOUKIDI, MILLOR JUGADOR DEL TORNEIG

� MOLLET DEL VALLÈS

PEDRO NAVARRO

ARRIBADA. Sánchez després de creuar la línia de meta �MARC GARCIA

CAMPIONS. Foto de família de tots els finalistes �L’ENDROIT

Màxima emoció a la final del tor-
neig d’Interlocals de billar americà
disputada dissabte al pub l’Endroit.
Dos equips del Pool&Beer es dispu-
taven el títol, per una part el P&B
Custom (Cristian Palatsi, Cristian
Deantoni, Sergi Macías) i, de l’al-
tre, P&B Josan (Jaume Grau,
Xavier Pi, Sergi Flores). Les forces
van estar molt igualades en el trans-
curs de les 18 partides i cap dels dos
tridents va aconseguir una renda
suficient com per respirar tranquils. 

Així, els dos equips van arribar a
la darrera partida amb un ajustat
133 a 132 al marcador, tot per deci-
dir. En aquest cas, la impecable ac-
tuació de Xavier Pi, amb dues boles
a banda consecutives, va donar la
victòria al P&B Josan per 143 a
135. Abans de la final per equips es
va disputar l’encreuament per esco-
llir el millor jugador del torneig.
Said Laoukidi (L’Endroit) es va im-
posar a Iván (P&B Mc Fly) amb un
contundent 4-1. Després del sots-
campionat de l’Endroit, Said es
confirma com un dels molletans
en millor forma. �

El P&B Josan guanya
el dotzè Interlocals

� MOLLET DEL VALLÈS

P. NAVARRO

El passat dissabte, el Club 
Ciclista Plana Lledó va fer una
sortida junt amb el Club 
Ciclista Nicky de Terrassa per
França. El club molletà venia
de participar a l’Irati Xtrem. 

130 quilòmetres per França

CC Plana Lledó
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La secció d’atletes veterans del
Club Atlètic Mollet ha demostrat
que tenen corda per estona. Els tres
atletes molletans van fer un gran
paper al Campionat de Catalunya
celebrat a Lloret de Mar. El primer
nom a destacar és el de Xavier Quí-
lez que va guanyar la medalla d’or
a la prova de 5.000 metres marxa. A
part, Quílez també va aconseguir
l’or a les proves combinades M50.
Així, Quílez va demostrar que, a
part de ser un gran corredor de
fons, també domina altres especiali-
tats atlètiques. D’altra banda, José
Prieto va aconseguir la tercera pla-
ça a 100 metres i un primer lloc a
100 metres però no va optar a me-
dalla perquè no va assolir la marca
mínima exigida. Per últim, Antonio
Pérez va aconseguir la primera po-
sició en 3.000 metres obstacles a la
categoria M45. �

� MOLLET DEL VALLÈS

PEDRO NAVARRO

EN POSICIÓ. La delegació de Kyokushin Karate a Viena�K.K.M.

� ATLETISME | ANTONIO PÉREZ I JOSÉ PRIETO COMPLETAVEN EL TRIDENT MOLLETÀ

Quílez es penja dos ors a
l’autonòmic de veterans

� MARTORELLES. Magnífica actuació
dels cinc representants de l’entitat
Kyokushin Karate Martorelles al
cinquè Open Internacional cele-
brat recentment a la ciutat de
Viena, a Àustria. Dins la modalitat
kumite (combat) va destacar Dyana
de Melo, campiona en categoria
benjamí. A la categoria aleví feme-
ní, Andrea Romero també va aca-

bar en primera posició i la seva
companya Alba Estany va aconse-
guir la medalla de plata.

Per últim, a la modalitat kata
d’alevins, Arnau Macià va ser sots-
campió i Àlex Ronda va acabar en
quarta posició. A l’Open Interna-
cional de Kyokushinkai a Viena
van participar 153 competidors de
13 països diferents. �

Kyokushin recull dues
medalles d’or a Àustria

� KARATE | OPEN INTERNACIONAL A VIENA

L’equip de futbol
del Centre de Salut
Mental cau a la final

Mollet pot escollir la
mascota de l’europeu
Barcelona 2010

Arriben les 48 hores
de bàsquet a Mollet
i Sant Fost
� � MOLLET / SANT FOST. S’aproximen
les competicions 48 hores de bàs-
quet tant a Mollet com a Sant Fost.
En el cas del torneig santfostenc,
que arriba a la dotzena edició, se
celebra aquest cap de setmana al
Pavelló 2. La jornada de dissabte
anirà acompanyada d’una botifarra-
da. També aquest cap de setmana es
desenvolupen les 48 hores del CB
Mollet al pavelló Plana Lledó amb
la participació de deu equips. 

� MOLLET. El centre cultural La
Marineta de Mollet serà, fins al
proper 19 de juliol, un dels sis
punts per escollir la mascota que
ha de representar la imatge del
Campionat d’Europa d’Atletisme
Barcelona 2010. L’elecció també
es pot realitzar per mitjà del web
del campionat (www.bcn2010.org)
on es pot visualitzar el disseny i el
percentatge de vots de les quatre
mascotes finalistes.  

� MOLLET. L’equip de futbol sala del
Centre de Dia de Salut Mental de
l’Hospital va perdre 4-6 contra el
Manresa a la final del desè cam-
pionat provincial disputada al
pavelló de Riera Seca. Aquesta és
la tercera vegada que els pacients
del centre molletà participen en
una competició que enguany han
integrat 20 centres de dia. El tor-
neig s’entén com un dels elements
terapèutics més positius. 

Trobada anual a l’Hospitalet

� MOLLET DEL VALLÈS. Els benjamins del Club Atlètic Mollet van partici-
par el passat 14 de juny a les Trobades Anuals d’Atletisme celebrades
a l’Hospitalet de Llobregat. Un dels millors resultats va ser el salt de
llargada d’Anna Zúñiga que va col·locar la molletana entre les 10
millors marques de 36 participants.�C A M
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La sort no va acompanyar el bon
joc de l’aleví A del Martorelles. Els
blanc-i-vermells van ser sotscam-
pions del 17è Torneig Interfutbol
per categories base que el club va
organitzar el passat 14 de juny al
camp municipal. La final va ser
molt igualada i va acabar amb el
marcador inicial. La UE Vilassar de
Mar, però, va estar més encertada
des del punt de penal i el Martore-
lles es va haver de conformar amb

la segona posició. A part, el CF
Martorelles B va quedar tercer. Així
que el club va copar el podi aleví. 

