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� SANT FOST DE CAMPSENTELLES | EQUIPAMENTS � PARETS DEL VALLÈS | CANVIS A LA PARRÒQUIA DE SANT ESTEVE

SANT FOST INAUGURA L’ATENEU AMB
UN AUDITORI DE 210 BUTAQUES QUE
PORTA EL NOM DE JOAN GASSÓ 8

MOSSÈN PERE FARRIOL MARXA  
DE PARETS DESPRÉS DE 9 ANYS 12

� La segona fase de 
les obres a la instal·lació
poliesportiva, al gener / 18

Santa Maria inicia
els tràmits per a la
coberta de la pista

� EQUIPAMENTS

� La meitat de la inversió
es destina al nou camp de
futbol i als vestuaris / 18

Sant Fost aprova
un pressupost d’11
milions per a 2008

� HISENDA

� La formació, que va
debutar a Mollet fa tres
anys, gravarà un CD / 30

Once a week són
els guanyadors 
de l’AmfiRock ‘08

� MÚSICA

El preu dels pisos
baixa per primer
cop en deu anys

A freg de l’excel·lència
a la selectivitat

� EVOLUCIÓ DE L’HABITATGE | CRISI DEL MERCAT IMMOBILIÀRI MOLLETÀ  / 3 � EDUCACIÓ | ELS MILLORS RESULTATS A LES PAU / 4

ANNA TELLO. L’alumna del Sant Gervasi ha tret un 8,98 �MARC GARCIA

El cost mitjà és de 1.098 €/m2, un
0,20% menys que al desembre

Amb tot, en la darrera dècada
l’habitatge ha pujat un 143%
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El preu de compra d’un pis a
Mollet ha baixat per primera
vegada des de la crisi posto-
límpica dels anys 90. Ara el
cost d’un habitatge nou a la
ciutat és de 1.098 euros el
metre quadrat, un 0,20% menys
que en el darrer semestre, se-
gons l’anàlisi de mercat de la So-
ciedad de Tasación. Amb tot, la
davallada dista molt de la caiguda
del 1994, d’un 9,10%. De fet,
fonts de la Sociedad de Tasación
apunten que es preveu que la
tendència continuï a la baixa, pe-
rò que la disminució de preu no
serà superior al 2,5%.

L’evolució, però, no és la matei-
xa a tot el Vallès Oriental. El preu
dels pisos a Granollers continua
pujant (un 1,20%), malgrat que el
cost mitjà per metre quadrat és el
mateix de Mollet. Els immobles a
Caldes incrementen lleugerament
el preu (0,60%), mentre que a Sant

Celoni cauen un 1,20%. Altres mu-
nicipis propers, com Montcada i
Cerdanyola també registren un tí-
mid descens.

Passada la crisi econòmica de
mitjans dels anys 90, el preu de l’ha-
bitatge de nova construcció a Mo-
llet es va disparar de manera que, en

els darrers 10 anys, va patir un incre-
ment del 142,38%, passant dels 453
euros per metre quadrat de l’any
1998, als prop de 1.100 actuals. �
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�Segons apunten les immobiliàries, la
venda d’un pis a Mollet es pot allargar
durant dos anys, mentre que a inicis
del 2007 el temps mitjà era d’entre
tres i sis mesos.

LA TAXACIÓ I LA COMPRA MENYS DEMANDA

El preu dels pisos baixa per
primer cop des de la crisi dels 90

� MERCAT IMMOBILIARI | CRISI EN EL SECTOR

� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

PER ADQUIRIR UN SOSTRE CAL
INVERTIR DE MITJANA 271.5OO €

�La taxació es calcula segons criteris d’una
estricta normativa legal. Per això, tot i que
el valor de taxació mitjà d’un pis a Mollet és
de 109.800 euros, el preu que se’n demana
al mercat és de 271.500. 

LA VENDA D’UN IMMOBLE  
ES POT ALLARGAR DOS ANYS

ABAIXEN PERSIANES

EL RETROCÉS DEL MERCAT FA
TANCAR LA MEITAT D’OFICINES

�La davallada de la compravenda s’ha
evidenciat en la presència d’immobiliàries.
Segons fonts del sector, en el darrer any
la meitat de les oficines emplaçades a
Mollet han tancat les portes.

La crisi del sector immobiliari s’ha
fet notar arreu, però s’ha eviden-
ciat especialment a Mollet del Va-
llès. Segons dades del Ministeri de
Vivenda, la capital baixvallesana
és la ciutat catalana de més de
50.000 habitants on més ha caigut
la compravenda d’habitatges. Així,
les transaccions immobiliàries del
primer trimestre d’enguany han
disminuït un 71,79%  respecte al
mateix període de 2007. La dava-
llada és generalitzada, però la xifra
molletana supera en tres punts el
percentatge de disminució de
transaccions immobiliàries de
Manresa (68,7%), la segona ciutat
en el rànquing de caiguda del sec-
tor facilitat pel Ministeri. El pri-
mer trimestre de 2007, a Mollet es
van vendre 195 pisos, mentre que
en el mateix període d’enguany la
xifra és de 55. El 2006, la xifra va
ser de 330. El moment d’auge del
mercat immobiliari molletà es va
produir el darrer trimestre de
2005, quan es van vendre 553 ha-
bitatges. Al Vallès Oriental, la ven-
da de pisos a Granollers ha baixat
un 45,22% respecte al primer tri-
mestre de l’any passat. �

Mollet és la 
ciutat catalana
on més cau la
compravenda
� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNTL’habitatge nou a Mollet té un valor mitjà
de 1.098 €/m2, un 0,20% menys que el 2007

Amb tot, el cost dels pisos a la ciutat ha 
augmentat un 142,38% en els darrers 10 anys

EVOLUCIÓ DEL PREU DE L’HABITATGE

FONT: SOCIEDAD DE TASACIÓN* Dades del mes de juny
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* Nota més alta d’accès ala Universitat. És la mitjana dela nota de les PAU i el Batxillerat
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–Què recordes de les PAU?
–Estàvem nerviosos perquè no
sabíem què ens esperava. Teníem
ganes d’entrar, però alhora no. 
–Un ambient tens, doncs?
–No, l’ambient va ser molt bo.
Ens vam ajudar moltíssim ja sigui
animant-nos o fent repassades
d’última hora, fins i tot amb gent
que eren d’altres escoles. 
–I, un cop dins les aules, què et
va semblar més complicat?
–Les llengües. Em costen una
mica i les preguntes són obertes.
–I més fàcil?
–Economia i Organització

d’Empreses, perquè m’agrada
molt i la tenia ben estudiada.
–I un cop vas acabar?
–Un alliberament molt gran.
Quan sortíem de l’últim examen
tots corríem pels passadissos, amb
un somriure. Jo no m’esperava
un resultat tan bo.
–Et va requerir molt esforç?
–No, només constància.  
–I ara, quina carrera vols fer? 
–Estudiaré Administració i Direc-
ció d’Empreses a ESADE. 
–I a l’estiu?
–Sobretot descansar molt! Tots
ens ho mereixem! �

Entre el 10 i el 12 de juny, 204 es-
tudiants dels instituts de Mollet, Pa-
rets i Sant Fost es van presentar a
les Provés d’Accés a la Universitat
(PAU). D’aquests, 190 han aprovat,
una xifra que fa que el percentatge
d’aptes hagi estat del 92%, dos punts
per sobre de la mitjana catalana. El
Sant Gervasi és el primer en percen-

tatge d’aprovats amb un 96,7%, se-
guit del Vicenç Plantada amb un
92,3%.  Tanquen la llista l’IES Mo-
llet (82,6%) i l’IES Parets (85,7%).
Felip Zaragoza, coordinador de bat-
xillerat de l’institut paretà, explicava
que “aquest any han fallat els de
ciències a diferència de 2007 en
què van punxar els de lletres”.

D’altra banda, la nota mitjana de
les PAU al Vallès Oriental és un 6,
sis centèsimes inferior a la total. Les

notes més altes les han obtingudes
els alumnes de l’Escola Sant Gerva-
si. José Ramón Bertolín, cap d’estu-
dis de batxillerat, afirma que estan
satisfets perquè els alumnes hagin
superat les mitjanes generals. 

El resultat de les PAU representa
el 40% de la nota d’accés que es
complementa amb l’expedient del
batxillerat. Els alumnes no aptes
tindran una nova oportunitat al
proper setembre. �

� BAIX VALLÈS

GEMMA R. PUIGDELLIURE

� PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT | APROVEN 190 DELS 204 ESTUDIANTS DELS INSTITUTS DE MOLLET, PARETS I SANT FOST

El 92% passa la ‘sele’

SOCIETAT
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IXM DEMANA UNA AMPLIACIÓ DEL
CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

� URBANISME | ENDERROCAMENT DE CAN FILOSA

� MOLLET. Motivat pel recent enderrocament de la masia de Can
Filosa, Independents per Mollet ha reclamat a l’Ajuntament l’ampliació
del catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic vigent, per tal que
inclogui més edificis “pel seu valor històric i sentimental”.

NOPP DEMANA QUE S’INSTAL·LI UNA CARPA A LA MARINETA PER FER-HI ACTIVITATS D’OCI PER A JOVES A L’AIRE LLIURE*

A TOCAR DE L’EXCEL·LÈNCIA

Anna Tello Babiano, alumna
del Sant Gervasi, ha estat l’es-
tudiant que ha posat el límit a
l’escalada de punts de les PAU

dels instituts de Mollet, Parets i
Sant Fost. Amb un 8,98 ha de-
mostrat tocar el sostre de l’ex-
cel·lència. per Gemma R.P.

8,98
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TERESA RÀFOLS i FIGUERAS

La família Guillaumes Ràfols, agraeixen 
les mostres de condol rebudes i els comunica 
que el proper 11 de juliol, a les 20 hores es 
celebrarà la missa de funerals a l’esglèsia 

de Sant Vicenç de Mollet del Vallès

El fiscal ha demanat deu anys de
presó per a un veí de Mollet acusat
d’un delicte d’abusos sexuals conti-
nuats a una menor. Les conclusions
provisionals de la Fiscalia apunten
que el presumpte autor dels fets,
Roberto Javier R. M., va abusar
sexualment d’una jove de 14 anys
amb qui compartia domicili a un
habitatge de l’avinguda Burgos.
Segons el relat que fa el fiscal, l’ho-
me, aprofitant que es quedava a
l’habitatge a soles amb la menor, en
va abusar en reiterades ocasions

entre els mesos de setembre i
novembre de 2005. 

A conseqüència d’aquests fets, el
Jutjat d’Instrucció número 2 de
Mollet va dictar una ordre d’allu-
nyament, com a mesura cautelar,
pel qual l’acusat no es podia acos-

tar a la víctima a menys de mil me-
tres fins que no hi hagués una sen-
tència judicial ferma sobre el cas.

Amb tot, la fiscalia apunta que
uns mesos després, el gener de
2006, Roberto Javier R. M. va acos-
tar-se a la menor a la parada d’auto-
bús del carrer Anselm Clavé i se la
va endur a una obra a Montornès
del Vallès, on presumptament va
tornar a abusar de la víctima. El fis-
cal demana vuit anys pels abusos i
un any per trencar la mesura caute-
lar d’allunyament. Dimecres se ce-
lebrava la primera sessió del judici
als jutjats de Mollet. �

� TRIBUNALS | CAS PER PRESUMPTES ABUSOS A UNA JOVE DE 14 ANYS A MOLLET

� SUCCESSOS | ELS LLADRES BUSCAVEN LLAUTÓ

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / L.O.

El fiscal demana deu anys
per a un molletà acusat
d’abusar d’una menor

� PARETS. Dijous a les 9.30 h, la con-
ductora d’una motocicleta resultava
ferida greu després de xocar contra
un camió al polígon Sector
Autopista de Parets, prop del passeig
Fluvial. J. C. M., de 28 anys i de
Vilanova del Vallès, que conduïa
una Honda 250, xocava amb un
camió basculant que circulava en la
mateixa direcció. Per motius que
encara es desconeixen, va caure i va
quedar atrapada entre les rodes pos-
teriors del camió. Policia Local,
Bombers i dues ambulàncies van
actuar una hora per treure la con-
ductora atrapada, que va ser traslla-
dada a l’Hospital de Granollers.

Accident greu d’una
moto al polígon
Sector AutopistaLa policia avorta el

robatori a una empresa

Segons la Fiscalia, l’acusat
va tornar a abusar de la 
menor tot i una ordre 
cautelar d’allunyament

La matinada de dilluns, la Policia
Local va avortar el robatori que es
cometia a l’empresa Aerometal, SA,
del carrer Sant Antoni. A les 2.30 h,
veïns de la zona van alertar el cos
de seguretat que se sentien sorolls a
l’interior de l’empresa, dedicada a
la fabricació i la distribució d’e-
quips aerogràfics. Els agents es van
presentar al lloc, on van trobar un

camió carregat amb dos bidons de
ferralla de llautó, amb un valor
d’entre 12.000 i 15.000 euros. Per
introduir la càrrega en el camió,
que havien robat prèviament a
l’empresa de transports Sol i Padrís
de Barberà del Vallès, van fer servir
un carretó elevador de la mateixa
empresa. Hores més tard, les poli-
cies de Parets i Lliçà identificaven
cinc persones amb antecedents per
robatori amb força que podrien
estar implicades en el cas. �

� PARETS DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

La plantilla de la Policia Municipal de Mollet s’ha ampliat amb
6 nous agents (5 homes i 1 dona), que s’incorporaven al cos el
20 de juny després d’haver aprovat el curs a l’Institut de
Seguretat de Catalunya, ubicat a Mollet. Amb aquestes 
incorporacions la plantilla arriba al 74 agents.�FOTO: AJUNTAMENT

La Policia Municipal suma sis agents�
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Molta tensió. Això és el que es va
viure divendres en el ple municipal
de Sant Fost, en què l’equip de
govern, que s’estrenava, va aprovar
provisionalment el text refós de la
modificació puntual del PGOU de
la Conreria, un tràmit que s’arrosse-
ga des del 2002. El pla urbanístic,
que fa una nova delimitació de la
l’àmbit, qualifica de sòl forestal algu-
nes zones, abans considerades com a
sòl urbà, on existeixen habitatges.

Membres de la nova Associació
de Veïns de la Conreria en Defensa
del Patrimoni van aplegar-se a la bi-
blioteca exhibint pancartes amb
frases com Per la claredat i la trans-
parència, Per la igualtat de drets i
Per la defensa del nostre patrimoni.
Amb l’acció, volien mostrar el seu
rebuig a l’aprovació. “S’ha d’aturar
la planificació perquè hi ha una
sentència que invalida el procés”,
apunta Manuela Melendo, presi-
denta de l’AV, que afegeix que “no
s’entenen els criteris per deixar
uns veïns fora de sòl urbà i altres
dins. S’ha de paralitzar i que el
govern segui a dialogar amb els
afectats”.

En aquest sentit, els veïns van
trobar el suport dels grups munici-
pals del PSC i Gent per Sant Fost

(GSF) que van reclamar al nou go-
vern tripartit, format per IUSF, CiU
i ERC, que el punt de l’aprovació es
deixés sobre la taula i que es formés
una comissió d’estudi amb els veïns.

LA RESPOSTA DEL GOVERN

Per la seva part, el regidor d’Urba-
nisme, Juan Fernández, assegurava
que “aprovar aquest punt no signi-
fica deixar de banda els veïns”, i
apuntava que “si l’Ajuntament
comprovés que els que han quedat
fora de sòl urbà compleixen els re-

quisits per entrar, podrien fer-ho a
través del POUM”, deia Fernán-
dez. Segons fonts municipals, l’A-
juntament “no pot deixar aturat el
tema per responsabilitat envers la
resta de veïns de la Conreria i amb

la Direcció General d’Urbanisme
de la Generalitat, amb qui s’ha
acordat aprovar aquest tràmit sense
més dilacions”.

