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El Servei Municipal de Mediació
Comunitària (SMMC), que es va
posar en funcionament el gener de
2007, va atendre en el primer any
79 casos, que implicaven directa-
ment 138 usuaris i que, en total,
han beneficiat de retruc 241 perso-
nes. “La mediació és una bona ei-
na per reconstruir la convivència i,
per exemple, que la relació entre
dos veïns millori reverteix positiva-
ment en tota la comunitat”, des-
criu la mediadora Marta Canudas.

Precisament, la memòria de
2007 de l’SMMC mostra que la
majoria de conflictes que hi han
arribat són de caràcter veïnal (66%),
principalment per molèsties de so-
rolls i obres, però també generades
per la tinença d’animals domèstics,
per qüestions d’higiene i d’organit-
zació de comunitats; i relacionats
amb l’àmbit familiar (25%). La clas-
sificació dels casos atesos és, però,
molt àmplia i inclou diferències per

molèsties generades per activitats
econòmiques, en espais públics i a
les escoles. En aquest darrer cas, pe-
rò, la majoria de conflicte es gestio-
nen des dels mateixos centres esco-
lars. El mes passat es va celebrar un
jornada de mediació escolar. “És
important la prevenció, el treball
en xarxa i compartir les diferents
visions”, diu la tècnica.

Segons la mediadora del
SMMC, la majoria de casos s’han
conclòs de manera satisfactòria, és
a dir, amb l’arribada a un acord en-
tre les dues parts del conflicte.
L’objectiu és “refer el vincle social
i que la relació no empitjori, cosa
que acostuma a passar en un pro-
cés judicial”, assegura Canudas.

En l’SMMC, emplaçat a Can
Lledó, els tècnics veuen en una pri-
mera entrevista la predisposició
dels sol·licitants. El procés acostu-
ma a ser àgil i els casos es tanquen
en tres o quatre sessions, tot i que
alguns es poden allargar. A vega-
des, el mediador intervé en
paral·lel a serveis socials, per exem-

ple. L’SMMC ha fet, però, molt
poques derivacions. Fins i tot, si la
demanda no s’adecua al servei, es
fa una entrevista d’assessorament.

“L’ajudem a analitzar la situació
de manera que pot pensar en no-
ves vies de resolució de conflicte”,
diu la mediadora. �

�El 63% de les persones que s’han 
adreçat directament al Servei de Mediació
l’han conegut gràcies a la premsa escrita.
La resta ha sabut del servei per familiars i
amics (21%) i pel web municipal (16%).

QUÈ ÉS? DIFUSIÓ

Els conflictes veïnals i familiars
acaparen el Servei de Mediació

� MEMÒRIA DEL PRIMER ANY | EL 2007 S’HAN ATÈS 79 CASOS

� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

UNA EINA PER RESOLDRE
CONFLICTES AMB DIÀLEG

�La mediació és un procés en el qual les
persones, de forma voluntària, a través del
diàleg i acompanyades per un mediador,
busquen acords mútuament satisfactoris
que permetin resoldre els seus conflictes.

DUES DE CADA TRES PERSONES  
L’HAN CONEGUT PER LA PREMSA

PREVENCIÓ

L’SMMC INTERVÉ AL PLA
DE CONVIVÈNCIA ALS BARRIS

�El Servei també realitza tasques de 
prevenció. Per això, ha intervingut en el
Pla de convivència als barris. Les mediadores
s’han reunit amb els regidors de barri i les
associacions i comunitats de veïns.

Tot i que, segons la mediadora
Marta Canudas, el servei és cada
cop més conegut, la principal via
d’accés (un 65% dels usuaris) ha
estat per mitjà de derivacions d’al-
tres serveis municipals. D’aquests,
el 50% ha estat aconsellat per l’Ofi-
cina d’Atenció al Ciutadà (OAC),
un 16% ha estat adreçat des de la
Policia Municipal, un 10% des del
Síndic Personer i un altre 10% des
de l’àrea de Serveis Socials. Tam-
bé hi ha hagut alguns casos que
han arribat al Servei de Mediació
derivats d’alguna altra administra-
ció (11%). Així, només el 24% dels
conflictes s’han mediat per sol·lici-
tud directa d’una de les parts.

El SMMC realitza també una
tasca important de difusió i sensi-
bilització, així com de formació
d’altres serveis públics. Precisa-
ment, dijous feien un curs amb
Mossos d’Esquadra, però també
n’han fet a la comunitat educativa,
per exemple. El grau de coneixe-
ment de la mediació ha crescut
també “gràcies al boca-orella.
Ens interessa molt que la gent
expliqui la seva experiència pos-
sitiva”, diu Canudas. �

La principal via
d’accés és la
derivació de
l’OAC i la Policia
� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M.E.

LA SEU. La masia de Can Lledó acull el Servei de Mediació �ARXIU

L’objectiu dels tècnics és evitar que la relació
empitjori, cosa que passa en un procés judicial

S’han atés 138 usuaris, però les intervencions
han beneficiat un total de 241 persones

63%
premsa

21%
familiars 
i amics

16%
web



Dimecres a les 5 de la tarda es va
donar l’ordre de desallotjar el
Complex Esportiu de Ca n’Arimon
a més de 500 persones. La mesura
es va prendre de manera preventiva
per l’incident que es va provocar al
soterrani del gimnàs per l’acció de
dos operaris del centre que, per

error, van barrejar 20 litres de clor
amb 6 litres d’àcid clorhídirc, dos
productes utilitzats per al manteni-
ment de la depuradora de la piscina
de l’equipament. La reacció quími-
ca va originar un núvol tòxic que va
desencadenar el protocol d’evacua-
ció del complex esportiu. El director
tècnic de Ca n’Arimon, Fernando
Herrera, va ser un dels coordinadors
del desallotjament. 

Segons fonts de Bombers, els cos-
sos de seguretat van recomenar l’e-
vacuació també d’uns nens que es
trobaven jugant a les pistes exteriors
de l’IES Vicenç Plantada.