ALTRES CATEGORIES

El benjamí A del CF Martorelles
es va imposar en el seu grup i va
acabar campió. La CF Damm va
guanyar a categoria Escola i el CE
Mercantil es va adjudicar el trofeu
prebenjamí, novament amb el
Martorelles com a sotscampió. Al
torneig Interfutbol van participar
452 jugadors. �

� MARTORELLES

PEDRO NAVARRO

PLANTER. Foto de família dels petits del CF Martorelles després del lliurament de trofeus �CF MARTORELLES

� FUTBOL | L’ALEVÍ DEL CF MARTORELLES VA PERDRE LA FINAL ALS PENALS

La plata de l’Interfutbol
aleví es queda a casa

Més de cent nens i nenes van participar en el campus que el
Lourdes va organitzar a Can Vila. En les jornades van participar,
entre altres professionals, Manolo González, entrenador del
Gramenet B, i Alberto Manga, capità del Gavà. Tots els 
professionals hi han col·laborat desinteressadament. �FOTO: M.G.

Les claus del futbol, a Can Vila

En la planificació esportiva per
a la propera temporada, el
club segueix fidel als seus 
principis. Així, el primer equip
de Segona Territorial es basarà
en jugadors del planter sense
retribucions. Les cinc baixes del
primer equip seran cobertes
per efectius del juvenil.  

La propera temporada

El primer equip

El femení del Club
Hoquei debuta al
17è Ciutat de Mollet

El CEM trasllada la
20a Milla Urbana a
La Pedra Salvadora

� MOLLET. El Centre d’Estudis
Mollet organitza la vintena Milla
Urbana aquest dissabte a les pistes
d’atletisme de La Pedra Salvadora.
La cursa estava programada el pas-
sat 25 de maig però es va haver d’a-
jornar per la pluja. L’organització
conserva els mateixos horaris, és a
dir, a les 10 del matí els cadets
començaran la primera cursa. El
centre escolar també manté les cur-
ses de la quarta Milla Paralímpica.
La clàssica es dedica enguany a la
memòria del mestre d’Educació
Física del centre, Julio López.  

� MOLLET. L’equip femení del
Mollet HC s’estrenarà aquest cap
de setmana en el 17è torneig Ciutat
de Mollet que el club molletà orga-
nitza al pavelló de Riera Seca.
L’equip debutarà contra el Barberà
el diumenge a les 16.45 h. El cam-
pionat recull les categories Escola,
Prebenjamí, Benjamí, Aleví,
Infantil, Juvenil, Júnior i 1a
Nacional Catalana. La mecànica
de la competició s’organitza en for-
mat triangular a la majoria de cate-
gories. L’entrega de trofeus es pre-
veu per diumenge a les 18.30 h.

�
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La trobada entre l’espai privat i el
públic i la transformació efímera
d’aquest darrer. Aquesta serà la te-
màtica de la primera Mostra d’art
jove al carrer, nascuda d’un

col·lectiu d’artistes vinculats al pro-
jecte Nou@rt de l’espai jove La
Nau. Així dissabte, la cèntrica pla-
ça Prat de la Riba es convertirà per

unes hores en una sala d’exposi-
cions que mostrarà cinc treballs de
set artistes (hi ha dues instal·la-
cions col·lectives).

“Volem generar un diàleg a la
plaça, crear dinàmiques a l’espai
urbà des del món de l’art”, indica
Edu Comellas, un dels creadors
participants. Segons el jove, treure
l’art al carrer també permet apro-
par-lo a la ciutadania, “fer que el
públic intervingui sense haver d’a-
nar als museus, mentre passeja”.

LES PROPOSTES

Un menjador al mig de la plaça,
un hort, una rave... Dissabte, Prat
de la Riba pot acollir qualsevol ac-
tivitat, per molt estranya que pugui
semblar en el seu context. Moltes
de les instal·lacions jugaran amb la
contradicció d’encarar espais apa-
rentment allunyats.

Edu Comellas i Carla Ariza pre-
sentaran Estructures mòbils, un dià-
leg entre la producció artística i el
vianant, construït gràcies als propis
processos de mobilitat que es gene-
ren al carrer. Serà el vianant, per
mitjà de sensors de moviment, qui

construirà la peça artística. Anna
Santolaria proposarà la instal·lació
Zona verda, amb un hort urbà que
plantejarà la confrontació ciutat-
natura i en la qual l’espectador hi
podrà participar. Albert D. Lizárra-
ga ha ideat Upground, una arqui-
tectura nòmada que s’exhibeix al
vianant amb un vídeo documental.
Alba Torrecillas treballarà sobre el
mobiliari urbà per transformar-lo
en obra d’art. Art al carrer consisti-
rà a canviar l’entorn amb colors i
llum. El col·lectiu Inoquo hi parti-
ciparà també, tot apropant a la ciu-

tadania la música electrònica expe-
rimental i innovadora.

La primera Mostra d’art al car-
rer, organitzada per l’Ajuntament i
amb el suport del Museu Abelló i
la Bombeta, s’inaugurarà dissabte a
les 9 del vespre, tot i que els artistes
començaran a muntar les instal·la-
cions a les 7 de la tarda. L’exposi-
ció es mantindrà fins la 1 de la nit.

El regidor de Cultura, Dani No-
vo, assegurava que es pretén que la
mostra al carrer es consolidi i s’or-
ganitzi anualment en el primer cap
de setmana de l’Estiu festiu. �

� ART | PRIMERA MOSTRA NOU@RT AL CARRER

AL CARRER. La cèntrica plaça acollirà la primera mostra �ARXIU
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L’ERA PROJECTA EL DOCUMENTAL    
SOBRE EL BARRI BARCELONÍ DE CAN TUNIS

� CINEMA | DIJOUS, A LES 22 H

� El cicle de cinema a la fresca de l’Era continuarà dijous amb el
documental Can Tunis, de Paco Toledo i José González. El film
mostra la realitat d’una zona marginal coneguda com a supermercat
de droga, fins a 2005, quan les màquines excavadores el van aterrar. CULTURA

Prat de la Riba es converteix
en una sala d’exposicions

� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

El col·lectiu Inoquo
hi participarà amb
una sessió de música
electrònica experimental

L’objectiu és que la
mostra es consolidi i 
s’organitzi anualment 
dins l’Estiu festiu

Els creadors Comellas, Ariza, Santolaria,
Lizárraga i Torrecillas transformaran l’espai

L’Aparador
acull l’obra de
Fran Meana

� INAUGURACIÓ

Inicis de transparència i reflex d’un
mur. Aquest és el nom de la inter-
venció que el jove creador asturià
Fran Meana (Avilés, 1982) proposa
per a l’Aparador del Museu Abelló
que s’inaugurarà dijous i que hi
romandrà fins al 5 de setembre. Es
tracta de la sisena intervenció del
cicle comissariat per David
Armengol. Meana hi presenta una
obra que, des de l’ús del llenguat-
ge, el dibuix, l’escultura i la
instal·lació qüestiona la relació
habitual amb l’espai públic, des
d’un equilibri entre l’actitud revo-
lucionària i utòpica i la formació
poètica. Fran Meana és llicenciat
en Belles Arts per la Universitat de
Vigo i ha realitzat exposicions a
Barcelona, Bilbao Orense i
Pontevedra, entre altres indrets. �

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M.E.