Els veïns presents divendres, des-
prés d’interrompre en diverses oca-

sions el ple amb crits i esbroncades
cap al govern local, van aconseguir
un compromís de l’alcaldessa per
crear una comissió d’estudi “i arri-
bar a solucions”, deia Sanmartí. �

� URBANISME | L’AJUNTAMENT ES COMPROMET A CREAR UNA COMISSIÓAMB ELS AFECTATS PER ARRIBAR A UNA SOLUCIÓ

� SANT FOST DE CAMPSENTELLES

LAURA ORTIZ

El govern aprova el pla de 
la Conreria amb rebuig veïnal

� MOLLET DEL VALLÈS. L’aparcament
del futur Hospital que s’està cons-
truint a la ronda dels Pinetons tin-
drà més places de les previstes en
un primer moment. El ple munici-
pal aprovava dilluns el nou projecte
i la modificació de la concessió del

servei,  amb l’abstenció d’ERC i el
no d’ICV-EUiA. L’Ajuntament i
l’empresa adjudicatària, Estaciona-
mientos y Servicios SA, han arribat
a un acord per modificar el projec-
te inicial presentat per l’empresa en
què es planejaven 228 places repar-

tides en dues plantes soterrades i un
espai en superfície, amb un pressu-
post d’uns 3,2 milions d’euros. 

Finalment, el projecte incorpo-
rarà 78 places més fins a arribar a
les 306, en aquest cas, però, en tres
plantes soterrades. El pressupost se-
rà de 4.372.163 euros.

La regidora d’Obra Pública, Es-
ter Safont, apuntava que el desen-
volupament de l’aparcament anirà
molt lligat a la construcció del cen-
tre sanitari. �

� EQUIPAMENTS | TINDRÀ 306 PLACES EN TRES PLANTES SOTERRADES

ESBRONCADA. Els veïns afectats van interrompre el ple de divendres en diverses ocasions �V.LEÓN

El futur aparcament
de l’Hospital s’amplia

· 1987. El Pla General d’Ordenació

Urbanística de Sant Fost qualifica

de sòl urbà la zona afectada.

· Juliol 2002. L’Ajuntament aprova

inicialment la Modificació Puntual

de la Conreria, que fa una nova

delimitació de l’àmbit de sòl urbà

i qualifica com a sòl forestal una

zona on hi ha habitatges.

· Març 2003. La Comissió Territorial

d’Urbanisme de Barcelona (CTUB)

fa l’aprovació definitiva de la

modificació del PGOU en l’àmbit

de la Conreria. Els afectats que

queden fora de sòl urbà 

interposen diversos recursos. 

· Maig 2007. Una sentència del

Tribunal Superior de Justícia de

Catalunya declara nula de ple dret

la modificació aprovada, per la

manca d’un informe forestal.

· Juny 2008. L’Ajuntament inclou

l’informe forestal i aprova el text

refós que ara haurà d’aprovar

definitivament la CTUB.

LA CRONOLOGIA

D’urbà a forestal
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Centenars de veïns s’aplegaven en
la inauguració de les obres de la
segona fase de l’Ateneu de Sant
Fost, que ha tingut un cost de 2,7
milions d’euros. Un dels espais més
destacats de la nova fase de l’equi-
pament és l’auditori, que compta
amb una platea de 210 butaques i
un escenari de 33 metres quadrats

fixos amb un annex de 18 que es
pot desplegar segons les necessitats
de l’escenografia.

Una actuació musical va inaugu-
rar el nou auditori, que portarà per
nom Espai Joan Gassó, en home-
natge a l’alcalde de Sant Fost dels
darrers 15 anys. A més de l’Auditori
i la nova sala d’exposicions que
aquests dies acull una mostra d'ar-
tistes de Sant Fost i Martorelles, la
nova fase preveu acollir altres ser-

veis que encara s’han de posar en
marxa com la nova biblioteca mu-
nicipal, el jutjat de pau i la futura
escola de música municipal.

La inauguració, que es va fer
diumenge a les 12 del migdia, va
ser presidida per l’alcaldessa, Mont-
serrat Sanmartí, que va estar acom-
panyada de la resta de membres
del consistori santfostenc. La festa
va acabar amb un vermut popular a
la plaça de la Vila. �

� EQUIPAMENTS | INAUGURACIÓ DE LA SEGONA FASE DE L’ATENEU DE SANT FOST

� SALUT | CAMPANYA DE PREVENCIÓ

� SANT FOST DE CAMPSENTELLES

LAURA ORTIZ

Un Auditori de
210 butaques

ACTUACIÓ. El quartet Dixie Gravy estrenava l’espai escènic �M.GARCIA

El nou espai porta el nom de l’exalcalde Joan Gassó

L’Ajuntament s’ha sumat a la cam-
panya de prevenció per evitar la
proliferació del mosquit tigre a
Mollet. Així, es faran arribar tríptics
amb informació i consells per evi-
tar-ne l’aparició a escoles, centres
cívics i sanitaris i al cementiri.

Els ous i les larves d’aquest mos-

quit viuen en petites masses d’ai-
gua estancada, en àrees exteriors, i
per aquest motiu pot propagar-se
molt fàcilment. Alguns consells per
evitar-ne la proliferació són: buidar
dos cops per setmana els recipients
de l’exterior que puguin acumular
aigua (joguines, cendrers...); bui-
dar dos cops per setmana o tapar
amb tela mosquitera espessa els sa-
fareigs i les basses petites; evitar

acumulacions d’aigua en zones de
drenatge o canals de desguassos;
evitar forats a terra on es pugui
acumular aigua i tapar els forats
dels troncs d’arbres omplint-los de
sorra; i eliminar l’aigua dels reci-
pients amb larves de mosquit.

Per curar les picades s’ha de ren-
tar i desinfectar bé la zona afectada.
En cas que persisteixin les molèsties
s’haurà de consultar el metge. �

L’Ajuntament informa per evitar
la proliferació del mosquit tigre
� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

La 29a edició del cicle de teatre

amateur Memorial Manel Insa,

organitzat pel grup Segle XX,

ocuparà l’escenari del nou 

auditori tots els dissabtes del 

mes a les 10 de la nit fins al 26 de

juliol. La primera de les funcions

serà aquest dissabte amb el 

Grup de Teatre El tramvia, que 

representarà l’obra Fleca Rigol

digueu... de Josep M. Muñoz i

Pujol sota la direcció d’Esteve

Vallmajor.   

CICLE DE TEATRE SEGLE XX

Actors a escena
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� MOLLET DEL VALLÈS. Amb l’arriba-
da de l’estiu, l’Oficina d’Atenció
Ciutadana (OAC) varia el seu
horari i els centres cívics de la ciu-
tat es prenen uns dies de vacances.
Des de l’1 de juliol fins al 5 de
setembre, l’OAC estarà oberta de
dilluns a divendres de 8 a 15 h i, els
dissabtes, tancarà. El centre cívic
de Lourdes romandrà tancat fins al

7 de setembre; Can Pantiquet farà
vacances del 12 al 31 d’agost i, el 8
i 11 d’agost farà un horari reduït
(tancarà de 15.30 a 22 h); Can
Borrell tancarà del 4 al 31 d’agost;
L’Era La Marineta i el CIRD Joana
Barcala tancaran el centre del 28 de
juliol al 31 d’agost; i, la Biblioteca
Can Mulà, del 26 de juliol al 24
d’agost. �

� EQUIPAMENTS | NOUS HORARIS D’ESTIU

Tancat per vacances

� MOLLET DEL VALLÈS. Divendres
l’IES-SEP Mollet del Vallès rebia
el certificat de Qualitat, segons la
norma UNE-EN ISO 9001/2000.
El director del centre, Joan Moral,
rebia el premi de la mà del director
general de Formació Professional i
Educació Permanent del
Departament d’Educació, Josep
Francí. Al lliurament del premi,
també hi va acudir l’alcalde de la
ciutat, Josep Monràs. En una sego-
na part de l’acte, els alumnes del
primer i segon cicle de l’ESO,
Batxillerat i cicles mitjà i superior
de Formació Professional eren cri-
dats a recollir els seus diplomes. �

� EDUCACIÓ | ELS ALUMNES VAN REBRE ELS SEUS DIPLOMES

L’IES-SEP Mollet rep un 
certificat ISO de Qualitat

LLIURAMENT. El director de l’IES, Joan Moral, rebia el premi �M.G.

Fins al 10 de setembre es poden
presentar les candidatures per a la
tercera edició del Premi-reconeixe-
ment Accions Solidàries, amb el
qual es premien les accions de vo-
luntariat d’una persona o d’un
col·lectiu de la ciutat. S’hi poden
presentar les persones o col·lectius,
associats o no, que desenvolupin de
manera continuada activitats, ac-

cions humanes, voluntàries i soli-
dàries a Mollet.

Per participar, cal omplir la but-
lleta del premi i lliurar-la a l’Ajun-
tament o a través de les ONG de la
ciutat. Poden fer propostes totes les
persones i col·lectius que coneguin
directament la persona i persones
que compleixen els requisits.

El jurat, format per les ONG
membres de la Comissió d’entitats
solidàries, farà públic el veredicte
el proper 20 de setembre en el

marc de la celebració de la Tarda
Solidària de la Quinzena de la So-
lidaritat. El premi consisteix en la
publicació d’un article o entrevista
dels premiats a la revista Mosaic i
una cistella de productes de co-
merç just.

PREMIAT EL 2007

L’any anterior el premi va ser per a
Miquel Àngel Pérez, impulsor de
l’ONG Mollet 100% Camerun. �

� RECONEIXEMENT | EL VEREDICTE ES CONEIXERÀ EL 20 DE SETEMBRE

L’Ajuntament convoca el
Premi Accions Solidàries
L’any passat el premi va ser per a Miquel Àngel Pérez de 100% Camerun

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT 
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Els serveis de Joventut i de Partici-
pació Ciutadana, a través del Ca-
sal Can Butjosa, han obert una
convocatòria que, sota el títol La
faktoria d'idees, pretén recollir les
opinions dels joves sobre qüestions
que els afecten. El primer Fòrum
Jove de Parets se celebrarà diven-
dres (18h), a Can Butjosa i hi po-
dran participar paretans d’entre 14
i 29 anys. El debat se centrarà en
dos eixos. Un serà les Nits d’estiu
jove. Per mitjà de les propostes
que sorgeixin es dissenyarà un ca-
lendari amb les activitats de lleure
per a les nits de juliol a setembre,
amb una dotació de 6.000 euros.

La segona qüestió abordarà el
futur equipament per a joves que
es construirà a Cal Jardiner. En
aquest cas es podrà opinar sobre
les activitats del futur centre jove,
sobre el seu funcionament, algu-
nes de les infraestructures i la dis-
tribució de certs espais. Els partici-
pants finalitzaran la jornada amb
una exhibició musical de mala-
bars, sopar i l’actuació d’un DJ. �

Parets organitza
el primer fòrum
per recollir
idees dels joves
� PARETS DEL VALLÈS

REDACCIÓ 

� ‘FAKTORIA D’IDEES’

Cap al mes d’octubre, el mossèn i
rector de la parròquia, Pere Farriol,
deixarà l’església de Sant Esteve. El
capellà Farriol arribava a Parets fa
nou anys en relleu del mossèn
Josep Maria Carulla que es va jubi-
lar després de més de 30 anys al
municipi. Farriol marxarà de Parets
per assumir la rectoria de l’església
de Sant Genís de l’Ametlla, una
nova responsabilitat que haurà de
combinar amb la feina de concilia-
ri dels grups de cristians de movi-
ment de pobles i comarques, una
tasca que Farriol ja va desenvolupar
temps enrere. Un dels nous reptes
per Farriol serà també acompanyar
la pastoral del Santuari de Puig-
Graciós. 

En el seu lloc arribarà a Parets
Ignasi Ballbé Turu, nascut a Terras-
sa i procedent de l’arxiprestat de
Rubí conformat per les esglésies de
Sant Josep Obrer, Sant Pau i Santa
Maria. Aquest canvi ha estat una
decisió de la diòcesi de Terrassa en-
capçalada pel bisbe Josep Àngel
Sáiz Meneses a la qual pertany Pa-
rets. “No volia abandonar Parets i
vaig demanar al bisbe la possibili-

tat de trobar algú altre per encar-
regar-se del moviment cristià però
no ha estat possible”, assegura
Farriol per a CONTRAPUNT. El

mossèn Pere Farriol va comunicar
la seva marxa als feligresos que dis-
sabte passat assistien a la missa. Far-
riol assegura que va veure gent plo-

rar, sobretot gent gran. Malgrat no
ser gaire partidari de fer valora-
cions, Pere Farriol fa un balanç po-
sitiu de la feina desenvolupada.
“Només he intentat difondre l’e-
vangeli i la parula de Jesús amb
honestedat”, considera. El mossèn
creu que “en aquests darrers anys
s'ha millorat molt la gestió de Cà-
ritas i que ara la parròquia pareta-
na ofereix una millor ajuda en el
banc d’aliments, en el rober i en
l’acolliment d’immigrants”.

PAS CONTROVERTIT

El pas de Farriol per Parets ha ge-
nerat de tot menys indiferències i,
en qüestió de mesos, els feligresos
paretans es van dividir en seguidors
i detractors del tarannà de Farriol.
Una de les principals acusacions al
rector era la de tenir poca sensibili-
tat pel valor artístic del temple Sant
Esteve, en referència al reguitzell
de remodelacions realitzades a l’e-
difici. “No vull remoure coses del
passat”, exhala Farriol. Abans de la
seva estada a Parets, mossèn Farriol
va prestar servei a les parròquies
del Barri de la Trinitat Vella de
Barcelona, Lliçà, Santa Eulàlia de
Ronçana i Montcada i Reixach. �

� RELIGIÓ | EL BISBAT DESTINA EL RECTOR A L’ESGLÉSIA DE SANT GENÍS DE L’AMETLLA DEL VALLÈS

Mossèn Farriol marxarà de Parets
a l’octubre, després de nou anys

� PARETS DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

A LA PARRÒQUIA. Farriol deixarà de ser rector de Parets� M.GARCIA

Acord entre Sant
Fost i Martorelles
per usar la piscina

� Un acord entre els ajuntaments
permet que els nens i jubilats de
Sant Fost puguin accedir a la pisci-
na de Martorelles a preu de resi-
dent. A més, es podran fer abona-
ments mensuals de 26,90 euros (de
5 a 16 anys) i 35,90 euros (de més
de 16). Les places són limitades.

El relleu a la parròquia de Sant Esteve serà Ignasi Ballbé Turu, procedent de la parròquia de Rubí
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STINA

Nova Opció per Parets (NOPP) ha
denunciat l’estat en què es troben
els terrenys de l’antiga empresa
IVECO, on “fa més d’un any hi
ha una muntanya de runa que dó-
na un aspecte lamentable al so-
lar”, apunta el partit. NOPP ha de-
manat al govern, per mitjà d’una
pregunta de ple, per què no s’apli-
ca l’ordenança que obliga els pro-
pietaris a tenir net el solar. 

Segons fonts municipals, aquesta
runa, que es va generar després
d’enderrocar alguns edificis pertan-
yents a l’empresa constructora de
vehicles, es preveu reutilitzar en la
futura urbanització de la zona. 

En aquest àmbit hi ha aprovat, des
del 2004, el Pla de millora urbana
del sector IVECO, un pla urbanís-
tic que projecta un centre comer-
cial, a més de locals d’oci, restaura-
ció i altres serveis. 