Els únics afectats per aquest nú-
vol tòxic van ser les dues persones
que manipulaven directament les
substàncies i que van inhalar la re-
acció, el primer diagnòstic va ser
d’intoxicació lleu. Els afectats van

ser atesos per l’ambulància i, per
precaució, van ser traslladats a
l’Hospital de Mollet. Ambdues per-
sones van ser donades d’alta tres ho-
res després. La perillositat del clor
oscil·la segons la quantitat i la baixa
inhalació pot provocar irritació de
les vies respiratòries. Dijous al matí,
tècnics municipals van tornar a ana-
litzar l’aigua i l’aire. Ca n’Arimon
obria portes amb tota normalitat. �

� MOLLET DEL VALLÈS

PEDRO NAVARRO

� SUCCESSOS | LA REACCIÓ QUÍMICA ES VA PROVOCAR PER L’ERROR HUMÀ DE DOS OPERARIS EN LA MANIPULACIÓ DE PRODUCTES DE LA PISCINA 

Un núvol tòxic fa desallotjar 
uns 500 usuaris de Ca n’Arimon 

SOCIETAT
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SANT FOST OBRE LES PORTES DE LA 
SEGONA FASE DE L’ATENEU AMB UNA FESTA

� INAUGURACIÓ | EQUIPAMENT CULTURAL

� SANT FOST. El proper 29 de juny, l’Ajuntament celebrarà amb una
festa la inauguració de la segona fase de l’Ateneu, que inclou l’Auditori,
el qual ja entrarà en funcionament. La tercera fase però haurà d’esperar
perquè encara s’han d’adequar espais interiors.

L’ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER DE MOLLET VA RECAPTAR EN LA COL·LECTA ANUAL DEL 24 DE MAIG 13.890 EUROS*

� Fins a la zona es van desplaçar
vuit dotacions de Bombers de la
Generalitat, a part de Mossos
d’Esquadra, ambulàncies i Policia
Municipal. La zona va quedar
acordonada ràpidament i els
carrers Ferrocarril i Palau-solità i
Plegamans van quedar tallats a
vehicles i vianants. No va ser neces-
sari establir cap perímetre de segu-
retat perquè la zona d’afectació era
la planta de Ca n’Arimon i, per
tant, cap dels edificis limítrofs es va
veure implicat. A les 17.24 h es va
diluir la barreja en aigua.

L’alcalde de Mollet, Josep Mon-
ràs, es va desplaçar al lloc dels fets
i assegurava que “el desallotja-
ment ha estat tranquil i
ordenat”. A les 18.49 h els indica-
dors donaven negatiu als vestidors
i els usuaris que esperaven a la
porta, molt d’ells en roba de bany,
van poder entrar a recollir les se-
ves pertinences. A les 19.29 h es
van retirar totes les dotacions del
Bombers. Per precaució, Ca n’Ari-
mon va romandre tancat tota la
tarda de dimecres. L’Ajuntament
de Mollet anunciava la seva volun-
tat d’obrir un expedient informa-
tiu per analitzar en detall l’inci-
dent i si es van complir totes les
normes de seguretat. �

Vuit dotacions
de Bombers van
intervenir a la
zona afectada

A PEU DE PISCINA. Fins a vuit dotacions de Bombers de la Generalitat es van desplaçar a la zona �MARC GARCIA
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“Sumar esforços per facilitar l’ac-
cés a l’habitatge”. Aquesta és la
màxima que ha portat a Parets,
Montmeló i Montornès a posar-se
d’acord per crear la nova Oficina
Local d’Habitatge, amb seu a Can
Càlio, al número 1 del carrer ma-
jor de Parets. Dimarts la diputada
de l’Àrea d’Infraestructura, Urba-
nisme i Habitatge, Ana Hernández,
i els alcaldes dels tres municipis in-
auguraven les noves dependències,
en les quals s’oferiran serveis d’in-
formació i assessorament general
sobre habitatge, gestió del registre
únic d’habitatges protegits, tramita-
ció d’ajuts a l’accés i a la rehabilita-
ció de pisos i edificis. A més, també
s’informarà sobre la borsa d’habitat-

ges de lloguer social i jove i la tra-
mitació d’ajuts per al pagament. 

L’alcalde paretà, Joan Seguer, ex-
plicava que l’Oficina també impul-
sarà campanyes actives de foment
de la rehabilitació d’edificis, segons
les necessitats de cada municipi. En
el cas de Parets, “no hi ha una zo-
na de degradació, però sí que hi
ha edificis que necessiten una re-
habilitació integral o la instal·la-
ció d’ascensor”, indicava el gerent
d’Habita Parets, Juan José Sierra. 

SERVEI MANCOMUNAT

El tècnic apuntava també que man-
comunar el servei ha estat possible
perquè els tres municipis tenen ne-
cessitats semblants i formen “gaire-
bé una petita ciutat de 50.000 ha-
bitants”. De les característiques

pròpies de Parets, Sierra destacava
“el seu gran potencial de creació
d’habitatge protegit”, gràcies al fet
que una part important dels ter-
renys de l’Àrea Residencial Estratè-
gica són propietat municipal.

L’Oficina Local d’Habitatge
comptarà amb un director, un ar-
quitecte tècnic, un tècnic de me-
diació immobiliària, un administra-
tiu per a la gestió i tres persones
d'informació, una per a cada muni-
cipi. De fet, tant a Montornès com
a Montmeló hi haurà també un

punt d’informació proper a les ofi-
cines d'atenció ciutadana de cada
Ajuntament.