� El creador Jordi Joan inaugura
divendres l’exposició El subcons-
cient líquid, que es podrà visitar
fins al 20 de juliol a Can Rajoler.
L’obra pretén captar les imatges
que parteixen del subconscient i
transformar-les en línies, taques,
colors, llum i formes.

‘El subconscient
líquid’ de Jordi Joan,
a Can Rajoler
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La font dels Castanyers acollirà el
cicle Música a la muntanya, orga-
nitzat pels Amics de La Conreria i
que comptarà amb quatre directes
de jazz, soul i música tradicional
brasilera. 

El quartet format per Pablo Sel-
nik (flauta travessera), Elisabeth
Raspall (piano), Curro Gálvez
(contrabaix) i Aldo Caviglia (bate-
ria) serà l’encarregat d’encetar el ci-
cle de concerts, a partir d’aquest di-
vendres (22.30  h). 

Els quatre músics han demostrat
la seva qualitat a escenaris de tot
Catalunya i d’arreu de l’Estat i
d’Europa. Elisabeth Raspall, per

exemple, ha estudiat amb Tete
Montoliu, Lluís Vidal, Albert Bo-
ver i Zè Eduardo, entre altres. És
una de les pianistes més sol·licita-

des de l’escena barcelonina del
jazz.

El segon directe, el primer diven-
dres de juliol, anirà a càrrec de
Quique Soriano Quartet, amb la
veu i guitarra d’aquest músic, la ba-
teria de Tito Busquets, el baix de
Sergi Sala i el piano d’Àgata Palen-
cia. El repertori repassarà temes de
compositors brasilers, com Waldir
Azevedo, Ary Barroso, Djavan i An-
tonio Carlos Jobin, entre altres, i te-
mes propis.

El següent divendres (11 de ju-
liol) serà el torn del trio de jazz for-

mat per Laia Porta, a la veu; Nono
Fernández, al contrabaix, i Fran-
cesc Capella al piano. El cicle es

clourà el 18 de juliol amb l’actua-
ció de l’EMB Soul Band, de l’Esco-
la de Música de Badalona, una for-
mació amb una quinzena
d’alumnes del centre, nascuda el
1993. Entre les seves actuacions ha
destacat la participació al Festival

Blues & Ritmes de Badalona. El re-
pertori està ple de temes d’artistes
del soul coneguts, com James
Brown, Stevie Wonder, Aretha
Franklin i Blues Brothers. �

� MÚSICA | LA FONT DELS CASTANYERS ACULL EL CICLE

La Conreria sonarà a jazz i soul

� SANT FOST DE CAMPSENTELLES

CONTRAPUNT / M. ERAS

Quique Soriano 
Quartet aportarà els
ritmes del Brasil als
vespres dels Castanyers

‘Música a la muntanya’
aplega diversos músics
destacats de l’escena
jazzística del país

L’Ampacanta
celebra cinc
anys amb un
nou recital

� ANIVERSARI

El cor de mares i pares dels estu-
diants de l’Escola Municipal de
Música de Mollet, l’Ampacanta,
celebrarà divendres (21h) el seu
cinquè aniversari amb un concert
a l’església parroquial de Sant
Vicenç de Mollet. La coral, dirigi-
da pel professor de piano del cen-
tre, Daniel Gálvez, va néixer el
febrer de 2003 amb una trentena
de cantaires. 

Durant les actuacions aquest
quinquenni, els components de
l’Ampacanta destaquen els projec-
tes que han compartit amb els
seus fills, com els espectacles Mà-
quines!, Els rius del Jazz i el Rè-
quiem de Fauré.

D’altra banda, diumenge (21h)
l’església parroquial de Sant Fost
de Campsentelles acollirà un con-
cert de l’Escola Coral Sant Fost. �

ELS PRIMERS. Raspall és una reconeguda pianista i compositora �ARXIU

El primer directe anirà a càrrec del quartet
de Pablo Selnik i Elisabeth Raspall

L’Escola de Música de Badalona col·labora
en el programa que acabarà el 18 de juliol

� PREMI

El Sant Gervasi
guanya el concurs
Sons i Cançons
� L’Escola Sant Gervasi de Mollet va
guanyar el primer premi del concurs
Sons i Cançons, en la categoria d’in-
fants de 3 a 8 anys. El certamen l’or-
ganitza cada any Acció Escolar del
Congrés de Cultura Catalana, en el
marc de la campanya El país a l’esco-
la, organitzada des de 1979. La final
es va celebrar el 15 de juny al Palau
de la Música Catalana. � AL PALAU. La coral d’alumnes molletans a la final�ESCOLA SANT GERVASI

�� MOLLET / SANT FOST

CONTRAPUNT
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JOSEP MARIA PARRAMON

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

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

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

RACÓ D’ART

El pintor barceloní Josep Maria
Parramon va estudiar a l’escola
Llotja de Barcelona i al Real
Cercle Artístic. Va fer la seva
primera exposició individual a
la sala Dalmau de Barcelona i
va combinar la seva creació ar-
tística amb la docència a l’es-
cola Massana, d’aquí que es
coneguin alguns mètodes pe-
dagògics artístics amb el seu
nom. En aquest sentit, és autor
també de diversos llibres di-
dàctics i va ser molt conegut a
Mollet.

L’any 1945, després d’un
llarg parèntesi expositiu, va

mostrar la seva obra a la sala
Llorens.