Els 36.000 metres quadrats de
superfície on s’edificarà el complex
es troben a peu de la carretera C-
17 en direcció a Mollet i al costat
dels carrers Comte de Montemolin

cantonada amb Ramon i Cajal. Se-
gons l’Ajuntament, les gestions per
aconseguir els permisos de la Ge-
neralitat estan en marxa i, a finals
de juliol, membres del govern lo-
cal es reuniran amb responsables
de la Direcció General de Comerç
de la Generalitat per tirar endavant
els permisos pertinents.

En el moment de l’aprovació del
pla urbanístic, al qual NOPP i CiU
van presentar al·legacions, el regi-
dor d’Urbanisme, Lucio Gat, en
declaracions a Rap 107, apuntava
que el projecte “respon a la de-
manda de molts ciutadans i a la
intenció de completar un model
de servei del que Parets està man-
cat com és un centre comercial i
de lleure”. �

El toc d’alerta de Cànem va omplir dilluns
La Marineta en una reunió que l’entitat eco-
logista va convocar per recordar que l’espai
de Gallecs està encara en perill. El seu por-
taveu Dani Aranda argumentava que aquest
últim any d’inactivitat de Cànem “ha estat
un marge de temps massa ampli concedit a
les administracions” i que “al setembre se-
ria necessari remprendre les reivindica-
cions per a la protecció total de Gallecs
com espai rural i agrícola”. El punt d’infle-
xió ha estat la construcció d’un dipòsit d’ai-
gua a prop de Santa Perpètua i els enllaços
de la carretera de Caldes al polígon Urbasa,
també de Santa Perpètua. “D’aquestes ac-
tuacions no s’han fet estudis d’impacte
media ambiental”, argumenta Aranda. Tot
seguit, el portaveu de Cànem va recordar
que l’amenaça de la via Interpolar pel mig
de Gallecs encara és vigent; de la mateixa
manera que el projecte de desdoblament de
la línia Barcelona-Vic, diuen, també perjudi-
caria l’espai natural. “Portem un any ador-
mits i ells van fent”, comenta Aranda. 

Després de l’anàlisi, els assistents van par-
ticipar en una pluja d’idees de cara a les ac-
cions de futur. Un dels principals corrents
que va sorgir va ser aprofitar els mecanismes
administratius com, per exemple, intervenir
en el procés d’aportacions del Pla Director
de Gallecs. D’altres es decantaven més per
la protesta  popular a peu de carrer. �

� URBANISME | NOPP DENUNCIA L’ESTAT “LAMENTABLE” DEL TERRENY

La runa al solar d’Iveco es 
reutilitzarà per urbanitzar l’espai
on es farà un centre comercial

� MEDI AMBIENT | LA REUNIÓ OMPLIA DILLUNS LA MARINETA

Cànem agafa embranzida
per a la seva reactivació
L’entitat local considera que Gallecs encara és vulnerable

� PARETS DEL VALLÈS

REDACCIÓ / L.ORTIZ

� MOLLET DEL VALLÈS

PEDRO NAVARRO

AL COL·LOQUI. Dani Aranda�MARC GARCIA

� MEDI AMBIENT

� PARETS. L’Ajuntament presentava
dimecres la campanya Lliure de
Bosses, impulsada per la Fundació
Catalana per a la Prevenció de
Residus i el Consum Responsable.
Dins el marc d’aquesta proposta
de la Generalitat, el consistori
paretà repartirà més de 4.000 bos-
ses reutilitzables per fer la compra.
Així, Parets se suma a aquesta
acció amb l’objectiu de reduir l’ús
de bosses de plàstic en el comerç
del municipi i sensibilitzar els con-
sumidors de la necessitat de fer ús
de materials reutilitzables com ara
bosses de roba i cabassos per a con-
tribuir a la sostenibilitat. �

A la compra
amb bosses 
reutilitzables

� TRANSPORT

� MOLLET. Des de les 12.05 de dis-
sabte i fins a les 00.38 de diumen-
ge, Renfe tallarà la circulació de
trens de la línia R-2 entre l’estació
Mollet-Sant Fost i Granollers
Centre. L’aturada de trens s’efec-
tuarà a causa de les obres del tren
d’alta velocitat, que passarà per
Montmeló, on es realitzaran
aquest cap de setmana treballs de
desmontatge del pas superior sobre
les vies del terme municipal. Adif
proporcionarà un servei alternatiu
per carretera que comunicarà les
parades de Mollet, Montmeló i
Granollers. Diu-menge el servei
funcionarà normalment. �

L’obra de l’AVE
tallarà 17 hores
el pas de trens

La zona de 36.000 metres quadrats es troba a peu de la carretera C-17

Un detingut a Parets després
d’una baralla familiar al carrer
� PARETS DEL VALLÈS.  La Policia Local dimecres detenia un individu arran
una baralla familiar, que es va produir al passeig de Ronda sobre les 23h.
La baralla, protagonitzada per sis membres de la mateixa família, va acabar
amb alguns dels implicats amb contusions i ferides, que van ser atesos pels
serveis d’emergència. Un dels participants en la baralla, A.C., de 31 anys
marroquí i veí de Parets, va ser detingut per la seva actitud agressiva.

L’Ajuntament aquest mes
es reunirà amb la Direcció
General de Comerç per 
enllestir els permisos
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El regidor d’EUiA, Antonio López,
va emetre l’únic vot contrari a l’a-
provació del conveni amb la
Diputació, pel qual l’Ajuntament
rebrà el suport tècnic per a la pro-
moció dels cent pisos de lloguer
que s’han de construir a la Vinyota
i als quals podrà accedir qualsevol
veí, independentment de l’edat.

El conveni preveu l’assessora-
ment en l’elecció de la promotora
que se’n farà càrrec i que s’escollirà
d’entre les que apareixen a un catà-
leg d’empreses obert a entitats pri-
vades, públiques i d’economia so-
cial, explicava la regidora d’Ha-
bitatge, Mireia Dionisio.

La portaveu d’ICV-EUiA, Noemí
Fernández, aplaudia la signatura
del conveni perquè “el suport tèc-
nic i jurídic de la Diputació és
una garantia”, apuntava. En canvi,

el seu company del grup munici-
pal, Antonio López, emetia un vot
particular com a regidor d’EUiA.
“No estem d’acord amb el model,
perquè el terreny públic s’ha de
gestionar des de l’Administració.

La nostra proposta és que l’Ajun-
tament cedeixi els terrenys a l’In-
casol, que la Generalitat cons-
trueixi els habitatges i que hi hagi
una gestió compartida”, deia Ló-
pez. El regidor, que s’oposava que
la promotora que se’n faci càrrec si-
gui una empresa privada, afegia
que “l’equip de govern proposa
entregar terreny públic a un privat
a 35 anys i que traurà un benefici
d’aquesta gestió”, assegurava.

TITULARITAT DEL SÒL

L’alcalde, Josep Monràs, apuntava
que l’Ajuntament no perd la titula-
ritat del sòl i Dionisio afegia que
“es triarà qui de manera més efi-
caç i eficient proporcioni habitat-

ge assequible, que és el que dema-
na la gent, i no s’ha de frivolitzar
amb qui construeix”, concloïa. �

La secció local de CiU organitza
tres conferències al Casal Cultural
de Mollet a l’entorn de la casa gran
del catalanisme. En els diferents

actes participaran destacats polítics
nacionalistes com Vicenç Villatoro,
Francesc Homs i David Madí. Les
ponències, que seran presentades
pel portaveu del Grup Municipal
de CiU, Feliu Guillaumes, comen-
çaran dimarts 8 de juliol amb la

presència de l’escriptor, periodista i
polític Francesc Villatoro, que par-
larà sobre Teoria del catalanisme.

Dimarts 15 de juliol, serà el torn
del secretari executiu de Conver-
gència Democràtica i diputat al
Parlament de Catalunya, Francesc
Homs, que exposarà la ponència
La pràctica del catalanisme. Per
tancar el cicle, el 22 de juliol, es
presentarà L’acció del catalanisme,
que anirà a càrrec del secretari exe-
cutiu de CDC, David Madí. �

La gestió de l’habitatge públic
encén el debat al ple molletà

� SESSIÓ ORDINÀRIA | ELS GRUPS APROVEN UN CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ DE 100 PISOS DE LLOGUER A LA VINYOTA

NOPP PRESENTA UNA MOCIÓ DE SUPORT  
A L’EGARENC FRANCESC ARGEMÍ, ‘FRANKI’

� PLE MUNICIPAL | A PROPOSTA DE L’ATENEU DE PARETS 

� Nova Opció per Parets havia de presentar una moció al ple previst per aquest
dijous per demanar l’alliberament del jove de Terrassa Francesc Argemí, Franki,
condemnat a una pena de dos anys i set mesos de presó pel delicte d’ultratge a
la bandera. NOPP presentava la moció a proposta de l’Ateneu de Parets. POLÍTICA
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� MOLLET DEL VALLÈS

LAURA ORTIZ

� CONFERÈNCIES | CIU ORGANITZA EL SEGON CICLE SOBRE LA CASA GRAN 

Madí i Villatoro parlen
sobre catalanisme a Mollet
� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

� MOLLET DEL VALLÈS. IxM ha suspès
el govern en el seu primer any de
mandat. Segons el president del
partit, Jesús M. Carrasco, és un
consistori “menys plural” que els
anteriors “amb una àmplia majo-
ria absoluta socialista i una pre-
sència testimonial de CiU, que
malviu de la inèrcia d’anys passats
i mostra l’esgotament del seu pro-

jecte polític per Mollet”, diu Jesús
M. Carrasco, president d’IxM. El
partit ha criticat, entre altres, el
dèficit municipal, l’augment
“excessiu” d’impostos i la pujada
del sou dels polítics. IxM també ha
criticat el paper de l’oposició, que
titlla de “feble i sense empenta i
més preocupats pels seus partits
que pel que passa a Mollet”. �

� MUNICIPAL | BALANÇ DELS INDEPENDENTS

IxM suspèn el govern

� MOLLET. Un altre punt de debat al
ple va ser la modificació dels
Estatuts del Consorci del Parc de
l’Espai Natural de Gallecs, format
pels ajuntaments de la zona i tres
departaments de la Generalitat.
L’equip de govern va aprovar la
modificació que estableix que els
membres del Consell Plenari,
màxim òrgan, podran delegar el
seu vot. Tots els grups de l’oposició
van criticar la decisió perquè, com
deia la portaveu popular, Susanna
Calvo, “és restar-li importància a
l’òrgan quan hi ha tanta preocu-
pació per Gallecs”. La portaveu
d’ICV-EUiA, Noemí Fernández,
demanava que els grups munici-
pals molletans formessin part del
Consell Plenari “per territori i
perquè hi volem ser”. L’alcalde
Monràs va apuntar que el canvi es
fa per petició de la Generalitat. �

L’oposició vol
estar al Consorci 
de Gallecs

Tots els grups municipals van

aprovar una proposta d’acord de

rebuig a la directiva europea que

estableix la jornada laboral en 65

hores setmanals. Segons l’acord,

la norma comunitària provoca la

pèrdua de benestar social, 

atempta contra els drets laborals 

i va en contra de la conciliació i

de la seguretat en el treball.

DIRECTIVA EUROPEA

Contra les 65 hores

EUiA proposa cedir 
els terrenys i que els 
pisos els construeixi 
la Generalitat
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L’Ajuntament de Sant Fost ha apro-
vat, finalment, un pressupost per a
enguany d’11,6 milions d’euros,
després de treballar durant més de
mig any amb un pressupost prorro-
gat de l’exercici anterior. Pel que fa
al capítol d’inversions, xifrat en 1,8
milions d’euros, la meitat (uns
940.000 euros) es destinarà a la
construcció del nou camp de futbol
de gespa artificial i als vestuaris.
Segons l’alcaldessa, Montserrat
Sanmartí, aquest és un pressupost
“de trànsit”, en què s’han incorpo-
rat “compromisos adquirits” com
l’equipament esportiu, on la setma-
na passada es reprenien les obres
després que l’Ajuntament n’hagi
assumit l’execució.

PER A L’ANY 2009

L’alcaldessa explicava que el nou
equip de govern ja està treballant
en els comptes municipals per al
2009, per als quals “s’espera la
col·laboració dels grups munici-
pals  perquè facin les seves aporta-
cions”, deia Sanmartí. En aquest
sentit, els dos grups a l’oposició

PSC i Gent per Sant Fost (GSF),
van coincidir en criticar el fet que el
govern no hagi comptat amb la seva
participació per al pressupost d’en-
guany. “Ens hagués agradat parti-
cipar tot i ser un pressupost de
trànsit”, deia Josefina Caro, porta-
veu del PSC. Per la seva part,
Montserrat Armengol, de GSF,
deia: “Ens hem trobat un pressu-
post fet i tancat”. Per aquest motiu,
tots dos grups municipals hi votaven
en contra. �

� PLE MUNICIPAL | PRIMERA SESSIÓ PLENÀRIA DEL NOU GOVERN LOCAL

La meitat de la inversió d’enguany 
a Sant Fost és per al camp de futbol 

� SANT FOST DE CAMPSENTELLES

LAURA ORTIZ

L’equip de govern aprova un pressupost per a 2008 d’11, 6 milions d’euros que l’oposició no secunda

DESPESES EUROS
CAPÍTOL I PERSONAL 2.060.010
CAPÍTOL II DESPESES CORRENTS 4.028.395
CAPÍTOL III DESPESES FINANCERES  33.000
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS  743.040
CAPÍTOL VI INVERSIONS REALS  1.834.510
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL  2.608.610
CAPÍTOL VIII ACTIUS FINANCERS 15.000
CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS  270.000
TOTAL                                             11.592.565

INGRESSOS EUROS

CAPÍTOL I  IMPOSTOS DIRECTES  3.522.000
CAPÍTOL II  IMPOSTOS INDIRECTES 380.000
CAPÍTOL III  TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.278.926
CAPÍTOL IV  TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.682.986
CAPÍTOL V  INGRESSOS PATRIMONIALS 1.732.043
CAPÍTOL VI ALIENACIÓ O INVERS. REALS 2.050.000
CAPÍTOL VII  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 661.610
CAPÍTOL VIII   ACTIUS FINANCERS  15.000
CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS  270.000
TOTAL                                           11.592.565

INVERSIONS EUROS
ASFALTAT CARRERS 15.000
INVERSIONS ESPORTS 12.000
URBANITZACIONS I SECTORS 146.848
SEGUIMENT EXPEDIENTS 104.000
EQUIPAMENT ATENEU 190.000
CAMP FUTBOL I VESTUARIS 940.000
ABASTAMENT D’AIGUA 236.652

El ple va aprovar per unanimitat

la dedicació exclusiva de la nova

alcaldessa, Montserrat Sanmartí,

que percebrà un sou brut anual

de 46.200 euros bruts en 14

pagues. La xifra està dins el

marge que les agrupacions de

municipis recomanen com a sou

d’un alcalde en poblacions amb

menys de 10.000 habitants.

Aquestes entitats municipalistes

situen l’assignació entre 34.209 i

47.030 euros bruts anuals.

DEDICACIÓ EXCLUSIVA

Sou d’Alcaldia

� TROBADA

El restaurant Can Prat de Mollet
acollirà aquest dissabte el Consell
Nacional d’Iniciativa per Catalun-
ya Verds (ICV), que té com a ob-
jectiu el debat de la situació políti-
ca actual. El Consell començarà
al voltant de les 10 del matí i té
cinc punts a l’ordre del dia. El pre-
sident del partit, Joan Saura, pre-
sentarà l’informe polític i, seguida-
ment, donarà pas a Jordi Guillot,
secretari general. També hi inter-
vindran els membres de la Perma-
nent ecosocialista Màrius Garcia,
que presentarà el punt de l’aprova-
ció de la proposta de reglament de
la novena Assemblea Nacional, i
Jordi Fàbrega que exposarà el cin-
què punt de l’ordre del dia: Entesa
del Progrés Municipal.