Els ajuntaments han rebut el su-
port tècnic i jurídic de la Diputació
de Barcelona. Ana Hernández asse-
gurava que l’administració local és
la més adient per donar resposta a
les necessitats ciutadanes i que la
Diputació estableix “protocols a la
carta amb els municipis per acon-
seguir habitatges socials el més rà-
pid possible, tot agilitzant els pro-
cessos urbanístics”. �

� HABITATGE | PARETS POSA EN FUNCIONAMENT L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE A CAN CÀLIO

� URBANISME | INICIATIVA VALORA EL PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ

Nova eina per
trobar un sostre

� PARETS DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

LES DEPENDÈNCIES. Hernández va inaugurar l’oficina �AJUNTAMENT

La responsable de la Diputació de Barcelona
Ana Hernández va inaugurar el nou servei

� COMUNICACIÓ

El Consorci de
la TDT presenta
un recurs 
contra el CAC

El Consorci Teledigital Mollet,
que gestionarà la futura televisió
digital terrestre (TDT) supramuni-
cipal, ha iniciat els tràmits per pre-
sentar un recurs contenciós admi-
nistratiu contra un acord del
Consell de l’Audiovisual de
Catalunya (CAC) que proposa
que “els consorcis titulars de la
gestió del servei de televisió
públic d’àmbit local han d’encar-
regar la gestió d’aquesta tasca a
un altre ens, mitjançant el con-
tracte programa”. El Consorci
Teledigital Mollet considera que
aquesta mesura suposaria un aug-
ment innecessari de la despesa i
un augment de la burocràcia. A
més, acusa el CAC d’atemptar
contra l’eficàcia i l’autonomia dels
consorcis que gestionen el servei
de televisió pública. �

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

La secció d’ICV de Mollet conside-
ra idònia la creació d’una nova línia
ferroviària Granolllers-Parets-
Sabadell, tal com proposa l’avanç
del Pla Territorial Metropolità, tot i
que s’oposa a un possible traçat que

passaria per Gallecs i ho considera
contradictori amb la incorporació de
l’espai rural al Pla Especial d’Interès
Natural (PEIN). En aquest sentit, els
ecosocialistes recorden que l’aprova-
ció del PEIN es va paralitzar per les
al·legacions que van presentar ajun-
tament, la Unió de Pagesos i el
Departament de Política Territorial i

Obres Públiques. Per això, conside-
ren que l’alcalde, Josep Monràs, no
hauria de demanar explicacions a
Medi Ambient, sinó a Política
Territorial. Segons Iniciatva, el
Departament de Medi Ambient i
Habitatge vol reactivar el tràmit de
l’inclusió del PEIN. 

En la valoració del Pla Territo-

rial, ICV celebra la retirada de la
proposta d’Interpolar prevista al Pla
de Carreteres i considera que es re-
tirarà definitivament. 

CREIXEMENT D’HABITANTS

Iniciativa explica que li “preocupa
que sota la denominació d’àrea
de desenvolupament estratègic es
vulgui augmentar en més de
20.000 habitants a la zona de Lli-
çà. Cal prendre mesures perquè
la C-155 no esdevingui una via rà-
pida”. �

ICV s’oposa al traçat del tren
Parets-Sabadell per Gallecs
� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT
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Davant la proximitat de la celebra-
ció de la revetlla de Sant Joan, i de
l’augment del risc d’incendis
durant l’estiu, l’Ajuntament de
Mollet ha publicat un ban amb

mesures preventives contra els
incendis. Així, fins al 15 d’octubre,
als terrenys forestals i a la franja de
500 metres que els envolta, queda-
rà prohibit encendre foc per a qual-
sevol activitat (cremar rostolls, fer
focs d'esbarjo...); llançar objectes
encesos; abocar escombraries i res-

tes vegetals industrials que puguin
ser causa de l’inici d’un foc; llançar
coets; i utilitzar bufadors o similars
en les obres que es facin en les vies
de comunicació que travessin
terrenys forestals.

En cas que sigui imprescindible
fer foc, l’Ajuntament adverteix que
caldrà demanar una autorització al
Servei de Prevenció d’Incendis Fo-
restals del Departament de Medi
Ambient i Habitatge. El ban recor-
da la necessitat d’alertar de qualse-
vol senyal de possible incendi al te-
lèfon d’emergències, el 112. �

Després de mesos d’incertesa i de
les reivindicacions del club de fut-
bol, l’Ajuntament de Sant Fost ha
decidit avançar els diners per aca-
bar les obres del camp de futbol,
que es troben aturades fa mesos.
Segons el regidor d’Esports, José
Manuel Murcia, la reactivació de
l’obra del complex esportiu que es-
perava l’Ajuntament, després de la
creació de l’empresa mixta amb
participació municipal, “es va fre-
nar pels problemes financers de
l’empresa”, diu. 

Davant aquesta situació, el go-
vern local ha decidit reobrir el con-
curs i adjudicar la construcció del

complex a una altra empresa, un
procés que, segons el mateix regi-
dor, es pot allargar molts mesos.
Amb tot, l’Ajuntament creu que
l’acabament del camp de futbol és
“prioritari”, per això finançarà di-
rectament les obres, que tenen un
pressupost d’uns 700.000 euros,
una despesa que, segons Murcia, es
recuperarà ja que s’inclourà en les
pliques de la nova concessió. 

ACABAT AL SETEMBRE

El regidor assegura que les obres del
camp, de les quals s’encarregaran
quatre empreses, començaran abans
d’acabar el mes i “si la meteorolo-
gia ho permet” el camp de gespa
artificial es podria inaugurar a mit-

jans de setembre. Murcia comuni-
cava la decisió a les entitats esporti-
ves en una assemblea divendres en
què també va informar sobre les
subvencions i sobre les inversions
municipals en instal·lacions esporti-

ves. Segons dades de l’Ajuntament,
en el període 2003-2006, el consis-
tori va destinar 453.000 euros a
manteniment dels pavellons i el
camp de futbol en manteniment,
adequació i consergeria. �

� EQUIPAMENTS | OBRES DEL FUTUR COMPLEX ESPORTIU

� SANT FOST DE CAMPSENTELLES

LAURA ORTIZ

L’Ajuntament avançarà els diners per
acabar el camp de futbol a Sant Fost

ATURAT. L’obra del complex estan paralitzades fa mesos �ARXIU

� MEDI AMBIENT

Segons una enquesta realitzada des
de l’Oficina d’Informació Ambien-
tal a 500 paretans, el 96,4% assegu-
ra que fa recollida selectiva de resi-
dus al seu domicili. Els resultats
indiquen que el 90% reciclen el vi-
dre i el paper; el 77% els envasos; i
el 64,5% la fracció orgànica. Se-
gons dades municipals, el 2007 Pa-
rets va incrementar notablement el
percentatge de recollida selectiva
respecte al 2006: un 16,7%, en en-
vasos, i un 13,8%, en vidre.
L’ús de la deixalleria va augmentar
un 20%, i el 21% dels enquestats
en fa ús un cop al mes. Pel que fa
als tres primers mesos de recollida
dels olis domèstics, cada mes es re-
cullen dels dipòsits instal·lats al
nucli urbà al voltant de 140 litres i
a la deixalleria se n’aboquen uns
240 litres . �

Una enquesta
diu que el 90%
de paretans
recicla a casa

Els problemes financers que han mantingut 
l’obra aturada obliguen a tornar a adjudicar-la

� MEDI AMBIENT | MESURES PER A LA PREVENCIÓ D’INCENDIS

Mollet decreta la
prohibició de fer foc
� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

� PARETS DEL VALLÈS

CONTRAPUNT
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Aquest cap de setmana, i després de
mesos de retard, s’ha obert al públic
la plaça d’Europa. D’aquesta mane-
ra, i amb la reurbanització del carrer
la Pau, els vianants disposen d’un
nou eix de comunicació des de la
plaça Prat de la Riba i la rambla
Fiveller fins a l’avinguda de Jaume I.

La plaça d’Europa és un nou es-
pai públic que s’ha construït aprofi-
tant l’interior d’una illa de cases.

Té una superfície de 1.303 metres
quadrats, i el pressupost de les
obres és de 417.460 euros. 

RETARD DE L’OBRA

Tot i que el gruix de l’obra fa mesos
que està enllestit, l’obertura a la cir-
culació de vianants s’ha endarrerit
més de mig any per un problema
amb la connexió de la xarxa elèctri-
ca. La reurbanització del carrer de
la Pau també ha servit per renovar
la xarxa d’aigua potable, de clave-

gueram i d’enllumenat de la zona,
i per soterrar les línies elèctriques i
telefòniques.

La primera entitat que ha estre-

nat la plaça ha estat l’esplai Xivarri,
que dissabte al vespre celebrava la
festa de final de curs i la cloenda
del seu 35è aniversari. �

� URBANISME | NOU ESPAI PER ALS VIANANTS AL CENTRE DE MOLLET

S’obre la plaça
Europa després de
mesos de retard 
� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

NOU ESPAI. La plaça Europa s’inaugurava dissabte� M.GARCIA

� MOLLET DEL VALLÈS. Independents
per Mollet (IxM), divendres va
aconseguir 500 signatures contra el
futur aparcament de pagament pre-
vist a l’espai. Els independents ini-
ciaven així una de les accions pre-
vistes per reivindicar “l’arranja-
ment i dignificació del Pla de les
Pruneres, el manteniment del seu
ús actual d’acollida del mercat
setmanal i d’activitats festives, i la
preservació de les places d’aparca-
ment gratuït, com a peça clau a la
mobilitat i a la dinamització
comercial de la ciutat”, diu el pre-
sident d’IxM, Jesús Carrasco. �

� MOBILITAT

500 signatures
contra el futur
aparcament a
les Pruneres
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TURISMOS

PALET MOTOR

RENAULT MEGANE 1.5 DCI (100CV),
año 04, luxe privilege, clim., cruise 

control, llantas. PVP: 11.500 €.

SEAT TOLEDO 1.8 TURBO 
180 CV, año 03, solo 39.000Km,

 full equip. De particular a particular. 
PVP: 10.990 €

KIA PICANTO 1.1 LX (65 CV), 
año 05, sólo 5.500 km., a.a., 

e.e., c.c., d.a., CD. PVP: 7.500 €

PEUGEOT 206 2.0 GTI 
año 03,  full equip, clima., 

llantas, radio-CD. PVP: 8.500 €.

FIAT IDEA 1.3 TDI, año 04, a.a., 
c.c., e.e., d.a. Techo panorámico. De 
particular a particular. PVP: 8.990 €.

SIN CARNET

PIAGGIO M500 

XXL. AÑO 08. 
KM-0. FULL 

EQUIP. E.E.,C.C., 
LLANTAS. 

PVP: 13.000 € 

A ESTRENAR

JDM ALBIZIA DIESEL año 03, 
e.e., c.c., rádio-CD, llantas.

PVP: 8.600 €

LIGIER 
NOVA. 
año 04, 
motor 

diesel, sólo 
11.500 km. 

PVP: 
5.990 €

4 x 4

SUZUKI GRAND 

VITARA 1.9 
DDIS 3P JX-A, 
AÑO 08, FULL 

EQUIP. 
A ESTRENAR. 

VARIOS 
COLORES. 

PVP: 22.650 €

SUZUKI GRAND VITARA 1.9 
DDIS 5p JLX-A, año 08. Km 0. 

Full equip. PVP: 25.990 €

SUZUKI GRAN VITARA 2.0, 
140 CV, 5p., JLX-A, año 08. 

Km 0. PVP: 22.500 €.

SUZUKI GRAND VITARA XL7 2.0 

HDI, año 04, 7 plazas, full equip, 
clima, llantas, etc. PVP: 18.500 €.

SUZUKI VITARA 2.0 HDI, año 
03, aire acond.,  full equip, 

defensa. PVP: 11.500 €

NISSAN ALMERA 1.5 3p, 
año 02, full equip, llantas. De 

particular a particular. PVP: 4.990 €.