Consagrat fonamentalment
al paisatge, va dur a terme

una obra de caràcter postim-
pressionista amb clares in-
fluències de Cézanne, que són
més notòries en els seus bode-
gons. �

BODEGÓ (1969)
Josep M. Parramon Vilasaló (Barcelona, 1919 - 1999)

Va combinar la 
creació artística 
amb la docència a 
l’escola Massana

Fa un any, el molletà José Luis Pas-
trana va marxar a Andalusia a pro-
var sort als escenaris del sud de la

península. Allà el jove guitarra fla-
menc ha acompanyat diversos can-
taores i ha fet gira amb el recone-
gut guitarra i compositor andalús
Paco Cepero (Jerez de la Frontera,
1942).

Ara, Pastrana aprofita les seves
vacances per retrobar-se amb el pú-
blic molletà i, amb la coorganitza-
ció de la Federació d’AV, oferirà un
recital dissabte al Mercat Vell, que
estarà presentat per Agustín Case-
ro. En el concert, Pastrana presen-
tarà alguns dels temes nous que vol
incloure en el seu segon disc, que
ha de veure la llum el proper hi-
vern. El molletà va editar fa dos
anys el disc Sueños. �

� MÚSICA | EL GUITARRA FLAMENC ACTUARÀ DISSABTE AL MERCAT VELL

Pastrana torna a Mollet i
avança temes del nou CD

� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

FLAMENC. Pastrana prepara un altre disc, després de ‘Sueños’ � ARXIU

� MOLLET. El ventall de formacions musicals
molletanes s’amplia amb la presentació diu-
menge passat al barri de Lourdes del grup de
flamenc Zaraima, que integren els guitarres
Johnny M. Pardo i Antonio García, el baixista
Vicenç Mas, el percussionista Jonatan San-
martín i el cantaor Antonio García. Zaraima,
que interpreta temes propis, versions i cançó
tradicional, compta també amb la col·labora-
ció de la cantaora Bea García, que diumenge
interpretava amb Pardo una soleá i una media
granaína, a més d’una alegría amb tota la for-
mació. El públic tindrà una altra oportunitat
de veure Zaraima aquest divendres, dins el ci-
cle del Jardinet del Casal Cultural (22 h). �

Neix el grup de flamenc Zaraima

En la seva visita a Mollet,
Pastrana estarà acompanyat del
cantaor gadità Pepito Matatrenes,
que aprofitarà el pas per Catalunya
per presentar el disc Caminando.

PEPITO MATATRENES

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

�

*

DISSABTE 28 de juny · 22 h 

Mercat Vell

ESTRENA. Els guitarres de Zaraima amb Bea García �M.G.
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FELICIDADES NEREA
(mía), suerte en esta nueva

etapa de tu vida, te deseo

lo mejor y quiero decirte

que vayas donde vayas 

estarás en mi corazón,

tu Papi.

Joan Brossa va escriure per al mag
Hausson Espectacle Hausson-
Brossa, una sessió d’il·lusionisme i
poesia visual que es va estrenar al
Teatre Romea de Barcelona l’any
1987. Després de 21 anys, Hausson
participarà dimecres (20 h) a la Set-
mana de la Màgia a Mollet en re-
cord al poeta. L’il·lusionista oferirà
una xerrada al Casal Cultural sobre
la història de la màgia. A més, el dia
4 presentarà el muntatge Poemàn-
cia al Teatre de Can Gomà. Jesús

Julve és el nom real de l’il·lusionis-
ta, que va tenir una estreta relació
amb Brossa. Actualment Julve és el
codirector de l’Espai Escènic Brossa
de Barcelona, que es va crear el
1997 i que coorganitza el certamen
molletà amb el Casal Cultural.

La Setmana de la Màgia, però,

l’obriran dimarts Oriol Fort, Carles
Hac Mor i Ester Xargay al Casal
Cultural, a partir de les 8 del ves-
pre. Fort, exregidor de Cultura de
Mollet, obrirà la jornada amb una
conferència sobre la relació de
Brossa amb la ciutat. Seguida-
mernt, Hac Mor i Xaray mostraran
l’art de l’Antimàgia, que també s’a-
diu amb l’esperit brossià, ja que
“suposa la reducció de l’absurd a

l’ultrarealisme més radical”.
Els actes duraran fins al diumen-

ge 6 de juliol: Enric Magoo oferirà
un espectacle infantil a Can Gomà
(21 h). El dia 5, els il·lusionistes
més rellevants del panorama actual
s’uniran en una Gran Gala Màgica:
Arkadio, Giro i Gina, Enric Magoo
i Sergi Buka oferiran una nit màgi-
ca a Can Gomà (21 h), presentada
pel mateix  Hausson. �

� SETMANA DE MÀGIA | LES ACTIVITATS ES FARAN AL CASAL CULTURAL I AL TEATRE DE CAN GOMÀ

L’amistat amb
Brossa porta
Hausson a Mollet

� DANSA | JUDIT MARTÍN I NOEMÍ ONCALA VAN PRODUIR ‘MENÚ DEGUSTACIÓ’ ESPECIALMENT PER A LA BOMBETA

Fort explica el vincle del poeta amb la ciutat

� MOLLET DEL VALLÈS

ANNA PALOMO

Diumenge les Crudités conceptuals
van encetar el Menú degustació
que les ballarines molletanes Judit
Martín i Noemí Oncala, del
col·lectiu Projecte 9+4, van prepa-
rar especialment per als clients de
La Bombeta. Seguidament, el pri-
mer plat, la Lassagna improvisada,
completava la part més conceptual
de l’àpat, que continuava amb un

original Pescaíto a la andalusa, en
el qual les ballarines versionaven la
clàssica sevillana i començaven a
condimentar els plats amb una
bona dosi d’humor. Per a les pos-
tres, Mousse encreuda, reservaven
el toc més còmic i més participatiu.
Amb l’ajuda de dos membres del
públic organitzaven una atípica
partida d’Enredos, regada amb vi
per a tots els assistents. I tot plegat,
a molt bon preu en relació amb la
seva qualitat. �

Tastet de ball i humor
amb regust molletà

L’il·lusionista farà
un recorregut per la
història de la màgia
al Casal Cultural

� LITERATURA

El Bosc dels Llibres acollirà quatre
obres noves. Enguany, es plantaran
un avet, un tamarinde i dos til·lers
fent honor als llibres Les tres besso-
nes, que celebren els seus 25 anys,
de Roser Capdevila; La Pippa,
d’Astrid Lindgren; El bon profit i
Per molts anys, de Miquel Martí i
Pol; i Precisament així, de Ruyard
Kippling. La presentació serà dis-
sabte (19 h) a la masia Can Jornet,
espai on s’emplaça l’activitat. A
l’acte acudiran escriptors, familiars
i membres de la biblioteca Can
Butjosa. La participació, però, està
oberta a tots els públics que vulguin
assistir a l’acte. El Bosc dels Llibres
és una proposta que va néixer l’any
2005 amb motiu de l’Any del
Llibre i la Lectura a Parets. El pro-
jecte segueix la idea de El Bosque
de los Libros, promogut pel Pacto
Andaluz por el Libro, i està vincu-
lat al Pla de lectura que desenvolu-
pa la biblioteca Can Butjosa. �

El Bosc dels
Llibres rebrà
quatre novetats

LES BALLARINES. Martín i Oncala van versionar les sevillanes�M.G.