SATISFACCIÓ MOLLETANA

La secció local d’ICV ha celebrat
la tria de Mollet com a emplaça-
ment per al Consell Nacional de
la formació, perquè considera que
“demostra el suport de la direc-
ció del partit a la tasca que s’està
realitzant a la ciutat”, assegura la
regidora de l’Ajuntament de Mo-
llet i membre del Consell Nacio-
nal, Noemí Fernández. �

El restaurant
Can Prat acull
el Consell
Nacional d’ICV
� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

Tot i que la inauguració oficial de la
primera fase de la pista poliesporti-
va de Santa Maria de Martorelles es
va suspendre, el nou equipament ja
s’utilitza amb normalitat. Ara, la
intenció del consistori és agilitzar el
començament de les obres de la
segona fase que ha de proveir l’espai
d’una coberta. És per això, que el
ple municipal de dimecres aprovava
per unanimitat l’inici de l’expedient
de la contractació dels treballs.
Segons l’alcaldessa, Conxita Colla-
do, en el ple de setembre es podrien
aprovar els informes i l’inici de la
licitació, de manera que la coberta

de la pista del carrer del Carme es
pogués començar al gener.

El finançament d’aquest segona
fase es podrà fer íntegrament grà-
cies a subvencions d’altres adminis-
tracions: la Diputació ha atorgat

130.000 euros i la Generalitat, per
mitjà del Pla Únic d’Obres i Ser-
veis (PUOSC), uns 300.000 euros.
El regidor d’ICV, Julián Trapero,

recordava que fa uns mesos es va
haver de renunciar a una subven-
ció. “Ens van posar problemes
perquè no és ni un pavelló ni una
pista coberta. Però cal acabar de
parlar amb els tècnics per veure si
es pot homologar”, deia Collado. 

D’altra banda, Santa Maria dona-
va llum verda a la revisió del pla
municipal de prevenció d’incendis
forestals 2007-11, que ha estat re-
dactat per la Diputació. El consisto-
ri també aprovava el nomenament
de Jaume Escrigues com a jutge de
pau substitut i ratificava el padró
municipal a 1 de gener de 2008,
que és de 815 habitants: 417 homes
i 398 dones. A més, el ple s’adheria
a la Xarxa d’Alcaldes per la Pau. �

Santa Maria inicia els tràmits
de la segona fase de la pista
El ple local ratifica el padró de 815 habitants i l’adhesió a Alcaldes per la Pau

� SANTA MARIA DE MARTORELLES

CONTRAPUNT / M. ERAS

S’aprova la revisió
del pla municipal
de prevenció
d’incendis forestals
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· 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.

· DESPACHO DE 50 M2. Todo exterior.
En el centro. Apto oficina y consultas.
Precio: 475 euros/alquiler. Interesa-
dos/das llamar al tel. 663 04 22 38.

· 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. Sup. de 60 m2. Escapa-
rate. El precio del traspaso variará
según el genero que quede en ese
momento en la tienda. Precio: 33.005

CLASSIFICATS
LABORAL · IMMOBILIÀRIA · MOTOR · DIVERS

CONTRAPUNT

Rambla Pompeu Fabra, 32, baixos

08100 Mollet del Vallès

Anuncis per teléfon 93 570 52 59

Anuncis per correu electrònic

contrapunt@contrapunt.cat

Anuncis per fax 93 579 33 88

Preu anuncis per paraules:

4,33 euros/setmana

15,15 euros/mes

Preu mòdul: 11,45 euros/setmana

ESQUEMA D’UN MÒDUL (48 X 39 mm) ��

DEMANDES

�
FEINA

EN VENDA

�
IMMOBILIÀRIA

· 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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I
EN LLOGUER

· ES LLOGA APARTAMENT A S’AGARÓ
(COSTA BRAVA), el mes d’agost. Per a
6 persones. Completament equipat,
pàrquing, gran terrassa. A 8 minuts de
la platja. Zona cèntrica i tranquil·la.
Preu: 1.500 euros. Tel: 93 593 03 74 /
93 848 93 08 o 665 10 20 26.

· SE ALQUILA PLAZA GRANDE DE PÁR-
QUING. SITUADA EN CALLE CAN PAN-
TIQUET, por tan sólo 60 euros al mes.
Tel. 670 356 221 (Sr. Vicenç). 

· Ref. 33560. PISO EN MONTMELÓ.
ZONA CENTRO. Gran piso de 110 m2,
con terraza. Amueblado. 4 hab., ba-
ño, aseo, salón 25 m2, cocina office
impecable, terraza de 60 m2, lavade-
ro, ascensor. Precio: 1.100 €. Tel. 93
572 30 73.

· SE NECESITA TRASTERO GRANDE EN
ZONA DE CAN PANTIQUET disponible

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 
ROSTISERIA EN 

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

Interesados llamar al tel.

650 70 98 19 o al

93 570 24 05
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�
MOTORM
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�
ALTRESA

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

· 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
teléfono 639 327 714. Preguntar por
Sr. Antonio. 

· SE PRECISA SEÑORA RESPONSABLE
PARA LA LIMPIEZA en restaurante de

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

Acadèmia d’anglès 
necessita incorporar

PROFESSOR/A 
D’ANGLÈS

de nivell avançat. Interessats/des

truqueu al tel. 93 570 71 19
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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

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. Re-
formado, 2 hab. dobles, 1 baño, coci-
na office, comedor, suelos gres, vent.
aluminio, puertas de haya. IBI y comu-
nidad incluidos. Necesario aval banca-
rio y acreditación de solvencia. Precio:
600 €/mes. Tel. 93 579 33 33.

· Ref. 33553. PISO EN MONTMELÓ.
Zona SANTA ROSA. 85 m2, 2 hab., an-
tes 3, baño, salón de 25 m2, cocina of-
fice ref., balcón 4 m2, lavadero, tras-
tero, ascensor. Precio: 650 eur./mes.
Tel. 93 572 30 73.

Mollet para media jornada de martes
a sábado. Llamar de 17 a 21h al 657
867 595.

euros (5.5 Ml). Alquiler de 400 eu-
ros/mes. Tel.  93 579 33 33.

Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud d'admissió degudament
emplenada, el currículum signat amb fotografia i la documentació acreditativa dels 

requisits i mèrits al registre de l'EMFO, c/ Riera, 7, 1a planta de Mollet del Vallès, abans
del dia 15 de juliol a les 14 hores. La sol·licitud d'admissió es podrà obtenir físicament 

a l'EMFO, horari de 9:00 a 15:00 hores, o a/e resp.sace@emfo.com.

Funcions:
En dependència directa de la responsable
del Servei d'Atenció al Ciutadà i
d'Assessorament al Ciutadà i a l'Empresa
s'encarregarà de:
· Gestió, coordinació i seguiment de les dife-
rents actuacions del projecte
· Preparació de la documentació i tramitació
necessària per a la gestió del projecte
· Difusió del projecte i selecció dels/les parti-
cipants
· Realitzar les entrevistes, tutorització, valo-
ració i seguiment dels itineraris d'inserció
dels/les participants
· Realització de les diferents sessions especí-
fiques de formació 
· Sensibilització i prospecció d'empreses; con-
tacte amb empreses de la zona per a concre-
tar pràctiques professionals dels alumnes
· Coordinació, informació i suport al profes-
sorat

Requisits imprescindibles:
· Titulació Universitària Superior (Psicologia,
Pedagogia o Psicopedagogia)
· Mínim dos anys d'experiència en la gestió
tècnica de programes en matèria d'ocupació

i/o en l'elaboració d'itineraris d'inserció labo-
ral
· Català parlat i escrit correctament
(Certificat nivell C)

Es valorarà:
· Experiència tècnica en la gestió de progra-
mes d'assessorament ocupacional a col·lec-
tius amb dificultats d'inserció laboral
· Experiència en prospecció d'empreses
· Formació complementària en formació de
formadors i/o en l'àmbit de la inserció labo-
ral
· Formació complementària en prevenció de
riscos laborals
· Permís de conduir: B.

Condicions laborals:
· Contracte d'obra i servei vinculat a la sub-
venció del Ministeri d'Administracions
Públiques (Secretaria d'Estat de Cooperació
Territorial. Direcció General de Cooperació
Local).
· Jornada complerta de dilluns a divendres
de 35 hores setmanals. Tots els matins i dues
tardes
· Tècnic B. Salari segons conveni

Convocatòria per a proveir una plaça de

TÈCNIC/A DEL PROJECTE FORMA-T I INSEREIX-T 
DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT AL CIUTADÀ 

I A L’EMPRESA (REF.14SAC08)

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

OFERTES

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

· MOLLET. SANTA ROSA. Ref. 01978.
65 m2, salón 20 m2, 2 hab., baño, co-
cina para reformar, suelo de gres, ven-
tanas de aluminio, puertas sencillas,
exterior, soleado, balcón. Ideal pare-
jas. Precio: 192.324 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
independ. Pati de 140 m2 i terrassa de
80 m2. Amb calefacció. Preu: 360.610
euros (60 Ml). Tel. 663 728 815.

SE TRASPASA
TALLER MECÁNICO FRIGORISTA,

VENTA DE MAQUINARIA DE 
HOSTELERIA, ALIMENTACIÓN,

FRÍO COMERCIAL, AIRE ACOND.

Situado en Av. Rívoli,
frente ambulatorio de Mollet.

PREFERIBLE DE LA PROFESIÓN.
667 446 340



El govern molletà defensa a capa i
espasa la futura implantació de la
firma d’articles esportius Decath-
lon a l’àmbit de la Vinyota. Dilluns
el ple aprovava l’informe per a l’a-
torgament a Decathlon de la lli-
cència comercial de la Generalitat,
un tràmit més que referma la vo-
luntat política que sigui aquesta fir-
ma la que obri portes a Mollet.
“L’impacte que pot tenir l’ober-
tura de Decathlon sobre el teixit
comercial molletà és infinitament

menor que el que provocaria l’ar-
ribada de Media Markt”, assegu-
rava el regidor convergent de l’e-
quip de govern Feliu Guillaumes.

Segons les dades de l’informe
que es va valorar en el concurs pú-
blic per adjudicar l’espai comercial
de la Vinyota, a Mollet existeixen
31 establiments que ofereixen arti-
cles esportius. El 36,9% del con-
sum en aquests establiments es fa
fora de la ciutat i, d’aquest, la mei-
tat es fa a les botigues Decathlon
de l’entorn, com Badalona i Terras-
sa. “La instal·lació de Decathlon
a Mollet farà reduir la fuga de

consumidors; a més, no hi haurà
tants establiments que siguin
competència”, explicava el regidor
de Comerç, Dani Novo.

Pel que fa a les botigues dedica-
des a la venda d’electrodomèstics i
electrònica, a Mollet n’existeixen
161 amb un públic més fidel, ja
que el 73,3% del consum d’aquests
productes es fa a la ciutat.

El regidor de Comerç també ar-
gumentava que l’opció de Decath-
lon enfront de l’altra empresa que
hi optava, Eurocarat, és més segu-
ra. “Eurocarat és una empresa im-
mobiliària que tenia un cert com-

promís amb Media Markt, tot i
que aquesta marca es podia tirar
enrere”, deia Novo. L’alcalde, Jo-
sep Monràs, afegia que “amb l’ac-
tual crisi econòmica adjudicar a
una empresa immobiliària que ha
de buscar firmes és un risc perquè
ens podria deixar construït un
edifici fantasma”, apuntava.

CRÍTIQUES DE L’OPOSICIÓ

Per la seva part, ICV-EUiA i ERC
criticaven durament la decisió per
diversos motius. Xavier Fenosa
(ERC) assegurava que els comer-

ciants no veien amb bons ulls la im-
plantació de la firma “que pot fer
molt mal al comerç local”, opina-
va. Una altra de les crítiques es basa
en la diferència en l’oferta econò-
mica de Decathlon, 2,3 milions
d’euros per sota de la presentada
per Eurocarat. “És preocupant
que en aquesta adjudicació l’A-
juntament perdi tants diners”,
deia el regidor Antonio López
d’ICV-EUiA, que afegia que “el ge-
rent de Promosol ja va avisar del
risc d’impugnació d’Eurocarat i la
secretària de la corporació va fer-
ne un informe negatiu”, apuntava.

En aquest sentit, el regidor socia-
lista Josep Garzon puntualitzava
que l’objectiu de Promosol, empre-
sa municipal que gestiona el sòl
municipal, “no és fer caixa” i que
l’adjudicació a Decathlon és “una
decisió política”. L’alcalde Mon-
ràs afegia que l’opció “és un risc
com moltes adjudicacions, però
Decathlon farà de locomotora co-
mercial de Mollet”. �

L’Ajuntament de Martorelles, amb
el suport dels Serveis d’Habitatge i
Activitats de la Diputació, actualit-
zarà el cens d’activitats econòmi-
ques. L’empresa especialitzada De-
plan elaborarà durant uns cinc
mesos la llista de les llicències

d’activitats mitjançant la revisió
dels expedients ja existents a l’àrea
d’Urbanisme i la tramesa de qües-
tionaris als titulars de les activitats.
Segons l’Ajuntament, aquesta ac-
tualització servirà per “gestionar
amb més eficiència els expedients
d’activitats” i poder vetllar “pel
control ambiental de les activitats
i instal·lacions”. �

� COMERÇ | FUTURA IMPLANTACIÓ A L’ÀMBIT DE LA VINYOTA

El govern local defensa l’opció
de Decathlon tot i les crítiques

ECONOMIA
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LA SECCIÓ LOCAL DE CCOO A L’AJUNTAMENT   
CONVOCA LA SEVA CINQUENA CONFERÈNCIA

� SINDICAL | TROBADA D’AFILIATS

� MOLLET DEL VALLÈS. Després de 25 anys de treball, la Comissió Executiva de la
Secció Sindical de CCOO a l’Ajuntament de Mollet ha convocat la cinquena
Conferència. La trobada, a les portes d’una nova negociació col·lectiva, es farà
al centre cultural La Marineta el proper 28 de novembre.

� MOLLET DEL VALLÈS

LAURA ORTIZ

� EMPRESES | TREBALL DE CAMP

Martorelles renova el cens
d’activitats econòmiques 
� MARTORELLES

CONTRAPUNT

� MOLLET. Josep Maria Pujol, presi-
dent de l’empresa de components
d’automoció Ficosa, ha rebut un
premi en reconeixement a la seva
trajectòria empresarial. El guardó
li ha estat atorgat per l’Associació
Independent de Joves Empresaris
de Catalunya (AIJEC), en el marc
de la 15a edició del Premi Jove
Empresari, que es va celebrar el
passat 18 de juny al Palau de la
Llotja de Mar.

El president de
Ficosa rep un premi
a la seva trajectòria

ICV-EUiA i ERC critiquen que amb l’adjudicació l’Ajuntament hagi deixat d’ingressar 2,3 milions d’euros
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SENYOR MONRÀS, NO DISSIMULI.
TOTS SABEM QUE SI GALLECS NO ÉS

ENCARA UN ESPAI PROTEGIT és per-
què el PSC, principalment, ha boi-
cotejat la proposta de la Conselleria
de Medi Ambient d’incloure 1.000
hectàrees en el PEIN de Gallecs,
amb l’excusa que 300 hectàrees són
de propietat privada i estan fora de
l’ACTUR de Gallecs. Però són tam-
bé responsables la resta de partits ja
que no han fet res durant aquests
anys per desencallar el tema. Ara
que la societat civil repren el tema
de la preservació de Gallecs, els po-
lítics surten del cau  per dir la seva.