SUZUKI SWIFT SPORT 1.6 
(125 CV) 3p,año 07, geréncia,

full equip, PVP: 15.590 €.

SUZUKI SWIFT 1.3 GTI, año 89, 
clásico. De particular. Sin garantía. 

Sólo 132.000 km, a. a., d. asist., c.c., 
llantas. IMPECABLE. PVP: 1.800 €.

HONDA HR-V. 5 puertas, 1.6, 4x2, 
full equip. Seminuevo. Sólo 29.000 

km. Año 2005. PVP: 11.900 €.

FORD FOCUS 2.0 TDCI
 (136 CV),

AÑO 05. FULL EQUIP,
CLIMA, 52.000 Km 

PVP: 14.500 €. 

MOLLET DEL VALLÈS

Av. Gaudí, 51-53
Tel. 935 445 556

GRANOLLERS

c. Corró, 157
Tel. 938 791 341

CHATENET BAROODER X2, 
año 04, full equip. PVP: 9.900 €

LIGIER NOVA X-SIZE, año 04, 
full equip, llantas, e.e., c.c. 

Sólo 10.000 Km. PVP: 7.800 €.



L’Institut Català de la Salut (ICS)
ha mostrat la seva intenció de tan-
car l’ambulatori de Martorelles
davant les dificultats que té per
cobrir la plaça de metge. Actual-
ment la població, tot i que el CAP
de referència és el situat a Sant
Fost, disposa d’un petit consultori a
l’avinguda Piera amb un infermer,
un administratiu i un metge, que fa

gairebé un mes va deixar la seva
plaça. Davant els problemes per
trobar un facultatiu, l’ICS va deci-
dir cobrir-la amb torns de diferents
metges del CAP. “L’ICS creu que
no és una bona alternativa perquè
tants canvis de metge no són posi-
tius per als pacients i a més prefe-
reixen que els doctors treballin en
equip”, apunta l’alcalde, Miquel
Àngel Sòria, que la setmana passada
mantenia una reunió amb responsa-
bles de l’ICS. Sòria afegeix que “els

usuaris ja s’han començat a quei-
xar de tants canvis de doctor”. 

MILLORA DE L’ACCÉS AL CAP

L’ICS es va comprometre a mante-
nir el consultori perquè “no hi havia
el pont de la riera de Can Sunyer.
Un cop obert, consideren que l’ac-
cés al CAP de Sant Fost està solu-
cionat”. L’alcalde i l’ICS han arribat
a l’acord de tancar juliol, agost i
setembre i intentar trobar una solu-
ció de cara a la tardor.

L’Ajuntament creu que l’actual

consultori no reuneix les condi-
cions idònies i entén el tancament
però “com a mesura transitòria” i
continua apostant perquè es man-
tingui el servei a Martorelles, ja
que es preveu un creixement de
població (d’uns 2.000 habitants)
que “el farà necessari”. Fa tres
anys l’Ajuntament va oferir els te-
rrenys de les antigues Escoles
Montserrat perquè s’hi ubiqués el
consultori “per al qual el Departa-
ment de Salut ja tenia pressu-
post”, un projecte, però, que ha
quedat aturat. �
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� JUBILACIÓ

COMIAT. Jaume Vilaseca�ARXIU

Un dels metges amb més experièn-
cia del CAP de Can Pantiquet es
jubila. El doctor Jaume Vilaseca ha
cessat la seva activitat com a metge
de capçalera de l’ambulatori molle-
tà. Vilaseca es va llicenciar el 1976
en Medicina i Cirurgia. Els seus
inicis van ser a Mataró i Santa
Perpètua de Mogoda i finalment a
Mollet, on ja era conegut per la
tasca del seu pare, també metge a
la ciutat. “Durant 30 anys s’ha
guanyat un prestigi com a metge i
persona. D’ell destaca la seva qua-
litat humana i el seu sentit de
l’humor”, indiquen els companys,
que li van oferir un sopar de comiat
al restaurant La Salut de Parets. �

El doctor Jaume
Vilaseca deixa
el CAP després
de 30 anys

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

� BENESTAR SOCIAL | ‘AL TEU COSTAT’

Una vintena de voluntaris
ofereixen ajut a gent gran
� MOLLET DEL VALLÈS. Enguany, 22
voluntaris han participat en el pro-
grama Al teu costat, que serveix per
donar suport a persones grans que
viuen soles i no tenen ningú que
se’n pugui fer càrrec. Així, els
voluntaris fan companyia als avis,
oferint-los suport afectiu, i alhora
els ajuden a fer algunes tasques

(com ara visites al metge o gestions
administratives). 

D’altra banda, l’Ajuntament, el
2007, va realitzar 862 visites a per-
sones majors de 65 anys dins el
programa Avi com estàs, per detec-
tar i prevenir situacions de risc,
que poden convertir-se en usuaris
del programa Al teu costat. �

� SALUT | FUTUR INCERT DEL CENTRE MÈDIC DE L’AVINGUDA PIERA

L’ICS vol tancar l’ambulatori de
Martorelles per manca de metges

� MARTORELLES

LAURA ORTIZ

Sòria entén un tancament “transitori” però aposta perquè el servei es traslladi a les Escoles Montserrat



La caiguda de llamps durant la forta
tempesta de dimarts va danyar diver-
sos elements del sistema elèctric de
Rodalies Renfe a la comarca del
Vallès Oriental que va forçar el tall
del tram comprès entre les estacions
de Montcada Bifurcació i Vic, a
Línia 3. El servei no va entrar en
funcionament fins les 21.30 h. Com
a alternativa, Renfe va derivar els
usuaris cap a la Línia 2. Així, els
viatgers que anaven a l’estació de
Mollet-Santa Rosa es van haver de
desplaçar fins a Mollet-Sant Fost.
Els més afectats però van ser els
usuaris que volien baixar a l’estació
de Parets, per als qui es van haver
d’habilitar autobusos Sagalés des de

Sant Andreu Arenal que sortia amb
una freqüència de cada 30 minuts.
Els tècnics d’Adif es van desplaçar a
la zona afectada i van reparar l’ava-

ria abans del temps estimat però
l’endemà, la Línia 3 de Rodalies va
arrossegar durant tot el matí retards
de fins a 20 minuts. 