IL·LUSIONISTA. Hausson participarà en diferents actes �ARXIU

� PARETS DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / A. PALOMO

� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS
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ELITE DANCE TANCA EL CURS   
AMB UNA EXHIBICIÓ AL PAVELLÓ

� ESPECTACLE | CLOENDA ANUAL

� PARETS DEL VALLÈS. Els alumnes de l’escola de ball 
Elite Dance oferiran aquest divendres una exhibició com a
cloenda del curs del centre. L’espectacle es realitzarà al
pavelló d’esports i començarà a les 20.30 h. GARBUIX

� VEÏNAL | L0URDES I CAN PANTIQUET TANQUEN LES SEVES FESTES AMB LES REVETLLES � PER SANT PERE

Els veïns de Can Borrell organitzen
aquest cap de setmana la seva festa
de barri, que enguany comptarà
amb la novetat de l’espectacle Artis-
tes de barri, un espai en què tots
aquells veïns que ho vulguin po-
dran mostrar els seus dots artístics.
“Hi haurà tot tipus d’artistes afi-
cionats amb qui esperem passar
una tarda divertida”, apunten des
de l’AV. La trobada de divendres

(19 h) obrirà el programa festiu que
compta amb una desena d’activi-

tats, en què han col·laborat tant el
centre cívic de Can Borrell com els

comerciants del carrer Gallecs que
s’encarreguen de l’organització d’al-
gunes de les activitats, com el con-
curs de pintura infantil i les gimca-
nes de dissabte per a grans i petits.

Dissabte a la tarda no hi faltarà
el concurs d’agility caní, que s’es-
trenava l’any passat, i que es com-
plementarà amb una concentració
de buldogs de raça francesa i angle-
sa. Diumenge la festa es tancarà
amb animació infantil a càrrec del
grup Grup Alea Teatre (12 h) i una
exhibició de balls de saló i folklò-

rics (19 h). Les activitats es reparti-
ran entre el carrer Gallecs i la pla-
ça de Can Borrell.

A L’ESTACIÓ DEL NORD

Els veïns de l’Estació del Nord tam-
bé celebren aquest cap de setmana
la seva festa de barri al pati del
CEIP Sant Jordi. Dissabte (12 h) hi
haurà festa per als més petits i a la
nit l’associació de veïns organitzarà
la tradicional botifarrada popular i el
ball de nit. �

La festa a Can Borrell ofereix  
escenari als ‘Artistes de barri’

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

Estació del Nord farà
la botifarrada popular
dissabte al pati de
l’escola Sant Jordi

DE GRESCA. Els veïns dels barris de Lourdes i Can Pantiquet tancaven per Sant Joan les seves celebracions �MARC GARCIA

L’espectacle amb actuacions dels veïns és una de les novetats del programa d’aquest cap de setmana

Neus Calle,
sardanista als
Jocs Olímpics 

� � MOLLET / PARETS. Les colles de
ball de gitanes de Mollet i Parets
actuaven diumenge en el marc de
la Festa Major de la Cultura
Tradicional a Catalunya, celebra-
da el cap de setmana al Moll de la
Fusta de Barcelona. A la festa van
participar entitats representatives

� MARTORELLES. Neus Calle, de la
colla l’Espiga d’Or de Martorelles,
ha estat una de les deu selecciona-
des per la Fundació Universal de
la Sardana per fer una ballada en
els Jocs Olímpics de Pequín. Calle
serà present en la 24a revetlla sar-
danista de Sant Pere, que se cele-
brarà  dissabte i que començarà
amb una ballada (19 h) a la plaça
de l’Ajuntament i seguirà amb
sopar i ball a l’Envelat. 

DANSAIRE. Neus Calle�J.J.C.

Gitanes a la Festa
Major de Catalunya
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� PARETS DEL VALLÈS. La plaça de la
Vila acull aquest dissabte la segona
edició de la Fira d’Intercanvi, que
pretén promoure el consum res-
ponsable, ètic i conscient. Per això

entre les 10 del matí i les 3 de la
tarda hi haurà parades on intercan-
viar objectes de tot tipus sense
necessitat de fer ús dels diners. 

El concepte de reutilització tam-

bé serà present amb el taller Reci-
cla i dissenya (11h), a càrrec de
Marysol Mora, que ensenyarà a
modificar i treure profit d’aquelles
peces de roba que ja no s’utilitzen. 

L’espectacle musical i interactiu
Al teu cacau quin cacau cau? (12h)
farà reflexionar sobre la problemà-
tica del comerç injust del cacau i
les conseqüències que té sobre els
productors dels països del sud. L’es-
pectacle, a càrrec de l’ONG Se-
tem, es complementarà amb una
xocolatada de comerç just. �

� JORNADA | TALLERS I ESPECTACLES A LA PLAÇA DE LA VILA

La fira d’intercanvi
fomenta el consum
responsable a Parets

� MOLLET DEL VALLÈS. Fins al 30 de
juny els interessats podran inscriu-
re’s en les diverses activitat adreça-
des a la gent gran que organitza
l’Ajuntament a l’Ateneu Gran, i
que es duran a terme entre l’1 i el
18 de juliol. Entre l’oferta d’activi-
tats, que tractaran des de les noves
tecnologies fins a l’art, hi haurà
cursos sobre blogs, Internet, l’ús del
mòbil, pintura sobre vidre, màgia

per a avis i néts, un taller de lectu-
ra i cinefòrum. 