Senyor Monràs, vostè sap molt bé
que l’espai natural de Gallecs de-

pèn  de la preservació del corredor
verd que l’uneix amb la serralada
prelitoral i la resta d’espais naturals
vallesans. El seu aïllament seria la
seva mort. El Pla Territorial Metro-
polità de la Generalitat demostra
que no estan realment per la preser-
vació de Gallecs. Els projectes d’au-
tovia Interpolar i d’una línia de tren
trencarien traumàticament Gallecs
i la seva connexió amb el corredor
verd, a banda del fort creixement
urbanístic previst a tocar de l’espai
rural. També vull recordar-li que el
Pla Director Urbanístic de Gallecs
preveu la urbanització d’una seixan-
tena més d’hectàrees de Gallecs
amb noves indústries. �

aminar o córrer sobre
el fang és feixuc, sobre-
tot, a mesura que es va
adherint a les sabates.

Però després de la sequera, pren
una altra visió. De qualsevol activi-
tat, en podem extreure una part po-
sitiva i una de negativa. Gallecs,
gràcies a les pluges, està preciós
aquests dies, emmarcat amb un cel
trist, però, bellíssim per a l’esperit.
Les olors i l’aire net d’aquest espai
privilegiat són una alternativa a l’a-
bast de tothom, per gaudir-ne i fer
un parèntesi en la quotidianitat fei-
xuga del dia a dia. Gallecs és un pe-
tit paradís, d’aquests espais per assa-
borir en solitari, amb família o amb
la parella. Entenc els que hi viuen,
que el defensin amb tots els sentits.

Durant els diumenges de tot
l’any, s’ha convertit en un lloc per
retrobar-me. Feia temps que el
fang no hi era, eren els temps de
sequera. Demanàvem aigua i els
polítics estudiaven maneres ur-
gents per trobar solucions a un pro-
blema de manca de previsió i de
visió de futur, i d’un estil de vida
que provoca més demanda.

Mentre que d’una banda existia
una necessitat urgent, d’altra banda
se’ns informava de fuites d’aigua

C

JUDITH VIZCARRA

Al fang

En ocasions, oblidem
quines són les coses
que realment calen
i són insubstituïbles

APORTACIONS ��� Fotògrafa. Mollet del Vallès

MARTIN MARTÍ

Gallecs i l’alcalde 

President de l’AV de l’espai rural de Gallecs

conegudes pels responsables, però
sense solucionar, perquè segons
deien era molt costós. Les regions
properes ens negaven repartir
aquest bé tan valuós. Tot allò que
s’ha de fer precipitadament corre
el perill de trobar la millor de les
solucions. Ara l’aigua ja no és un
problema urgent, espero que l’ex-
periència provoqui una seriosa re-
flexió als responsables. La manca
d’aigua no és només un problema,
és una qüestió de supervivència. El
nostre cos, amb un 70% d’aigua, la
necessita per poder viure. 

La valoració de les coses, en
ocasions, ens fa oblidar allò real-
ment necessari i insustituïble.
Amb una era tan mecanitzada, in-
formatitzada, on les xarxes de co-
municació semblen la prioritat
que ens fa perdre el nord sobre el
que som i les necessitats bàsiques.

Parlant de comunicació, recor-

dem tot el conflicte que hem vis-
cut arran de la vaga de transportis-
tes. No entraré en si ha sigut just o
no. Segons els piquets s’informava
de la vaga, però la realitat és que
alguns amenaçaven amb una barra
de ferro a les mans. La meva refle-
xió és la dependència d’uns i altres,
l’engranatge del qual formem part
d’una manera irremeiable. Davant
les crisis, la precarietat de molts
sectors de la població, la duresa del
dia a dia, amb sous escassos, sense
possibilitat d’allargar-los.

Les persones vivim en una
constant inconformitat, volíem
pluges quan teníem sequera; ara
ja n’estem tips i volem que llueixi
el sol. Necessitem la força del sol,
com la de l’aigua. Perquè en la
natura tot flueix en un perfecte
engranatge, l’escalfor del sol fa
evaporar l’aigua, forma els núvols
i després es genera la pluja. 

Hauríem d’estar agraïts per les
coses que tenim i no els donem  el
valor real: el sol, l’aigua, el fang
que em recorda la sequera i la fei-
na de totes les persones que for-
mem l’engranatge social de serveis.
Som un conjunt i el que afecta un
sector sempre ens afectarà a tots.
Gràcies per allò que tenim. �

És increïble que es
plantegi una directiva
que permeti horaris
laborals de 60 hores

DES DE FORA VILA

JOSEP 

S E R R A

Mestre i escriptor

Calorades

‘
inal de primavera clima-
tològicament plujós i po-
líticament vergonyós. Ara,
l’estiu i les calorades. Els

estudiants ja són a casa i les famí-
lies descobreixen que hi ha una ge-
neració que els empeny i que els
han de col·locar en algun lloc. La
conciliació de les vides familiar i la-
boral segueix penjant d’un fil; les
solucions temporals com sempre i
com es pot, sort que ara una part de
la culpa ja deu ser de la crisi i no
només dels mestres i d’aquest siste-
ma educatiu d’estar.

Per calorades, però, les que ens
fa passar la Unió Europea, que
amb un nom tan comercial no po-
dem esperar que defensi altra cosa
que els interessos dels poders eco-
nòmics, i es tanca a progressos so-
cials, drets i llibertats. És increïble
que després de tanta lluita obrera,
ara, 40 anys després del famós maig
del 68, el parlament europeu s’esti-
gui plantejant una directiva que
permeti horaris laborals de 60 ho-

res setmanals. Una altra calorada i
que ja fa massa que sona és la que
proposa allargar la vida laboral  dels
treballadors fins als 70 anys; discul-
pin, però que no hi ha gent jove
per treballar? O és que simplement
els líders (dubtosa paraula aplicada
als polítics electes) s’han tornat bo-
jos i, com que no saben com arre-
glar necessitats irrenunciables com
la sanitat i l’educació, s’entretenen
a parlar de bajanades, dignes d’un
cop de calor en instal·lacions ben
servides d’aire condicionat. Per
cert, us heu fixat en la darrera mo-
da en jardins de dubtós gust, inne-
cessaris i d’elevat cost econòmic?  

I una pregunta més: de què és si-
nònim expropiar quan es privatitza
l’expropiació cedint-la o venent-la a
un altre per tal que en tregui un
benefici a partir de l’explotació per
un temps determinat? Per calora-
des les de la Costa del Sol, sempre
hi fa una calor xafogosa a l’estiu... �

F

� lacasilla_1954@hotmail.com

CIBERENQUESTA Voteu a www.contrapunt.cat

LA PREGUNTA: El pàrquing dels hospitals hauria de ser gratuït? 

Quina és 
l’actual situació
econòmica?

De bonança
9,4%

De crisi
68,8%

De desacceleració
21,9%

�

Resultats definitius

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

Fins no fa pas tants anys, la gent utilitzava la tradicional bossa del pà.

Rarament en un forn oferien un embolcall de plàstic per transportar

la compra. Un costum tan senzill  s’ha convertit, al segle XXI, en 

gairebé un acte de compromís social i mediambiental. Per això, ara,

les institucions es veuen abocades a emprendre accions com la 

campanya Lliure de Bosses, que l’Ajuntament de Parets ha iniciat.

Aquesta no és la primera acció del consistori paretà i d’altres per 

intentar minvar els residus i contribuir a la sostenibilitat. Certament, la

iniciativa és lloable. Amb tot, com succeeix sovint, es deixa la 

responsabilitat al veí i s’obvia que els governs no han estat capaços de

crear cap directiva que impedeixi als empresaris la distribució de

materials de difícil reciclatge. El ciutadà d’a peu és un ésser de costums.

Ara ha de tornar a recuperar el cabàs i la bossa del pa i fa uns anys

havia de ser pràtic i adaptar-se als nous temps. Tothom pot contribuir

a la millora mediambiental, però la clau la tenen uns pocs. �

TOTHOM POT CONTRIBUIR A LA MILLORA DEL MEDI AMBIENT,

PERÒ LA CLAU LA TENEN ELS ESTATS I EL SECTOR ECONÒMIC

Recuperar bons costums

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VOX POPULI

S’haurien de 
pagar les bosses
de plàstic dels
supermercats?

Diego
Guerrero

Jubilat  (62) 
LA LLAGOSTA

La realitat és que hem de reduir
les bosses de plàstic i una petita
quantitat sí que s’hauria de pagar
per no gastar-ne tantes.

Iolanda
Freixes

Comercial  (43) 
ESPARREGUERA

Se n’abusa; la gent quan va a
comprar n’afaga més del
compte. Tot i que a ningú li
agrada, s’haurien de pagar.

Joan Manel
Sánchez

Aturat  (59) 
MOLLET DEL VALLÈS

No, ja que ens les imposen, 
almenys que siguin gratuïtes.
Abans s’utilitzava el cabàs, ara,
amb la feina, no és factible.

Adela
Álvarez

Mestressa de casa
(38) MOLLET

No, ha d’anar inclòs amb el
preu de la compra. Jo estaria
d’acord amb les bosses de 
paper resistents.

Francisco
Fabá

Pensionista  (47) 
SANT FOST

Sí, perquè he llegit que són
molt dolentes pel medi 
ambient; hauríem de sortir a
comprar amb el carro.

Anca Mariana
Silagui

Cambrera (22)
MOLLET DEL VALLÈS

Hi ha molts cops que la gent
abusa de les bosses de plàstic
quan van al supermercat; 
llavors sí les hauria de pagar.

Text i fotos: ANNA PALOMO

Crisi de civilització?
JOSEP LLUÍS PÉREZ�Gallecs. Mollet 

Me’n vaig a comprar fruita i, al
costat de pomes de Lleida, trobo
pomes de la Xina amb un preu
semblant. Òbviament no compro
les pomes de la Xina, unes pomes
que han viajat molts milers de
quilòmetres. Quant petroli ha
costat portar les pomes de la Xina
cap aquí? A què obeeix aquesta
estupidesa?

Les persones, quan som adul-
tes, deixem de créixer, com els ar-
bres. Quan menges més del
compte, t’omples de greixos i su-
cres, només creixes en volum, en
sobrepès, i si ho continues fent
indefinidament poses en greu
risc la teva salut i, fins i tot, pots
morir. Doncs bé, aquest és el
punt on hem arribat a la societat
capitalista mundialitzada. Estem
a prop del col·lapse a causa d’una
dieta nefasta basada en la compe-
titivitat, el “lliure mercat”, el con-
sumisme i la cerca del lucre. Però
tot això gràcies als combustibles

fòssils. Ara, que tot apunta que la
cosa va de davallada, és impossi-
ble continuar creixent, perquè
manca l’energia necessària i bara-
ta per poder fer-ho. El petroli
abundant i barat s’ha acabat. I em
sembla criminal les polítiques, so-
bretot les més neoliberals, que
diuen que hem de continuar crei-
xent econòmicament per fer front
a la crisi. És a dir, llançar més
benzina al foc.

Toca, per tant, canviar radical-
ment de dieta. Una dieta molt
més sana, equilibrada i limitada.
Però hi ha moltes resistències a
canviar. Canviar costa molt i més
de forma radical, però és necessa-
ri si no volem acabar en un
col·lapse i un caos total, que sem-
pre serà molt més dolorós que fer
un canvi voluntari i organitzat. I
aquest canvi l’haurem de comen-
çar a fer la societat civil, no po-
dem esperar que ho facin admi-
nistracions, polítics, industrials…,
perquè són part del problema.

No trigarem gaire a veure que
el made in China ha desaparegut.
Ens toca produir i consumir lo-

calment, canviar els valors domi-
nats pels de cooperació, ajuda
mútua, l’austeritat, la reutilitza-
ció, l’intercanvi no mercantil,
l’autogestió de les nostres vides i
de forma comunitària. Una gran
oportunitat per desenvolupar-nos
i enriquir-nos socialment i com a
persones, i augmentar així el nos-
tre benestar lluny del consumis-
me imperant. Alguns li diuen a
això decreixement sostenible. �

Sobre la MAT
MEDÍ A. RÍOS �Palau-solità 

El president espanyol i el primer
ministre francès han donat per
finalitzades les negociacions de
com ha de ser la MAT, i, per dis-
treure el personal, han acordat
que soterraran un petit tros de la
línia en la zona del Pirineu.

Per saber què és la MAT i el
seu impacte visual i estètic, així
com fer-se una idea de com es
destrossa el bosc per plantar
aquestes torres d’alta tensió, reco-
mano fer una passejada sortint de

Sentmenat i pujar fins a Guanta,
d’allà pujar fins al coll Moner, en-
filar pel camí cap a Gallifa i des-
prés anar seguint aquestes obres
fins a Sant Feliu de Codines. Les
torres que s’estan instal·lant són el
doble d’altes que les velles, la ma-
quinària pesant obre nous camins
tot arrancant pins, roures i alzines
centenàries com si fossin mala
herba i les formigoneres no paren
d’abocar ciment enllà on toca per
construir aquestes noves torres.

Al marge de no entendre el
perquè se soterrarà al Pirineu i no
a Sentmenat o per què en fan tor-
res noves i no aprofiten les ubica-
cions de les velles, recomano
aquesta visita didàctica per saber
si aquesta línia és o no és una
brutal agressió contra el paisatge i
els boscos de Catalunya, decidida
pel Sr. Zapatero i el Sr. Fillon. �

Bombolla energètica
MONTSERRAT RIBA�Palau-solità

El ministre d’Indústria, Miguel
Sebastián, ha dit en el Congrés
mundial del petroli que la bom-
bolla energètica és molt pitjor que
la immobiliària i l’anterior bom-
bolla tecnològica, ja que l’energè-
tica, amb el petroli a 143 dòlars el
barril, castiga molt més a tothom.
Home, la castigarà si el govern del
qual ell forma part s’ho proposa
perquè no hem d’oblidar que el
70% de cada litre de benzina i
gasoil que paguem és un impost
directe que va a parar a l’Estat, i se
suposa que amb aquest ingressos
extraordinaris amb els quals no
comptaven, els ministres espan-
yols els administraran en benefici
de tothom. Ara bé, si els destinen
a altres coses, aleshores ja tindria
sentit la confessió del ministre. �

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 29 de juny, els veïns de Sant Fost vam
rebre un escrit d’Independents Units
per Sant Fost (IUSF), el partit de 
l’exalcalde Gassó, que va plegar el passat

30 d’abril. L’escrit afirmava que Gassó ha estat un
alcalde irrepetible, un monstre de la política, el
millor alcalde de Sant Fost, etc.

El text reconeix que a l’actual alcaldessa “se la
coneixerà pels fets, no per les paraules”. Amb 
això hi estem tots d’acord, però sobre qui ha 
estat el millor alcalde de Sant Fost, no.

Perquè, sens dubte, el millor alcalde que ha
tingut Sant Fost ha estat Fernando Pérez Blasco
que, sense pressupost econòmic i sense deixar el

seu treball, va canviar el poble i el va preparar
per al futur: carrers asfaltats, aigua corrent a les
cases, col·legis, biblioteca, cinema, un lloc on es
podia reunir la gent gran i les entitats que llavors
hi havia al poble, la promoció dels esports, va 
iniciar la primera urbanització controlada (es va
descontrolar quan ell va marxar), etc.

Quan va morir, tot el poble va assistir a 
l’enterrament amb llàgrimes als ulls i dient: “era
el meu millor amic”.

Aquest sí que va ser un alcalde irrepetible i el
millor alcalde que ha tingut mai Sant Fost.

ANTONIO MARTÍNEZ ZURIAGA�Sant Fost 

E
El millor alcalde?