Pel que fa a les incidències per la
pluja, entre les 15 h i les 17 h de di-
marts, els Bombers van rebre una

trentena de trucades d’arreu del Va-
llès Oriental. El cos de bombers va
realitzar fins a quatre sortides entre
Mollet, on van caure 30 litres per
metre quadrat, i Parets. El desper-
fecte més rellevant ocasionat a Mo-

llet va ser la caiguda d’una part
d’un fals sostre d’un centre dental a
l’avinguda de Jaume I, 105. També
es va produir una petita inundació
al centre de menors Els Til·lers. 

ACTUACIONS A PARETS

A Parets, els Bombers de la
Generalitat van realitzar sortides
per l’ensorrament d’un fals sostre
d’una empresa emplaçada al carrer
Dièsel i per una inundació a l’avin-
guda Estació. �

� SUCCESSOS

Detingut un menor
per presumpte
robatori amb força

� PARETS. La matinada del passat 12
de juny, la Policia Local de Parets
va detenir un menor de 17 anys per
presumpte robatori amb força i
danys a vehicles. El detingut respon
a les inicials A.B.A. i va ser sorprès
obrint un cotxe al barri Antic. El
menor va ser traslladat a la comissa-
ria i passarà a la fiscalia de menors.

� METEOROLOGIA | LA LÍNIA 3 DE RODALIES VA DEIXAR D’ESTAR OPERATIVA A LES 16 H 

Les pluges provoquen un
tall de cinc hores a Renfe
� � MOLLET / PARETS

CONTRAPUNT

Els Bombers van 
actuar per la caiguda
d’un fals sostre a un
centre mèdic de Jaume I

El procés de redacció del nou Pla
Estratègic que ha de definir els eixos
de desenvolupament de Mollet fins
al 2025 s’ha iniciat amb la primera
sessió i constitució del plenari que
ha de debatre el planejament i que
compta amb un centenar de perso-
nes de diferents àmbits socials de la
ciutat. La sessió, que va obrir l’exal-

caldessa i presidenta del primer Pla,
Montserrat Tura, va servir per pre-
sentar el procés participatiu que ara
s’inicia i les seves eines i calendari.
El plenari treballa la primera fase, la
diagnosi, i en els propers dies farà
arribar les propostes a l’Oficina
Municipal del Pla Estratègic. Els
ciutadans podran consultar-les a l’à-
rea de treball de l’apartat del
Consell Plenari del web www.plaes-
trategic.molletvalles.cat. �

Constituït el plenari
que ha de debatre 
el nou Pla Estratègic
� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M.E.

� PLANEJAMENT | INICI DEL PROCÉS PARTICIPATIU
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“Ha estat una nova etapa, en la
qual s’ha treballat per canviar
l’ambient i les relacions amb els
grups municipals”. Dilluns, just
un any després de la constitució de
l’actual Ajuntament, el primer se-
cretari dels socialistes molletans,
Josep Garzón, valorava així aquest
període. L’alcalde, Josep Monràs,
ho reiterava i posava com a exem-
ple de voluntat de consens la reedi-
ció del pacte amb CiU, malgrat la
majoria absoluta assolida a les elec-
cions, i l’acord signat amb tots els
grups de l’oposició, excepte ICV-
EUiA, que es va abstenir. Monràs
atribuïa la manca de consens amb
aquesta coalició a "un problema
entre els grups que en formen
part. Vam arribar a un acord amb
la cap de llista, però després no es
va signar", indicava Monràs, tot
apuntant indirectament el regidor
Antonio López (EUiA) com a nota
discordant. 

“Hem posat totes les bases per-
què hi pugui haver diàleg” i ho
demostra, deia, el fet que la majo-
ria de punts de les sessions plenà-
ries s’han aprovat per unanimitat.

En el balanç d’aquest any, el
PSC també recordava alguns dels
projectes de govern que ha pogut

concretar, com el protocol per al
soterrament de la línia de tren de
Santa Rosa (tot i que indicava que
no hi ha un acord firmat per al des-
envolupament de l’obra), l’inici
dels tràmits per iniciar les obres al
Pla de les Pruneres i la recent inau-
guració de la urbanització de La
Vinyota, de la qual destacava el
parc de Ca l’Estrada. “Hem com-
plert amb la paraula donada”,
deia Monràs, que reconeixia les di-
ficultats per complir amb totes les
accions de govern previstes, de re-
sultes de la desacceleració econò-
mica. Amb tot, explicava que la Re-
gidoria d’Economia treballa per
establir accions per minvar aquests
efectes. Tot i la crisi del sector de la
construcció, el PSC afirmava que
aquesta no entorpirà el desenvolu-
pament de plans urbanístics, com
els del polígon de La Farinera, que
s’iniciarà un cop fetes les actualitza-
cions requerides per Renfe, i Can
Prat centre, que iniciarà tràmits al
setembre. Pel que fa als Polígons
d’Actuació Urbanística (PAU) pre-

vistos al nucli urbà, Garzón assegu-
rava que molts propietaris estan ti-
rant endavant el procés de repar-
cel·lació i la resta de tràmits
necessaris “per estar preparats per

quan es reactivi l’economia”. Da-
vant la reconeguda crisi i la dismi-
nució d’ingressos a les arques muni-
cipals, Monràs es mostrava “realista
i preocupat, però optimista”. �

El PSC diu que cerca consens
però que EUiA li posa difícil

L’ACCIÓ DE GOVERN. Ca l’Estrada, un dels projectes inaugurats �M.G.