MOSTRA FOTOGRÀFICA

El cicle començarà dilluns
(17.30h) amb la inauguració a
l’Ateneu Gran de l’exposició Els
joves amb ulls de grans, que recull
les fotografies dels participants al
curs de fotografia digital. �

Inscripcions obertes per a
les activitats de gent gran

� CICLE ESTIUENC | INAUGURACIÓ D’EXPOSICIÓ

Pau Vila és el nom del nou gegantó de Parets nascut de la 
iniciativa de la comunitat educativa del CEIP Patronat Pau Vila,
com a símbol d’identitat del centre. Pau Vila va ser mestre,
pedagog i geògraf i va destacar per realitzar la divisió 
territorial de Catalunya, entre altres treballs. �FOTO: AJUNTAMENT

Neix el gegantó paretà Pau Vila�
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Plaça Major, local 20 · Mollet · Tel./fax 93 579 73 30 · Mòbil 685 306 200
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� REVETLLA POPULAR | LA FESTA QUE UNEIX DEU ENTITATS REP MILERS DE PARTICIPANTS

La Nit del Callicant,
el Sant Joan molletà

NIT DE FOC I TRADICIÓ. La revetlla central
de Mollet, amb la participació de deu enti-
tats, va superar l’assistència de públic de la
passada edició, amb milers de persones que
es van aplegar al Pla de les Pruneres, en una
festa que es consolida en el seu segon any
d’existència. Els molletans van reviure la Nit
del Callicant, un espectacle que recupera

l’ancestral tradició dels
vilatans d’anar a donar-
se un cop de cap a la
pedra del Callicant la nit
del solstici d’estiu per,
d’aquesta manera, obtenir sort durant tot
l’any. L’espectacle, amb una gran bruixa que
guia els éssers fantàstics de la nit màgica,

explicava com un personatge malèfic prete-
nia robar la pedra que aporta bonança al
municipi i com, finalment, és descobert i

condemnat a arrossegar els mobles vells que
servien de combustible per encendre la
foguera. Text: Montse Eras / Fotos: S. Vinyeta

UNA DOTZENA D’ACTES. El Sant Joan a Mollet, però, ini-
ciava les activitats a les 6 de la tarda amb una gimcana
infantil a la rambla. Seguidament els gegants rebien la

flama del Canigó i l’acompanyaven fins a la plaça
Catalunya, on La Gallineta feia un recital poètic i els
Castellers un pilar de benvinguda. Les entitats, coordinades

per La Bombeta, feien una segona cercavila, una ballada de
sardanes, un espectacle de màgia, un sopar popular, ball
amb orquestra i DJ. Text: M.E. / Fotos: Marc Garcia
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MEDICINA I ESTÈTICA

Dra.
MONTSERRAT TORNER

Homeopatia
i Acupuntura

Adults i Nens
HORES CONVINGUDES

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

QUÈ SÓN LES HABILITATS SOCIALS

Són comprtaments que inclouen respostes verbals i no verbals,
que fan possible una conseqüència desitjable o l’evitació o reti-
rada d’una altra d’indesitjable. Es tracta de destreses necessà-
ries per a certes tasques i es refereixen a respostes relacionades
amb la conducta social. 

Una conducta socialment manyosa és “la que permet a una per-
sona actuar en base als seus interessos més importants, defen-
dre’s sense ansietat inapropiada, expressar còmodament senti-
ments honestos o exercir els drets personals sense negar els dels
altres” (Alberti i Emmons, 1978), i pot expressar-se per mitjà
d’una comunicació verbal o no verbal.

Comunicació verbal hàbil. És la que utilitza preferentment la
primera persona (jo), resulta positiva (constructiva), accepta
opinions diferents, fuig de maniqueismes, és assertiva (expressa
o defen una opinió sense por ni ansietat, sense conductes puni-
tives o amenaçadores per als altres), empàtica (atén l’altre i no
en fa judicis de valor) i respectuosa (amb les persones, no forço-
samen amb les idees, que estan per ser qüestionades).

Comunicació no verbal hàbil. És la que atén i vigila el contacte
ocular i l’expressió facial, la posició corporal, els gestos i el som-
riure, el volum, la inflexió i l’entonació de la veu, la fluïdesa, la
claredat i la velocitat del discurs, el temps de parla, les pauses i
els silencis, i que gestiona adequadament el contacte físic, la
distància i la proximitat.

Per Xavier Conesa
Psicòleg

� 93 570 71 54
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Ingredients:

- 3 fulls de pasta filo   

(1 més, per fer 

unes tapetes)

-2 patates mitjanes

-4 ous

-25 grams de 

mantega fosa

-oli d’oliva

PASTISSETS DE TRUITA

DE PATATES

Preescalfar el forn a 160 graus, de dalt i
de baix. Pelar les patates i tallar-les a
daus petits. Fregir-les i quan estiguin
daurades barrejar-les amb l’ou batut i
salat i reservar la barreja. Posar un full
de pasta filo a sobre el marbre, pintar-
lo amb la mantega i posar-hi a sobre el
segon full, pintar-lo també i posar-hi el
tercer. Talleu els fulls enganxats en sis
quadrats. Amb la quarta fulla feu sis
tapetes rodones. Poseu-los dins del
motlle de silicona (si son d’aquests, no
cal greixar-los) de manera que les qua-
tre puntes del quadrat us quedin per
fora del motlle i les parets del motlle
ben cobertes de pasta. 
Omplir amb la barreja reservada, tapar
amb les rodones de pasta filo i tancar
els pastissets amb les quatre puntes del
quadrat. Enforneu-les fins que les esti-
guin daurades i ja està: desemmotllar i
servir. �

Per: Meritxell Pi Costa 
milllor recepta del mes concurs de Can Prat

�
INGREDIENTS

L’APARADOR

TOLDOS PÉREZ
Avinguda Llibertat, 11-13 (93 59317 78) i Avinguda Jaume I, 163 (93 593 64 11) | MOLLET DEL VALLÈS

La direcció web és www.grupotoldosperez.com �TOLDOS PÉREZ

PER MENJAR

TOLDOS PÉREZ du més de 35 anys
dedicats a la protecció solar i a la
millora de la llar. Especialitzats en ten-
dals manuals i motoritzats, la seva
garantia de qualitat ve avalada no
només per la seva dilatada trajectòria,
sinó també per les marques amb qui
treballa: Expert Somfy, fabricant de
motors i automatismes per a tancaments residencials, pro-
tecció solar i accessos residencials, i Llaza Partner, amb més
de quatre dècades dedicades a la protecció d’habitatges

davant la llum del sol. Però TOLDOS
PÉREZ és més que tot això; a banda de
tendals, la firma molletana comercia-
litza persianes, mosquiteres, ballestes,
carpinteria d’alumini, cortines d’inte-
rior (veneciana, estors, panell japonès),
mampares de bany, mobiliari de cuina
(cadires, taules) i mobiliari de jardí (en

forja, fusta i alumini). TOLDOS PÉREZ ofereix la possibi-
litat de finançar les vostres compres a 12 mesos sense inte-
ressos a partir d’un import mínim de 300 euros. 