Aquesta edificació batejada pel veïnatge de l’època com el monument va ser
construïda a la darreria de l’anterior règim al centre de la plaça de la Vila de
Sant Fost, llavors plaça d’Espanya, i mai va acabar d’agradar a una gran majoria
de santfostencs i santfostenques que consideraven que era un entrebanc al mig
de la plaça. La polèmica va ser tanta que, fins i tot, hi havia qui deia que calia
fer un referèndum per saber l’opinió del poble. El fet és que els governants de
torn no van acabar la pilastra que sustenta l’obra on deien que a cada cantona-
da de la columna hi anava l’escut de les quatre províncies catalanes. No va ser
fins al segon mandat quan el nou govern sortit de les urnes va decidir prendre
accions en el tema i traslladar el monòlit a l’avinguda d’Aragó, fet que succeïa el
juliol de 1983, o sigui que estan al caure els 25 anys del canvi d’emplaçament. 
La qüestió més curiosa del cas és que, en tot aquest període, el monòlit s’ha
mantingut de la mateixa manera que abans a la plaça de la Vila, sense 
acabar-se. Ara, però, amb l’afegit que les cantonades de la pilastra estan 
guixades i grafitades. 

JAUME RIFÀ� Sant Fost de Campsentelles

Monòlit a la plaça de la Vila�

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

� CICLISME | EL PARETÀ NO POT REVALIDAR EL TÍTOL

� PARETS. El ciclista paretà Joaquim Rodriguez va complir a la per-
fecció les ordres establertes a l’equip Caisse d’Epargne per propiciar
que Alejandro Valverde es proclamés campió d’Espanya diumenge a
Talavera de la Reina. El paretà no va poder revalidar el títol.

JULIA MARCO TORNA A SER CAMPIONA
D’ESPANYA EN FIGURES OBLIGATÒRIES 26

EL BIKER IGNASI VIDAL ES PENJA
EL BRONZE A L’ESTATAL DE TRIAL 28

EL MOLLET HC PRESENTA EL PRIMER
EQUIP SÈNIOR FEMENÍ DEL CLUB 26

� FUTBOL | EL CLUB MOLLETÀ PRESENTA UNA RENOVACIÓ TOTAL DEL COS TÈCNIC 

L’experimentat tècnic Xavi Gurri,
procedent del Gramenet B, és el
nou director tècnic del CF Mollet
UE i, alhora, entrenador del pri-
mer equip. D’aquesta manera, Gu-
rri lidera el nou equip tècnic que el
club molletà presentava dilluns als
mitjans de comunicació. 

Al costat de Gurri seurà Kiko Ar-
jona com a preparador físic i segon
entrenador. Els canvis no acaben
aquí i també afecten el futbol base.
Joan Argemí i Josep Martínez són
ara els nous coordinadors dels tret-
ze conjunts de futbol 11 i Xavi Dí-
az serà el responsable de futbol 7.
“La nova junta vam prendre pos-
sessió al febrer i, a mitjans de
temporada, no podíem realitzar
els canvis que creiem oportuns”,
raona el president Feliu Tura sobre
la sacsejada del cos tècnic. 

Els noms propis vénen acompa-
nyats d’una nova filosofia de club,
“volem unificar estils, instaurar
una mateixa manera d’entendre
el futbol, jugar bé la pilota sense
perdre competitivitat”, explica
Gurri.  Encara que de manera més
lleu, les modificacions també han
afectat la junta directiva amb un
petit retoc a les vicepresidències.

A l a roda de premsa de dilluns a
Germans Gonzalvo també hi va as-
sistir Sito Fradera, que va aprofitar
per agrair al CF Mollet el que va
considerar “una de les experièn-
cies esportives més positives de la
meva vida”. Cal recordar que la
junta li va oferir la renovació però
Fradera deixa la banqueta del pri-
mer equip per motius personals.

Amb tot, el nouvingut Gurri ja té
perfilat el primer equip per a la
propera temporada a Preferent. El
club ha realitzat sis fitxatges: Alber-
to (Gramenet B), Xavi Planes (Vi-
lanova), Juan Cuadros (Grano-
llers), David Martínez (Ripollet),
Pol Gorchs (Canovelles) i Gerardo
(Sant Cristóbal). De la plantilla de
l’any passat, en continuen 14. �

EL NOU ENTRENADOR. El CF Mollet presenta Xavi Gurri�M. GARCIA

EL TREBALL DE RODRÍGUEZ PERMET    
A VALVERDE SER CAMPIÓ D’ESPANYA

Xavi Gurri encapçala la nova 
direcció esportiva del Mollet

També s’incorpora a l’equip el base Àlex López

Per afrontar el repte de la propera
temporada a Lliga EBA, el primer
equip del CB Mollet s’ha reforçat
amb tres nous jugadors. Els fitxat-
ges són el base Àlex López (1,83
m, CB Santa Coloma) i els dos pi-
vots Jordi Pons (1,95 m, CB Mont-
cada) i Sergio Garcia (2,03 m, Bàs-
quet Rubí). “Aquest any hem
depès de l’encert exterior, ara cal
millorar la consistència a prop de
la cistella”, afirma el tècnic Àlex
Coma. Cal destacar que les tres in-
corporacions parteixen amb expe-
riència a Lliga EBA. 

Les baixes de la primera planti-
lla són Sanmartí, Anglí, Màrius
Blanco i Jordi Cots. A falta de la
recuperació de la luxació de ròtula
de Jaume Viñallonga, el tècnic
molletà dóna la plantilla per tanca-
da. Per tant, continua bona part
del bloc que ha aconseguit l’as-
cens. “L’objectiu és conservar la
categoria, hem de ser forts a casa
per aconseguir les 12 victòries
que garanteixen la permanència”,

comenta Coma, que demana el su-
port de l’afició per convertir Plana
Lledó en un fortí. El CB Mollet és
un dels equips amb menys pressu-
post, per això cal suplir les man-
cances econòmiques amb el suport
de l’afició. Tanmateix, l’esforç eco-
nòmic del CB Mollet per competir
a EBA ha estat important perquè,
només amb la despesa en desplaça-
ments, ha doblat el pressupost de
l’any passat. El salt qualitatiu a
EBA és alt, Àlex Coma recomana
ser “realistes però optimistes”. �

El CB Mollet fitxa 
els pivots Jordi Pons 
i Sergio Garcia

� BÀSQUET | EL TÈCNIC REFORÇA EL JOC INTERIOR

� MOLLET DEL VALLÈS

P. NAVARRO

� MOLLET DEL VALLÈS

PEDRO NAVARRO

El pavelló de Plana Lledó estre-
nava la setmana passada els
nous vestidors construïts en
substitució de les dutxes més
antigues de l’equipament. Ai-
xí, el pavelló passa de cinc a
set vestidors. Les obres es van
iniciar fa un any i el pressupost
és de 238.900 euros.   

Més dutxes al Plana Lledó

Nous vestidors
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Jèssica Escudero, Maricel Escude-
ro, Natalia Castillo, Laura Valls, Es-
ther Pelissou i Aroa Mulero és el
sextet de noies que han fet possible
el primer equip femení sènior del
Mollet Hoquei Club. La propera
temporada, l’equip dirigit pel tècnic
Marc Miranda competirà a Segona
Catalana. Dues de les jugadores
pugen dels equips base i la resta
provenen del patinatge artístic. Un
dels objectius del club era crear un
equip íntegre de fèmines per oferir
una alternativa a les jugadores que
volen practicar hoquei a Mollet.

Aquest conjunt es va presentar el
passat cap de setmana en el marc
del 17è torneig Ciutat de Mollet
celebrat al pavelló Riera Seca.  Dis-
sabte al matí es va disputar el trian-
gular de les categories Escola-Pre-
benjamí i el guanyador va ser
l’Escola Mollet HC B.  A prebenja-
mins de primer any es va imposar el

Barberà, el Mollet va quedar segon.
En el cas dels de segon any, el Mo-
llet HC es va imposar al Congrés i
al Martinenc. A la tarda, el Congrés
es va emportar la copa de les cate-
gories benjamins i alevins. Diu-
menge va continuar el torneig amb
la victòria del Mollet HC sobre el

Congrés a les categories infantil i
juvenil. En categoria júnior es van
enfrontar els dos equips del club.
El sènior femení, en el seu esperat
debut, va guanyar les noies del Bar-
berà. Per acabar, el sènior masculí,
amb cares noves, es va imposar a
una selecció del júnior. �

� MOLLET DEL VALLÈS

PEDRO NAVARRO

CAMPIONA. Julia Marco torna a ser la millor d’Espanya�CPA MOLLET

L’EQUIP. Imatge de la plantilla de Marc Miranda�MOLLET HC

� HOQUEI | EL 17È CIUTAT DE MOLLET VA REUNIR LA PARTICIPACIÓ DE 184 JUGADORS 

El Mollet HC presenta el
seu primer equip femení

La patinadora del Club Patinatge
Artístic Mollet Julia Marco s’ha tor-
nat a proclamar, per tercera vegada
consecutiva, campiona d’Espanya
en Figures Obligatòries. Per la seva
banda, la patinadora paretana del
Cerdanyola Club d’Hoquei va
aconseguir una meritòria tercera
posició. El campionat estatal en

categoria cadet es va celebrar a
Vigo, Galícia, on Marco ja ha
aconseguit els mínims per partici-
par al Campionat d’Europa.

D’altra banda, la patinadora del
CPA Mollet Judith Castañeda ha
quedat primera en la categoria de-
butants de la final d’interclubs zo-
na 3. Queralt Figueroa, també del
CPA, va ser segona en iniciació C
menors i totes dues s’han classificat
per a la final intercomarcal. �

� PATINATGE ARTÍSTIC | SARA CASTILLO, BRONZE

Arriba la cinquena
prova del Fórmula
Catalunya de Karts

� MOLLET. Aquest diumenge, el pilot
molletà Marcos Pérez té una nova
oportunitat per acostar-se al liderat
d’Enric Boada en la classificació
general de 125 cc del Fórmula
Catalunya de Karts. Aquest cap de
setmana es disputa a Lliçà de Vall la
cinquena prova del campionat. El
traçat escollit és el ‘G’, un dels més
tècnics de la temporada. 

Les jugadores de la
UD Miami pugen a
Segona A

� MOLLET. Els èxits esportius aconse-
guits aquesta temporada per equips
molletans semblen no tenir fi.
L’equip de futbol sala femení de la
UD Miami ha aconseguit l’ascens
a Segona A. Per això, l’Ajuntament
oferirà el proper dilluns 14 de
juliol, una recepció institucional a
l’equip del club de futbol sala que
presideix José Membrives. 

El Club Moto posa
en marxa la segona
Mollet-Andorra 

� MOLLET. Aquest cap de setmana,
el Club Moto Mollet celebra la
segona sortida Dos Principats
Mollet-Andorra amb visita al
Pirineu francès. Per dissabte hi
haurà dues sortides, la primera a les
8 h i l’altra a les 16 h, totes dues
davant l’edifici Isern.  Aquesta acti-
vitat s’emmarca dins les sortides de
mototurisme del club molletà. 

La 20a Milla Urbana
porta 177 atletes a
La Pedra Salvadora

� MOLLET. Després d’una suspensió
per la pluja al maig, l’escola Centre
d’Estudis Mollet va poder organit-
zar la 20a edició de la clàssica Milla
Urbana Memorial Juliol López dis-
sabte a les instal·lacions de La Pedra
Salvadora. Malgrat acabar el curs
escolar i la temporada de molts
clubs d’atletisme de la zona, la clàs-
sica cursa va reunir 177 corredors. 

� � MOLLET / PARETS

PEDRO NAVARRO

Julia Marco revalida el
Campionat d’Espanya
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Després de guanyar els B-Squad per
87-82 a la final, l’equip Piturka es
va adjudicar les 48 Hores de Bàs-
quet que el passat cap de setmana
organitzava el CB Mollet al pavelló
de Plana Lledó. Integren l’equip
guanyador Francesc Pascal, Paco,
Àlex, Ivan, Xavi Ventura, Sergi Me-
nendez, Phillip Holm i Adolfo Sa-
da. L’equip de casa es deia Atún, no
me la Lies, i estava format per la
majoria de jugadors del CB Mollet.
El conjunt molletà va caure contra

pronòstic a la semifinal davant els
guanyadors. Després de dos anys
aturades, el club molletà recupera
el torneig 48 Hores que enguany ha
rebut la participació de 10 equips. 

El passat cap de setmana també
es va celebrar el torneig 48 Hores
de la UE Bàsquet Sant Fost. En
aquest cas, l’equip vencedor va ser
el local Drink Team i Milú, que va
guanyar la final a Los Botillos, inte-
grat per molts jugadors santfostencs.
En la secció femenina, el sènior de
la UE Sant Fost va perdre la final
contra les barcelonines Las Imposi-
bles, que van fer honor al seu nom i

es van mostrar intractables durant
tota la competició. Durant la jorna-
da de dissabte es van jugar els trian-
gulars amb els equips base del club
santfostenc com a protagonistes. Al-
gunes de les entitats esportives con-
vidades van ser La Llagosta, Llinars,
Lliçà d’Amunt i Martorelles, entre
altres poblacions properes. 

El Pavelló 2 de Sant Fost ha aco-
llit 23 equips diferents i, en aquests
dos dies, s’han organitzat xocolata-
des, botifarrades i dos concerts de
música en directe. L’organització
del 22è torneig 48 Hores de Bàs-
quet a Sant Fost va ser tot un èxit. �

� � MOLLET / SANT FOST

PEDRO NAVARRO

A DUES BANDES. Imatges de les 48 Hores de Bàsquet de Mollet (esquerra) i Sant Fost (dreta)�MARC GARCIA

� BÀSQUET | EL DRINK TEAM I MILÚ S’IMPOSA AL TORNEIG HOMÒNIM DE SANT FOST 

Els Piturka guanyen les
48 Hores del CB Mollet

� BIKETRIAL | VA TOCAR AMB EL PEU EN 35 OCASIONS

� SANT FOST DE CAMPSENTELLES. El
passat diumenge, el pilot santfos-
tenc Ignasi Vidal es va adjudicar la
medalla de bronze al Campionat
d’Espanya de biketrial en categoria
benjamí celebrat a Tabuenca,
Saragossa.  El jove pilot santfostenc

va fer 35 peus i va acabar en la ter-
cera posició, Unai Zunzunegui va
ser segon amb 30 peus i Sergio
Garcia (Castelló) es va proclamar
campió amb 18 peus. Així, Vidal
millora la quarta posició aconsegui-
da a l’estatal de Girona. �

Ignasi Vidal acaba tercer a
l’estatal de Saragossa

EQUILIBRI. Ignasi Vidal a la competició de Saragossa�CARLES VIDAL

Parets busca els millors de
l’any a la 9a Nit de l’Esport
� El Pavelló de Parets acull divendres la celebració de la novena Nit de
l’Esport. En el decurs de la cerimònia s’escolliran els millors esportistes i
també el millor col·lectiu al qual opten els següents conjunts: l’equip de
cicloturisme de l’AC Parets, l’aleví femení del Club Atletisme Parets, l’in-
fantil A del CF Parets, l’aleví de l’FS Parets, el benjamí del CN Parets, el
juvenil del C Handbol Parets i el sènior del Club Rugbi Parets. 

El TT Parets enceta el Campus
i ultima el Torneig Popular
� El club Tennis Taula Parets desenvolupa durant tot el mes de juliol el
seu campus d’estiu a les instal·lacions del Pavelló d’Esports. La iniciativa
parteix amb l’objectiu de potenciar el tennis taula entre els joves del muni-
cipi. L’entitat organitzarà també un torneig popular el proper 19 de juliol. 
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La formació de hard rock Once a
Week gravarà una CD en solitari
als estudis Dalton de Parets, un cop
ha estat proclamada guanyadora
del concurs AmfiRock, que orga-
nitza anualment l’Ajuntament pa-
retà. El grup de Montmeló està in-
tegrat per Omar López The Dude;
Jordi Robles i Pedro Pérez, a les
guitarres; Mark, al baix, i el molle-
tà Jordi Baldó, a la bateria.