� BALANÇ DE GOVERN | MONRÀS DIU QUE HA “COMPLERT AMB LA PARAULA DONADA” A LA CAMPANYA ELECTORAL

TURA SERÀ DELEGADA PEL VALLÈS ORIENTAL  
AL 37è CONGRÉS FEDERAL DEL PSOE A MADRID

� ASSEMBLEA | EL PARETÀ LUCIO GAT TAMBÉ HI ANIRÀ

� La consellera de Justícia i secretària nacional de Polítiques de Seguretat del
PSC, la molletana Montserrat Tura, serà un dels sis delegats del Vallès Oriental
que participarà al Congrés del PSOE. El regidor de Parets i secretari de Política
Municipal de la comarca, Lucio Gat, hi anirà com a observador. POLÍTICA
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� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

� PLE MUNICIPAL | SUPORT A LA COMMEMORACIÓ

Martorelles s’ha adherit al
Dia de l’Alliberament Gai
� MARTORELLES. El consistori de
Martorelles aprovava, en la sessió
extraordinària del ple de dijous pas-
sat, una moció de suport a la com-
memoració del Dia Internacional
de l’Alliberament dels Gais,
Lesbianes, Bisexuals i Transsexuals,
del 28 de juny. Aquesta és la data de
la revolta iniciada a Stonewall, un

bar gai de Nova York, que patia con-
tinuades ràtzies policials. El 1969,
clients i treballadors es van fer forts
al local per defensar els seus drets i
respondre l’agressió. D’altra banda,
a Mollet IxM va demanar a
l’Ajuntament que aquest dia fes
onejar la bandera de l’arc de sant
Martí com a mostra de solidaritat. �

L’àrea d’Economia
treballa per establir
accions per minvar
els efectes de la crisi

En l’acció de govern,
Monràs destaca el
soterrament del tren i
la inaugurada Vinyota
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� PREMIS | L’ESCOLA MOLLETANA REBIA EL GUARDÓ EN LA CATEGORIA DE SERVEIS

La Cambra reconeix la
innovació al Sant Gervasi

ECONOMIA
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IXM ALERTA D’UNA ESTAFA PER INTERNET 
PER OBTENIR DADES BANCÀRIES FRAUDULENTAMENT

� CONSUM | CAS DE ‘PHISING’

� Independents per Mollet alerta sobre un cas d’estafa per internet, anomenada
phising, per obtenir les dades bancàries dels ciutadans suplantant delictivament la
imatge de l’entitat BBVA. La formació demana a l’Ajuntament que endegui una
campanya per sensibilitzar sobre aquest tipus de fraus.

La Cambra de Comerç ha guardo-
nat l’Escola Sant Gervasi de Mollet
com a millor empresa de serveis de
la comarca, en el decurs de la cele-
bració dijous del Dia de la Cambra,
que es va celebrar al Mas de Sant
Lleí, a Vilanova del Vallès. El cen-
tre molletà, nascut el 1970 com a
cooperativa de treball associat en el
sector de l’educació, ha estat reco-
negut per la incorporació de les no-
ves tecnologies en el projecte do-
cent. “Tant mestres com alumnes
fan servir aquestes tecnologies
com una eina més”, apunta Antoni
Duran, director de Formació No
Reglada del centre. 

FORMACIÓ INNOVADORA

La Cambra també ha premiat la
innovació en la vessant de forma-
ció laboral i contínua, que el cen-
tre va començar a oferir l’any 1984
i que actualment compta amb uns
2.000 alumnes. “En aquell mo-
ment s’havia de donar una respos-
ta als joves que, tot i comptar
amb una formació de qualitat, els
resultava difícil incoporar-se al
món del treball per la manca
d’experiència”, explica Duran. 

En aquests anys, aquest tipus de
formació no reglada s’ha consolidat
amb cursos tant de formació ocu-
pacional, adreçada a persones en
atur, com de reciclatge, finançats a

través de programes públics. La re-
lació de l’Escola amb el món em-
presarial també es fonamenta en
l’elaboració de programes de for-
mació per a empreses principal-
ment del sector químic i farmacèu-
tic amb clients com Grifols i
Laboratoris Esteve. “Analitzem les
necessitats formatives de les em-
preses i confeccionem un pla fet a
mida”, diu. Duran assegura, però,
que un dels reptes del centre en
l’àmbit de la formació ocupacional
i contínua és el sector de l’atenció
a les persones. “Existeixen molts
professionals que estan exercint

però no estan qualificats”, diu
Duran, que apunta que el desple-
gament de la Llei de Dependència
fa que aquest sigui “un sector
emergent que cada cop més de-
manarà aquesta formació”. 

MÉS PREMIATS PER LA CAMBRA

La resta de guardonats van ser Pe-
dragosa SL, de Caldes de Montbui,
com a millor comerç, i Grup Lleal,
de Granollers, com a millor indús-
tria. A l’acte va assistir el president
de la Cambra de Comerç de Bar-
celona, Miquel Valls. �

� MOLLET DEL VALLÈS

LAURA ORTIZ

� MOLLET DEL VALLÈS. Les dues fir-
mes de perruqueria Aduho i Carol
Bruguera han rebut el premi inter-
nacional Global Salon Dussiness
Awards, els Oscars de la perruque-
ria, que reconeix l’excel·lència i la
gestió empresarial dels salons de
perruqueria i bellesa. Aduho i
Carol Bruguera, amb seus a
Mollet, van ser seleccionats entre

més de 3.000 propietaris de tot el
món. Els representants de les dues
firmes, que van guanyar el presti-
giós premi Empresari de Saló de
l’Any en la categoria Client
Philosophy / Marketing &
Promotion, van recollir el guardó
el passat 9 de juny en una cerimò-
nia que es va celebrar a Hollywood
(Califòrnia). �

Guardó internacional a
dues firmes de perruqueria

Aduho i Carol Bruguera tenen seus a Mollet

ESPECIALITZATS. El centre ofereix cursos de l’àmbit químic �ST.GERVASI
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Grifols construirà una nova planta a
Parets abans de 2013, que es desti-
narà a la producció d’un adhesiu
biològic. L’actuació s’inclou en el
pla inversor anunciat a finals de
2007, que preveu enfortir el creixe-
ment i l’expansió de la companyia.
El pla inversor, de 400 milions d’eu-
ros en cinc anys, preveu que la mei-
tat dels recursos serveixin per asse-
gurar el creixement fins al 2012,
mentre que un 42% es destinaria a
assegurar el creixement a partir de

2013. Grifols pretén tenir operativa
la nova planta paretana a partir de
2012 i una segona a Los Angeles
(Estats Units), amb una inversió de
110 milions d’euros.