La firma, amb 35 anys de
vida, us ofereix un 
finançament a un any
sense interessos
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Porta’ns o envia’ns 
la teva recepta favorita a CONTRAPUNT:

Rbla. Pompeu Fabra, 32 · Mollet o contrapunt@contrapunt.cat
El plat seleccionat guanyarà el premi.

Regalem
menú de cap de setmana

per a dues persones al restaurant Can Prat

contrapunt

El guanyador/a d’aquest mes es:
MERITXELL PI COSTA

DEFUNCIONS

NAIXEMENTS

Xavier López Saludes (Mollet) 16/06/08

Dades facilitades per l’Hospital de Mollet

MOLLET

27. MARTÍNEZ. Diputació, 9
28. MORALES. Ferrer i Guàrdia, 39
29. ROVIROSA C. Av. Rívoli, 23
30. ROVIROSA S. Berenguer III, 66
01. MORALES. Ferrer i Guàrdia, 39
02. ROVIROSA C. Av. Rívoli, 23
03. ROVIROSA S. Berenguer III, 66

FARMÀCIES DE TORN

PARETS
26-02. GARCÍA. Av. Catalunya, 135

SANT FOST
28. N. IGLESIAS. Prat de la Riba, 5

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

José Medina Cañas (Mollet) 88 anys 17/06/08
Jaime Vázquez Martínez (Martorelles) 41 anys 17/06/08
María Agudo Galera (Parets) 86 anys 18/06/08
Providencia Pallarés Querol (Mollet) 89 anys 18/06/08
Carmelo Santos Gil (Mollet) 66 anys 19/06/08
Lídia Sariol Camps (Mollet) 58 anys 21/06/08
María Cruz Roman Martínez (Mollet) 89 anys 22/06/08
Rosa Val Gilart (Parets) 82 anys 22/06/08
Mª Francisca Marín López (Mollet) 95 anys 22/06/08

Dades facilitades per la Funerària Monserdà

== =

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

EL TEMPS
per Felip Comas

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

DIJOUS, 19 28ºC 16ºC 27ºC 1.018 hPa - 31 km/h SSW

DIVENDRES, 20 32ºC 18ºC 30ºC 1.018 hPa        - 31 km/h SE

DISSABTE, 21 33ºC 19ºC 31ºC 1.018 hPa        - 26 km/h SE

DIUMENGE, 22 31ºC 18ºC 29ºC 1.019 hPa - 26 km/h SE

DILLUNS, 23 31ºC 18ºC 29ºC 1.017 hPa - 23 km/h ESE

DIMARTS, 24 29ºC 21ºC 25ºC 1.013 hPa - 39 km/h ESE

DIMECRES, 25 29ºC 19ºC 27ºC 1.017 hPa - 32 km/h SE

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

Matí amb cel bastant ennu-
volat. Llavors, s’obriran cla-

rianes, per tornar a créi-
xer nuvolades a la tarda,
amb risc de ruixats.

Cel serè durant tot el dia i
les temperatures seguiran
sense grans canvis respecte
al dia anterior. La calor se-
rà moderada.

Continuarà l’ambient asso-
lellat i calurós. A la tarda,
nuvolades al Pirineu que po-
den deixar ruixats dispersos.
Temperatures estables.

Previsió per al cap de setmana

DIUMENGE 29DIVENDRES 27 DISSABTE 28

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

LA MOSTRA D’ART JOVE 
AL CARRER S’INAUGURARÀ 
DISSABTE A LA PLAÇA PRAT 
DE LA RIBA     Pàg. 24

Cartellera del 27 de juny al 3 de juliol

NOVETATS

CINES MONTCADA

Ella es el partido Horari: 17.00-19.30-22.00-0.20

Indiana Jones Horari: 16.45-19.15-22.00-0.20 

La boda de mi novia Horari: 16.00-18.00 

El increíble Hulk Horari: 16.00-18.10-20.20-22.30-0.40

El incidente Horari: 16.30-18.30-20.30-22.30-0.30

Algo pasa en las Vegas Horari: 16.15-18.15

88 minutos Horari: 20.15-22.30-0.40

Horton Horari: 16.15

Sentencia de muerte Drama
Durada: 106 min. Horari: 20.00-22.30.
De: James Wan Amb: Kevin Bacon,
Kelly Preston, John Goodman

Mil años de oración Drama
Durada: 83 min. Horari: 18.15-20.15-
22.15-0.15. De: Wayne Wang Amb:
Henry O, Faye Yu, Pasha Lychnlkoff

LA RESTA DE LA CARTELLERA

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

ET CONVIDEM AL CINEMA
Envia’ns un mail a contrapunt@contrapunt.cat amb nom, cognoms i DNI 
i participa en el sorteig de 2 entrades per a dues persones als cines de
Montcada. Divendres 4 de juliol, publicarem els pròxims guanyadors.

ELS GUANYADORS D’AQUESTA SETMANA SÓN:
MARIA MERCÉ JORDÀ i RUBEN MESQUIDA ABRIL

MOLLET

Divendres, 27

· DONACIÓ. De les 17 a

21 h. Acapte de sang al

costat del Mercat Munici-

pal, a l’avinguda Llibertat.

· CONCERT. 22 h. Diven-

dres al Jardinet del Casal

Cultural: flamenc amb Za-

raima.

· ESPORT. 48 hores de

bàsquet. Pavelló d’Es-

ports de Plana Lledó.

· FESTA VEÏNAL. 19 h. Fes-

ta del Barri de l’AV Can

Borrell. Parc de Can Bor-

rell. Fins al 29 de juny.

· 5è ANIVERSARI. 21 h.

Concert del Cor Ampa-

canta. Església Parroquial

Sant Vicenç.

Dissabte, 28

· FESTA VEÏNAL. 12 h. Fes-

ta de l’AV d’Estació del

Nord. CEIP Sant Jordi.

· EN DIRECTE. 22 h. Con-

cert de José Luis Pastrana.

Mercat Vell.

Dilluns, 30

· DONACIÓ. De les 17 a

21 h. Acapte de sang da-

vant la masia Can Borrell.