D’altra banda, el guanyador del
premi atorgat per votació popular,
dotat amb 150 euros, ha estat per
a la banda paretana de pop El Últi-

mo Grito. Les dues formacions van
arribar a la final de l’AmfiRock, al
qual s’havien presentat una vintena
de maquetes, amb els barcelonins
Nine Scars i amb els també locals
Johnny Shepherd and the Hurrica-
nes. Les quatre bandes van actuar
aquest mes a l’amfiteatre de Can
Butjosa.

ELS INICIS

Once a Week van fer els primers di-
rectes a Mollet i, posteriorment,
han actuat arreu del Vallès i de Ca-
talunya. Entre altres grups, han es-
tat teloners de Tokyo Sex Destruc-

tion i Muchachito Bombo Infier-
no. La banda es creava el 2005.

En aquesta edició, l’AmfiRock
ha volgut donar suport a les forma-
cions més joves i les bases establien
que els components havien de te-
nir edats compreses entre els 14 i
els 29 anys.

Tots els finalistes han rebut un
premi en metàl·lic de 300 euros
cadascú. Once a Week, a més, en-
registrarà ara un disc compacte en
solitari. Enguany no hi ha hagut
convocatòria per al disseny de la
caràtula que esdevindrà la portada
del disc, i es deixarà al grup gua-
nyador la tria de la imatge. �

� MÚSICA | ELS LOCALS EL ÚLTIMO GRITO REBEN EL PREMI DE VOTACIÓ POPULAR

EN DIRECTE. Un dels primers concerts de Once a Week � ARXIU
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PASTRANA ACTUA A MOLLET   
ABANS DE TORNAR A ANDALUSIA

� RECITAL | DIRECTE AL MERCAT VELL

� El jove guitarra flamenc molletà José Luis Pastrana va
actuar dissabte al Mercat Vell de Mollet. Pastrana, que fa
un any va marxar a viure a Andalusia, va aprofitar les seves
vacances per retrobar-se amb el públic molletà. CULTURA

Once a Week
guanya l’AmfiRock

� PARETS DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M.ERAS

La formació escollida
pel jurat podrà gravar
un CD en solitari als
estudis Dalton de Parets

El grup majoritàriament
montmeloní compta 
amb el músic molletà
Jordi Baldó a la bateria

El quartet format per Pablo Selnik, a la flauta, Elisabeth
Raspall, al piano, Curro Gálvez, al contrabaix, i Aldo Caviglia,
a la bateria protagonitzava divendres la primera sessió del
cicle de música organitzat pels Amics de la Conreria a la Font
dels Castanyers. El proper divendres (22.30 h) els convidats
seran els membres de Quique Soriano Quartet. � FOTO: M.G.

Jazz de qualitat, a la muntanya�
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“Els jocs de mans són l’acte surre-
alista per excel·lència perquè sem-
blen el que no són i són el que no
semblen”. Amb aquesta sentència,
el mag Hausson obria dimecres la
seva conferència al Casal Cultural
en la segona jornada de la Setmana
de la Màgia a Mollet, que aquest
cap de setmana viurà el seu punt àl-
gid amb tres espectacles a Can Go-
mà. Els jocs de mans amb cordes i
cartes van acompanyar el mag –i
van deixar bocabadat el públic– en
el seu repàs per la història de la mà-
gia, des dels sacerdots egipcis fins a
l’art de David Copperfield, passant
per mites com Houdini, un dels es-
capistes més famós, la dinastia Herr-
man i Fu Manchú, un dels màxims
exponents de la màgia teatralitzada. 

MAGS A ESCENA

La segona Setmana de la Màgia, or-
ganitzada pel Casal Cultural en ho-
nor a l’artista Joan Brossa, comen-
çava amb la conferència Brossa i
Mollet, a càrrec d’Oriol Fort. “L’ar-
tista va tenir un lligam molt in-
tens amb la ciutat arrel la profun-
da relació amb Joan Abelló; la
creació del mural per a l’edifici
del nou Ajuntament, i la partici-

pació en la primera setmana de la
màgia”, deia Fort.
Pel que fa las espectacles d’aquest
cap de setmana, el primer, diven-
dres (21h), serà una adaptació de
Poemància, a càrrec de Hausson,

un muntatge que combina accions
poeticomàgiques, creades per Bros-
sa especialment per a l’il·lusionista,
amb números de manipulació.

Dissabte (21h), l’escenari de Can
Gomà acollirà la Gran Gala Màgi-
ca, que tindrà com a mestre de ceri-
mònies Hausson, i en la qual parti-
ciparan els il·lusionistes més
rellevants del panorama màgic ac-
tual com Arkadio, Giro i Gina, En-
ric Magoo i Sergi Buka.

Per tancar la segona edició de la
setmana, diumenge (19h), Enric
Magoo protagonitzarà l’espectacle
infantil Mag Màgia. �

� ARTS ESCÈNIQUES | SEGONA SETMANA DE LA MÀGIA A MOLLET

Casal amb toc màgic

� MOLLET DEL VALLÈS

LAURA ORTIZ

Edu Comellas, Carla Ariza, Anna Santolaria, Albert Lizárraga i
Alba Torrecillas transformaven dissabte la plaça Prat de la Riba
en una sala d’exposicions. Els cinc joves vinculats al projecte
Nou@rt, portaven al carrer les seves creacions.�FOTO: SILVIA DE LA PAZ

L’art de cinc joves es difon al carrer�

L’Escola de Música
Pilar Torrico tanca el
curs al Mercat Vell

� PARETS. Els pallassos Carbonilla (Josep M. Serrat) i Mandonguilla
(Mercè Alemany) portaran dimarts l’espectacle, El circ dels Albergínia, al
parc La Linera. De la mà de la companyia Pengim Penjam, el muntatge,
tot i que no es tracta d’un espectacle circenc, sí gira entorn a un circ: el
dels Albergínia, que ha anat passant de generació en generació. Però
Carbonilla ha venut més entrades del compte i ara el públic no podrà
entrar a la carpa. Els assistents a l’espectacle veuran com aquests dos
pallassos solucionen el conflicte. 

� MOLLET. L’Escola de Música Pi-
lar Torrico celebrarà el festival de
fi de curs dissabte (18 h) al Mercat
Vell, on participaran uns 90 alum-
nes del centre. A l’acte hi haurà
actuacions de diferents disciplines
com la de cant coral, piano, guita-
rra, violí i cant modern. 

Pengim Penjam aterra a Parets
amb el ‘El circ dels Albergínia’

El públic infantil
resol ‘L’enigma del
quadre fragmentat’

� MOLLET. Dins les activitats edu-
catives, el Museu Municipal Joan
Abelló organitza per al públic in-
fantil L’enigma del quadre frag-
mentat, amb l’objectiu que el Mu-
seu sigui un espai familiar per als
més petits. La jornada tindrà lloc
dimecres a les 7 de la tarda. 

VIST I NO VIST. Hausson va fer alguns jocs de mans �MARC GARCIA

Hausson fa una classe magistral, amb demostració inclosa, sobre il·lusionisme
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� MOLLET DEL VALLÈS. L’església de
Sant Vicenç va acollir divendres el
concert de celebració del cinquè
aniversari de l’Ampacanta, el cor de
mares i pares dels estudiants de

l’Escola Municipal de Música de
Mollet. La coral, dirigida pel profes-
sor del centre Daniel Gálvez, va
néixer el 2003 amb una trentena de
cantaires, molts dels quals encara

continuen a la formació. Entre les
diverses actuacions de l’Ampacanta,
hi ha les que van compartir amb els
fills dels cantaires, com els especta-
cles Màquines! i Els rius del jazz. �

� MÚSICA | L’AMPACANTA CELEBRA CINC ANYS

Pares i mares cantant

CONCERT D’ANIVERSARI. L’església de Sant Vicenç va acollir el recital de celebració�MARC GARCIA

� MOLLET DEL VALLÈS. El desig del
mussol blanc (editorial Maikalili,
2008) és el títol de la nova
novel·la de la santfostenca
Mònica Esbert, que dijous passat
presentava a la llibreria L’Illa,
acompanyada de l’escriptor mo-
lletà Pep Homar, que va conduir
l’acte.

L’obra té una trama plena d’in-
trigues i secrets, que neix del fet
que cada persona reviu els re-

cords de manera diferent, tot afe-
gint o esborrant els aspectes que
no agraden. El desig del mussol
blanc explica la història de l’Oc-
tavi i la Melva, que viuen un fet
esgarrifós en la seva joventut que
marcarà les seves vides. Dues dè-
cades més tard es retroben. 

Esbert és també autora de Tar-
dor d’estiu (Columna, 2001) i
L’ull corint (Editorial Granollers,
2002). �

La santfostenca Mònica
Esbert presenta nou llibre

� LITERATURA | ‘EL DESIG DEL MUSSOL BLANC’ ÉS UNA NOVEL·LA D’INTRIGA

MÒNICA ESBERT �MARC GARCIA

MANEL RICART SERRA

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

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

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

RACÓ D’ART

Pintor fill de l’artista  Manel
Ricart Hostench, es va formar
juntament amb el seu pare a
l’escola de la Llotja on va ser
deixeble de Clavé i Mallol Sua-
zo. El 1931 va publicar diversos
dibuixos a L’esquela de la To-
rratxa i, més tard, a La huma-
nitat. Va participar en dife-
rents activitats del Cercle
Artístic de Sant Lluc i va realit-
zar nombrosos treballs publici-
taris, així com cartells i il·lus-
tracions. Al 1933 rebia la
medalla de plata del certamen
Josep Mas Riera de la Reial
Acadèmia de Belles Arts de
Sant Jordi.

El 1936 acabar els seus estu-
dis i va participar en una expo-
sició de primavera de Barcelo-

na. Finalitzada la guerra va ce-
lebrar la seva primera mostra
individual a les galeries Syra

de Barcelona (1941), on va te-
nir un gran ressó i on tornaria
a exposar. Al 1944 la galeria
Rovira de Barcelona va acollir
la seva obra; al 1950, el Casino
de Ripoll; i també va exposar a
la galeria Mundiart de Barce-
lona i a la sala Juan Gris de
Madrid, als anys 70. �

El pintor va treballar
en publicitat, i va
elaborar cartells 
i il·lustracions

VINYES DEL VALLÈS 
Manel Ricart Serra (Barcelona, 1913 - 19493)
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L’ASSOCIACIÓ CULTURAL DE BALL 
FA TRES ANYS AMB UN SOPAR

� ANIVERSARI | L’ACTE SERÀ AL PAVELLÓ 1

� SANT FOST. L’Associació Cultural de Ball de Sant Fost
celebrarà dissabte el seu tercer aniversari. El Pavelló 1 
acollirà un sopar, a partir de les 9 del vespre, que constarà
de pa amb tomàquet i embotit, postre, aigua, vi i cava. GARBUIX

� EXCURSIÓ | NOVENA EDICIÓ D’UNA DE LES CLÀSSIQUES DEL CMM

Un any més el Club Muntanyenc
convida a passar un dia a la platja
sense cotxe amb la caminada fins al
Masnou, que enguany arriba a la
novena edició. Diumenge els ex-
cursionistes sortiran de la parada de
taxis a l’avinguda Llibertat a les 7
del matí. El desnivell de la sortida
és d’uns 275 metres aproximada-
ment i la durada, de quatre hores.
A mig camí es farà una aturada per
esmorzar. En arribar al Masnou,
qui vulgui es podrà quedar a la
platja i, la resta, tornarà en tren a
Mollet. Els assistents rebran un di-
ploma de participació. El preu és
de tres euros per als no socis. �

El Club Muntanyenc
camina fins al Masnou
La sortida a peu té una durada de quatre hores i la tornada es farà en tren

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

� MOLLET DEL VALLÈS. L’AV de l’Es-
pai Rural de Gallecs organitza l’ac-
tivitat Pintem i fotografiem Gallecs,
que durarà fins al 19 de juliol. La
pintura està adreçada als nens i ne-

nes d’entre 4 i 12 anys, que podran
plasmar en paper qualsevol indret
de Gallecs. El material es podrà re-
collir els caps de setmana a l’Agro-
botiga i, de dilluns a divendres, de

7 a 8 del vespre, al local de l’AV.
L’objectiu és que els pares s’impli-
quin tot acompanyant els fills a
l’espai rural.

Pel que fa a la fotografia, qualse-
vol persona, sense límit d’edat, po-
drà fer instantànies de la zona. Els
treballs, tant els dibuixos com les
fotografies, s’exposaran els dies de
la festa major de Gallecs. �

Dibuixos i fotografies
reprodueixen Gallecs

� ASSOCIACIÓ DE VEÏNS | LA CONVOCATÒRIA ÉS FINS AL 19 DE JULIOL

A LA PLATJA. Excursió del juliol de 2007�ARXIU

� MOLLET DEL VALLÈS. Amb l’arribada
de la calor, no hi ha plat més típic
a Andalusia que el gaspatxo. És per
aquest motiu que en aquestes dates
el Centro Cultural Andaluz cele-
bra la festivitat Gazpacho por sevi-
llanas. Dissabte, a partir de les 7 de
la tarda, l’entitat elaborarà uns 100
litres d’aquest aliment al parc de
Can Mulà. Des de via Ronda, sorti-
rà una cercavila amb la banda de

tambors del Centro fins al parc
(18.30 h). A partir de les 7 de la
tarda actuaran el cor rociero i els
dos quadres de ball de l’entitat
molletana. Com a convidats, acu-
diran a la cita la Casa de Andalucía
de la Llagosta i el quadre de ball de
Montornès. A més, hi assistirà per
primera vegada el grup de flamenc
Bohemios Anónimos, a més
d’Azahar i Tierras del Sur. �

El Centro Andaluz fa un
‘Gazpacho por sevillanas’

� FOLKLORE | ACTUACIONS AL PARC DE CAN MULÀ

Dissabte la plaça de la Vila acollia la segona Fira d’Intercanvi.

L’objectiu de la trobada era mostrar als assistents que es

poden adquirir objectes sense la necessitat de fer ús dels

diners, tornant al mètode antic d’intercanvi. A més, també

pretenia promoure el consum responsable. �FOTO: ENRIC BARTEL

Intercanvi per a un consum ètic�
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� MOLLET DEL VALLÈS. El pati del
CEIP Sant Jordi acollia dissabte la
ja tradicional botifarrada popular
que celebra cada any l’AV de
l’Estació del Nord i que aplegava
centenars de veïns. Aquesta és una
activitat inclosa dins la programa-
ció de les festes del barri que van
tenir lloc aquest cap de setmana.
Dissabte a la nit es va celebrar el
ball també a l’escola. �

Botifarrada popular
per als veïns de
l’Estació del Nord

� VEÏNAL | DISSABTE A LA NIT HI VA HAVER BALL PER A TOTS ELS ASSISTENTS

� GENT DEL BARRI | LA FESTIVITAT VA ACOLLIR UNA DESENA D’ACTIVITATS 

� MOLLET DEL VALLÈS. Els veïns de
Can Borrell es van animar a pujar
a l’escenari. Les festes del barri
acollien enguany una novetat:
Artistes de barri. Divendres tothom
qui ho va desitjar va tenir el seu
moment de glòria, ja fos cantant,

ballant i animant el públic amb
qualsevol tipus d’espectacle.
L’esperit festiu va continuar fins
diumenge, quan el Grup Alea
Teatre i diverses exhibicions de
balls de saló i folklore van tancar
la programació. �MARC GARCIA

CAN BORRELL
PUJA A
L’ESCENARI

� FOLKLORE | LA FESTA DE CLOENDA SERÀ A L’ENVELAT

Els sardanistes
acomiaden el curs

La Joventut Sardanista de Martore-
lles celebrarà dissabte la festa de fi
de curs d’aquesta temporada a
l’Envelat. El festival començarà a
les 20 h amb les actuacions de tots
els assistents al curs de Sardanes,
altres espectacles amb música i

acudits. A partir de les 22 h hi hau-
rà el sopar cloenda del curs de Sar-
danes. 

D’altra banda, Martorelles cele-
brava dissabte la 24a revetlla sarda-
nista de Sant Pere amb una audició
de sardanes de 7 tirades, a càrrec
de la cobla Ressò de la Passió d’Es-
parraguera i amb un gran ball amb
l’Orquestra Gerunda a l’Envelat. �

� MARTORELLES

CONTRAPUNT

SANT PERE. Martorelles celebra la 24a revetlla �MARC GARCIA

A MENJAR! El sopar es va celebrar al pati del CEIP Sant Jordi �M.G.

� MARTORELLES. Aquest estiu
Martorelles estrena el servei de
Bibliopiscina, una activitat engega-
da amb l’objectiu de promoure la
lectura entre els usuaris de la
Piscina Municipal, on es podrà tro-
bar un fons bibliogràfic per a totes
les edats: contes infantils, premsa

diària, revistes, lectures divulgati-
ves, còmics... També hi haurà ses-
sions de narració de contes. El ser-
vei, però, només funcionarà durant
el mes de juliol. Els banyistes
podran fer ús de la Bibliopiscina
els dimarts i dijous de 4 a 7 de la
tarda. �

Martorelles promou la 
lectura a la Piscina 

� SERVEI PÚBLIC | DURANT EL MES DE JULIOL
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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 ASSENYALEN LES NOTES DEL

MEU FILL? (I)

L´arribada de les notes de fi de curs hauria de ser un moment en
el qual s’acceptés  la informació valuosa que ens transmeten i
ens estimulés a prendre decisions adients respecte de com millo-
rar-les, en el cas que indiquen situacions a positivitzar. Tot i que
l’estiu no sigui el millor moment per exigir un esforç intel·lec-
tual, ja que convida a la dispersió, és tracta d’un temps a apro-
fitar per tal d’assegurar-se un bon inici del proper curs.

Les vacances d’estiu,o bé una part d’elles, ofereixen la possibili-
tat de plantejar-se una intervenció psicopedagògica a partir de
la qual es faci un diagnòstic respecte de les causes de baix ren-
diment acadèmic.

Les raons d’unes notes baixes a final de curs poden ser, entre
d´altres: absència de motivació vers l’estudi, problemes de con-
centració, excés de tensió, capacitats intel·lectuals poc desenvo-

lupades, llacunes respecte del nivell de contin-
guts, baix autoconcepte, problemes emo-
cionals, problemes socials, problemes

familiars, dèficits orgànics…
L´esmentat diagnòstic psicopedagògic

es porta a terme a través de la passa-
ció de tests i qüestionaris que mesu-
ren i donen informació respecte:
aptituds intel·lectuals, personalitat,

autoconcepte, adaptació, interes-
sos professionals, tècniques i
hàbits d’estudi…

Per Gabinet Psicopedagògic 
i Mèdic Naturista Molins

� 93 570 43 04
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L’APARADOR

MB MOTORS 
Carretera Granollers-Masnou, Km 15,5 | Tel. 93 879 61 19  | GRANOLLERS (08400)

Presentació a Vallromanes de Mercedes Benz CLC SportCoupé � MB MOTORS

PER MENJAR

El concessionari oficial de Mercedes
Benz MB Motors de Granollers pre-
sentava, en el marc incomparable del
Club de Golf de Vallromanes, el nou
model Mercedes Benz CLC
SportCoupé. Aquest nou turisme
representa un canvi estètic respecte la
línia dels nous Clase C Berlina. En
aquest cotxe s’han multiplicat els avenços tecnològics
per augmentar el plaer de la conducció com, per exem-

ple, la nova direcció de desmul-
tiplicació variable, el navegador
per DVD, conexió per Ipod i lla-
pis USB. La motorització és de 4
i 6 cilindrades, disponible en
benzina i diesel. La renovació
ha implicat el redisseny de més
de 1.100 components de l’ante-

rior prototip. La carrosseria compacte i esportiva és una
de les seves característiques.

El navegador per DVD i
les connexions Ipod i USB
fan de la conducció una
experiència inoblidable

Ingredients:

- 1 kg de musclos de 

roca

- 1 bitxo picant

- 1 gra d'all

- 1 carbassó petit

- 1 ceba petita

- 2 llaunes de 

pebrots del piquillo

- 1/4 kg de puré de 

patata

- 1 llauna de bonítol 

escabetxat

- olivada 

d'arbequines

- mantega

- salsa Lea & Perrins

- 1/2 l d'aigua 

envasada

PEBROTS DEL PIQUILLO

En una cassola amb aigua que hagi
arrencat el bull, hi posem una ceba
amb claus d'olor, uns grans de pebre
negre, unes fulles de llorer i un gra
d'all. Hi aboquem els musclos. Quan
s'hagin obert, els traiem del foc i els
deixem a banda. Per al farciment,
piquem la ceba, tallem el carbassó i, a
trossos ben petits, el bitxo picant.
Posem oli a la cassola i fregim el pebrot
picant, després la ceba i, al final, el car-
bassó. Després hi aboquem la tonyina
amb escabetx. L'esberlem. Traiem els
musclos de l'aigua de cocció, però abo-
quem l'aigua en un bol. La colem i la
posem en una olla per fer-hi el puré.
Tallem els musclos petits i els afegim a
la cassola. A l'aigua del puré hi desfem
mantega. Quan bulli, una espurna de
sal. I hi aboquem el puré de patata i ho
batem. Afegim el puré a la cassola. Ho
barregem i ja tenim el farciment dels
pebrots. Obrim els pebrots i hi anem
posant el farciment. Els posem a la
safata i cap al forn durant 4/5 minuts.
En un bol posem la salsa i l'olivada, i ho
barregem amb oli. �

�
INGREDIENTS
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DEFUNCIONS

NAIXEMENTS

Laia Bel Valenzuela (Mollet) 12/06/08
Irene Romero Ortega (Mollet) 18/06/08
Carla Molina Molina (Mollet) 19/06/08
Marina Monsalve Marin (Mollet) 19/06/08
Alberto Cañete Marcos (La Llagosta) 20/06/08
Núria Ruiz Aguilera (Mollet) 22/06/08
Ter Aranda Mora (Mollet) 22/06/08
Iker Bordet Saa (Mollet) 22/06/08
Lucía Martín Martín (Lliçà d’Amunt) 25/06/08

Dades facilitades per l’Hospital de Mollet

MOLLET

04. SATORRES. Av. Llibertat, 36
05. AMADÓ. Prat de la Riba, 17
06. BARBERO. Gaietà Vínzia, 66
07. LAFARGUE. Can Flaquer, 19
08. ROVIROSA C. Av. Rívoli, 23
09. ROVIROSA S. Berenguer III, 66
10. SATORRES. Av. Llibertat, 36

FARMÀCIES DE TORN

PARETS
03-09. GARCÍA. Av. Catalunya, 135

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

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

Teresa Ràfols Figueras (Mollet) 72 anys 18/06/08

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, 26 32ºC 20ºC 30ºC 1.017 hPa - 31 km/h S

DIVENDRES, 27 29ºC 20ºC 29ºC 1.019 hPa        4,8 l 37 km/h SSW

DISSABTE, 28 30ºC 20ºC 27ºC 1.018 hPa             - 31 km/h SE

DIUMENGE, 29 30ºC 20ºC 29ºC 1.017 hPa - 31 km/h SSE

DILLUNS, 30 31ºC 21ºC 30ºC 1.018 hPa - 32 km/h SSE

DIMARTS, 1 33ºC 21ºC 30ºC 1.014 hPa - 37 km/h WNW

DIMECRES, 2 29ºC 21ºC 28ºC 1.011 hPa - 27 km/h SE

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

Matinada un xic més fresca
però les temperatures s’en-

filaran de nou amb un
sol completament pro-
tagonista.

Continuarà la tònica dels
darrers dies, temperatures
elevades i un sol impo-
nent. Pujaran les tempera-
tures, farà més calor.

Clara baixada de les tempe-
ratures i el cel amb més nu-
volositat. Alguns ruixats que
probablement es limitaran
al Pirineu. 

Previsió per al cap de setmana

DIUMENGE 6DIVENDRES 4 DISSABTE 5

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

EL CLUB MUNTANYENC
FARÀ DIUMENGE UNA 
CAMINADA FINS LA PLATJA 
DEL MASNOU     Pàg. 34

Cartellera del 2 al 10 de juliol

NOVETATS

CINES MONTCADA

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

Indiana Jones Horari: 16.45-19.15-22.00-0.20 

La boda de mi novia Horari: 16.15-18.15-20.15-

22.15-0.15 

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: 16.15-18.15-20.15-

22.15-0.15

Horton Horari: 16.30

Mil años de oración Horari: 18.00-20.30-22.30-0.30

Las crónicas de Narnia: 
el príncipe Caspian Aventura-
Fantàstica Durada: 106 min. Horari:
16.00-19.00-22.00-0.45. De: Andrew
Adamson Amb: Georgie Henley,
Skandar Keynes, William Moseley

LA RESTA DE LA CARTELLERA

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

PRÒXIMAMENT: Kung Fu Panda, Posdata, te quiero,
Hancock, Superagente 86, Expediente X

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 11 de juliol, publicarem els pròxims guanyadors.

ELS GUANYADORS D’AQUESTA SETMANA SÓN:
VICTOR LEÓN i JORDI MASACHS VIÑETA
Els afortunats podran recollir les entrades presentant
el DNI a la taquilla del cinema: C.C. EL PUNT DE
MONTCADA. c. Verdi, n. 2-4, MONTCADA I REIXAC

	

		

MOLLET

Divendres, 4

· SETMANA DE LA MÀ-

GIA. 21 h. Poemància, a

càrrec de l’il·lusionista

Hausson. Un espectacle

amb accions poeticomà-

giques que Joan Brossa va

crear especialment per a

Hausson. Teatre Munici-

pal Can Gomà.

Dissabte, 5

· TRADICIONAL. 18 h.

Gazpacho por sevillanas,

organitzat pel Centro

Cultural Andaluz. Parc de

Can Mulà.

· SETMANA DE LA MÀ-

GIA. 21 h. Gran Gala Mà-

gica, amb Arkadio, Giro i

Gina, Enric Magoo, Sergi

Buka i, com a mestre de

cerimònies, Hausson. Tea-

tre Municipal Can Gomà.

· A LA BIBLIOTECA. 11 h.

Audició musical: Dummy,

de Portishead. Biblioteca

Can Mulà.

Diumenge, 6

· SETMANA DE LA MÀ-

GIA. 19 h. Espectacle in-

fantil: Mag Màgia, amb

Enric Magoo. Teatre Mu-

nicipal Can Gomà.

· COL·LECCIONISTES. Ma-

tí. Mercadet de col·leccio-

nistes a la plaça Catalun-

PARETS

EXPOSICIONS

Divendres, 4

· JOVENTUT. 18 h. Primer

Fòrum Jove: La Faktoria

d’idees. Convocatòria per

als joves de Parets de 14

a 29 anys que vulguin

participar dissenyant les

MARTORELLES

Dissabte, 5

· FI DE CURS (20h). Exhibi-

cions i sopar de la Joven-

tut Sardanista. Envelat.

accions de joventut. Per

als participants i com a fi

de festa, exhibició musical

de malabars, refrigeri-so-

par i actuació d’un dj. Ca-

sal Can Butjosa.

· ESPORT. 22 h. Nit de l’es-

port. Pavelló Municipal

d’Esports.

· CINEMA A LA FRESCA.

22.30 h. Projecció d’una

pel·lícula d’estrena. Parc

Can Berenguer.

Dissabte, 5

· FESTA MAJOR. 22.30 h.

Festa de presentació de la

Festa Major d’estiu. Parc

Can Berenguer.

Dimarts, 8

· CIRC. 18 h. Espectacle El

circ dels Albergínia, amb

la companyia Pengim

Penjam. Parc La Linera.

Dissabte, 5

· SOPAR I BALL. 21 h. Ani-

versari de l’Associació Cul-

tural de Ball. Pavelló 1.

SANT FOST

SANT FOST

· PINTURA. Mostra de l’As-

sociació Artísitca de Sant

Fost sobre el pessebre vi-

vient. Celler de Can To-

rrents. Fins al setembre.

MOLLET

· EXPOSICIÓ. Somnis en ce-

ràmica i vidre, del col·lectiu

d’artistes del Taller de San-

ta Coloma de Gramenet.

Centre cultural La Marine-

ta. 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, recull del pintor.

Museu Municipal Joan

Abelló. Fins al 20 d’agost.

ya, carrer Barcelona i ram-

bla Fiveller. 

Dimecres, 9

· ESTIU FESTIU ‘08. 19 h.

Tardes de jocs: L’enigma

del quadre fragmentat.

Museu Municipal Joan

Abelló.

Dijous, 10

· CINEMA A LA FRESCA. 22

h. Projecció 14 kilómetros.

Pati del centre cívic L’Era.

· INFANTIL. 18 h. Pintem al

parc. Activitat per a nens i

nenes de 6 a 12 anys. Parc

de Can Borrell.
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A-fer-s Exteriors per FerARA FA CINC ANYS...

4 de juliol de 2003 (núm. 109).
Mollet havia viscut el juny més
calorós dels darrers 29 anys, amb
màximes de 37ºC. D’altra banda
els grups polítics municipals s’a-
pujaven un 28% les assignacions. 

–Vas fer un càsting? 
–Vaig enviar el currículum sardanístic i
professional per actuar a Montjuïc, amb el
consolat xinès de públic. Estic molt con-
tenta, encara no m’ho crec. No m’han triat
pels meus mèrits, vaig en representació del
poble.
–La sardana a la sang?
–Vaig començar a ballar als quatre anys.
La meva mare és andalusa i deia que les
seves filles havien d’aprendre la dansa ca-

talana. Fa 22 anys que ballo i no m’he
cansat mai de les sardanes.
–Què té la sardana?
–Quan escolto una sardana m’inspira, la
compto i vull ballar-la. La sardana té rit-
me.
–Hi ha qui pensa que és monòtona.
–Sembla avorrit, però la monitora, la
Mercè Lòpez, ha fet que siguem un grup

d’amics. I, a més, innovem. Nosaltres fem
punts lliures, canviem passos, fent saltirons
i sardanoles: amb la música de cobla hi
afegim músiques de pel·lícules. No és sem-
pre el mateix.
–On ballaràs?
–Al temple de la Terra de Pequín, perquè
allí hi ha un grup de xinesos que estan
aprenent a ballar sardanes. 

� PER: ESTEVE GIRALT

Triada per la Fundació Universal de la Sardana
entre els 10 catalans que ballaran a la Xina

Neus Calle

Vaig al temple de
la Terra de Pequín
a ballar sardanes

EN ESSÈNCIA

� LA DADA

9,43 
� Aquesta és la nota d’accés a la
Universitat més alta dels alumnes
dels instituts de Mollet, Parets i
Sant Fost. La xifra s’obté fent la
mitjana entre el resultat de les
PAU i la qualificació del batxille-
rat. Felicitats Gemma! 4

� LA FRASE

� JOSEP MONRÀS, alcalde de Mollet,

en el debat del ple sobre l’adjudicació

d’un terreny per a usos comercials. 21

� LA CURIOSITAT

Mag Houdini

� La mort de l’escapista Houdini
en una actuació, no va ser per
manca d’habilitat, sinó perquè es
va resentir d’un cop de puny, al
qual no havia donat importància i
que li havia provocat una ferida
interna. Ho narrava Hausson a la
Setmana de la Màgia. 32

� EL WEB

catlliurebosses

� Precedit de www.residusicon-
sum.org és el web de la campanya
Catalunya Lliure de Bosses. 14

Com moltes adjudicacions
és un risc, però Decathlon
farà de locomotora
comercial de Mollet

“