Dimarts, 1

· SETMANA DE LA MÀ-

GIA. 20 h. Xerrada Brossa

i Mollet, a càrrec d’Oriol

Fort; i espectacle L’anti-

PARETS

EXPOSICIONS

Divendres, 27

· INFANTIL. 18 h. L’hora

del conte: comencen les

Bibliovacances al país

dels contes. Biblioteca

Can Butjosa.

· INAUGURACIÓ. 19 h.

Exposició El subconscient

líquid, de Jordi Joan. Sala

de Can Rajoler.

MARTORELLES

Dissabte, 28

· GRESCA. Revetlla de

Sant Pere. L’envelat.

· FESTA CLOENDA. 20.30

h. Curs de l’escola de ball

Elite Dance. Pavelló d’Es-

ports.

Dissabte, 28

· SORTIDA. 10 h. Visita La

Catedral del Mar (Barcelo-

na). Biblioteca de Can

Butjosa.

· COMERÇ JUST. 10 h. Fira

de l’Intercanvi. 11 h. Taller

recicla i dissenya, a càrrec

de Marysol Mora. 12 h.

Espectacle Al teu cau quin

cacau, a càrrec de Setem i

xocolatada de comerç

just. Plaça de la Vila.

· BOSC DE LLIBRES. 19 h.

Plantació de nous arbres,

amb foc de camp i contes

per celebrar el 25è aniver-

sari de la Biblioteca Can

Butjosa. Can Jornet.

SANT FOST

Diumenge, 29

· CONCERT. 21 h. Escola

Coral Sant Fost. Església

Parroquial.

Dilluns, 30

· DONA. 9 h. Assessoria

SANT FOST

· PINTURA. Mostra de l’As-

sociació Artística de Sant

Fost sobre el pessebre vi-

vient. Celler de Can To-

rrents. Fins al setembre.

MOLLET

· EXPOSICIÓ. Somnis en ce-

ràmica i vidre. La Marineta.

Fins al 14 de juliol.

· PINTURA. Mostra dels

alumnes del taller de pin-

tura de L’Era, al centre cí-

vic. Fins al 4 de juliol.

· EXPOSICIÓ. Obrim fines-

tres, obrim diàlegs. Recull

fotogràfic i documental del

projecte que es va desen-

volupar al projecte des de

l’octubre al maig de 2008.

Centre cívic Can Borrell.

Fins al 25 de juliol.

· EXPOSICIÓ. El plasticisme

espiritual de Francesc Do-

mingo. Museu Municipal

Joan Abelló. Fins al 20 d’a-

gost.

màgia, a càrrec de Carles

Hac Mor i Ester Xargay. Ca-

sal Cultural.

Dimecres, 2

· SETMANA DE LA MÀGIA.

20 h. Xerrada Història de la

màgia, a càrrec de Haus-

son. Casal Cultural.

· ESTIU FESTIU ‘08. 19 h.

Tardes de joc: el misteri del

quadre repetit. Museu Mu-

nicipal Joan Abelló.

Dijous, 3

· INAUGURACIÓ. 20 h. Indi-

cis de transparència i reflex

d’un mur, de Fran Meana.

L’Aparador del Museu Joan

Abelló.

· ESTIU FESTIU ‘08. 18 h.

Pintem al parc de Can Bor-

rell.

· ESTIU FESTIU ‘08. 22 h. Ci-

nema a la fresca: Can Tunis.

Pati del centre cívic L’Era.

a la dona sobre temes

jurídics que els poden

afectar. Ajuntament.

Dijous, 3

· INFORMACIÓ. 10.30 h.

Oficina Mòbil d’Informa-

ció al Consumidor. CAP

Sant Fost.
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L’hospital de Mollet es convertia
en un forn per les altes tempera-
tures i la manca generalitzada
d’aire condicionat. El comitè
d’empresa ho denunciava. 

–Per què sortiu la nit de San Joan?
–Les bruixes, els follets i tots els éssers fan-
tàstics sempre hi som, entre la gent, però
per Sant Joan ens reunim per aprofitar el
poder de la nit més màgica de l’any.   
–Per això vau anar al Pla de les Pruneres?
–Sí. I perquè hi havia la Pedra del Calli-
cant. Fa segles anàvem a Gallecs per fer un
cop de cap a aquest roc màgic, però els mo-
lletans hi van deixar d’anar i ara la traslla-
dem al centre de la ciutat. 

–Un cop de cap. Vols dir que cal?
–I tant! És un ritual ancestral que serveix
per obtenir sort durant tot l’any. Si no el fés-
sim Mollet i els seus ciutadans patirien. 
–Tant poder té el Callicant?
–Sí. Fa uns tres anys no trobàvem la pedra
i no vam poder fer el sortilegi. Tres mesos
més tard, un tornado va passar per Mollet. 
–Les persones, però, es resisteixen a fer el
ritual amb vosaltres. Només miren.
–Ells sabran. Nosaltres els animem, però la
majoria prefereixen ser uns voiyeurs. No sa-
ben que serien molt més feliços si seguissin
el ritual. 
–Hi seguireu insistint, doncs?
–Sí, tot i que, malgrat els nostres poders,
ens cal ajuda. A vegades la màgia del Calli-
cant no és suficient i cal sumar esforços. 

� PER: MONTSE ERAS

És un ésser fantàstic que la nit de Sant Joan
surt per fer el sortilegi de la Pedra del Callicant

Bruixot Gamarús

Sense el cop de
cap al Callicant,
Mollet patiria

EN ESSÈNCIA

� LA DADA

50.000 
� Aquests són els euros que han
hagut de pagar la majoria de pro-
pietaris dels pisos de protecció de
la Vinyota en un termini de dos o
tres anys. Els futurs veïns es quei-
xen del retard en l’acabament de
l’obra i de manca d’informació. 8

� LA FRASE

� JUANI LEÓN, presidenta de

l’Associació de Comerciants del Barri

Antic de Parets, valora l’efecte de la

desacceleració econòmica i l’efecte a

les rebaixes que comencen dimarts. 15

� LA PARAULA

Aedes albopictus

� Aquest és el nom científic de
l’anomenat mosquit tigre, que
enguany ha tornat a arribar a
Mollet i Sant Fost. 4

� EL WEB

www.ampacanta.cat

� Web de la coral de mares i pares
d’alumnes de l’Escola Municipal
de Música, que divendres celebra
el cinquè aniversari. 26

El fet que s’hagi venut poc
fa que el comerç tingui més
estoc i que els descomptes 
siguin més atractius

“