Els accionistes, reunits en junta
general ordinària divendres, també
van donar llum verda als comptes
de 2007. Grifols va obtenir una fac-
turació de 703 milions d’euros i un
benefici net de 87,8 milions.

El president de la companyia far-
macèutica, Víctor Grifols, també
va anunciar la creació de dues fun-
dacions de caràcter social i huma-
nitari que estaran operatives el ge-

ner de 2009. La primera amb seu
als Estats Units es crea amb la vo-
luntat d’ajudar els donants de plas-
ma que Grifols té en aquest país, la
seva principal font de subministra-
ment i on es paga per donació. La
companyia ajudarà, amb el paga-
ment dels tractaments, els donants
que per motius de salut hagin de
deixar de ser-ho.

La segona fundació estarà ubicada a
l’Estat espanyol i servirà perquè
Grifols doni el 0,7% dels seus bene-

ficis abans d'impostos per a ajuts al
desenvolupament en països del
Tercer Món. �

� INDÚSTRIA | PLA D’INVERSIONS DE LA FARMACÈUTICA

Grifols construirà
dues noves 
plantes a Parets 
i a Los Angeles
La companyia farmacèutica crea dues fundacions

� MOLLET DEL VALLÈS

LAURA ORTIZ

AMPLIACIÓ. La nova planta es construirà al complex industrial que la companyia té a Parets �ARXIU

Emfo dimecres lliurava els diplomes a més d’un centenar 
d’alumnes que han participat en els cursos de formació 
ocupacional per a aturats de 2007. També es van lliurar els
diplomes del programa de foment de la igualtat d’oportunitats
en el mercat de treball Donaemprèn. �FOTO: M.GARCIA

Emfo lliura els diplomes dels cursos�
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DESPRÉS DE LA ROGATIVA –ENCARA

LAICA– DEL CONSELLER BALTASAR A

LA MORENETA –i les de l’Església–
al final ha plogut –tot i que també
en excés. 

A part la sequera extrema hem
tingut també –en poc temps– apa-
gades de llum, un barri enfonsat, el
mosquit tigre, fuites atòmiques, el
musclo zebra, enfonsaments a les
vies, platges que desapareixen, caos
i retards ferroviaris i aeroportuaris i,
a sobre, un Barça de pena. I pre-
guem a la Sagrada Família pels tú-
nels que hi passaran al costat. 

Tot això al costat de problemes
endèmics com la nostra condició
de líders en prostitució, drogues i

Sida. I encara més coses que segur
em descuido. 

No valoro la part de culpa de go-
verns passats o presents, però seria
difícil trobar un lloc amb tants pro-
blemes greus tan seguits.

Més aviat crec que la culpa és
del propi model de país: massificat,
industrial i  turístic de tercera. 

Però no crec que hom ho vegi ai-
xí. Ve la MAT, es projecten infini-
tat de carreteres, s’oblida el tren, i
es menysté la pagesia, i potser sort
que la construcció afluixa. 

Tot plegat ens hauria de fer pen-
sar si a Catalunya –a part de tenir
la Moreneta– no tenim també la
negra. �

l 8 de juny vam celebrar
la 16a edició de la Festa
de l’Esport al carrer. Hi
van assistir 1.000 perso-

nes, que van poder practicar dife-
rents esports. Aquesta festa arriba
amb el bon temps, ja que el juny és
una bona ocasió per acomiadar-nos
del ritme que ens marca l’any esco-
lar i per trobar-nos plegats per gau-
dir de l’esport i el joc, i aprendre.

Però a Mollet també vivim una
altra festa esportiva, una celebració
que va succeint-se al llarg d’uns
dies, quan s’esdevé els finals de tem-
porades i de lligues, en què l’esforç,
el treball i les il·lusions de molts
clubs i entitats es troben recompen-
sats amb els resultats. A vegades l’è-
xit és guanyar la lliga; altres, és pu-
jar de categoria, guanyar un torneig
o una copa; en altres ocasions, es
tracta de no baixar de categoria...
Perquè guanyar no és l’únic que
compta, sinó gaudir de la il·lusió de
jugar al màxim de les possibilitats.

Per això, els èxits del món espor-
tiu federat molletà tenen un gran
valor. Perquè molts clubs han treba-
llat a fons en una tasca d’equip, on
unes persones dirigeixen i entre-
nen, i altres materialitzen, amb les
seves capacitats, aquella estratègia

E

JOSEP MONRÀS

Èxits de l’esport molletà

L’èxit no és allò més
important de l’esport,
sinó que ho és l’esforç
per aconseguir-lo

APORTACIONS ��� Alcalde de Mollet del Vallès

ESTEVE MASPONS

La negra i la Moreneta

Mollet del Vallès

que ha de servir per anar a més. 
Sense ànims de ser exhaustiu,

però sí d’intentar destacar els asso-
liments més importants, aquesta
temporada la podem explicar en
una breu crònica que parla, per
exemple, del CF Mollet UE, que
ha aconseguit l’ascens de categoria
a Preferent. O d’altres equips de
base del mateix Club (el Juvenil B,
el Benjamí A i C i el Prebenjamí
B), que han guanyat la Lliga. Un
altre històric, el CB Mollet, s’ha
proclamat campió de lliga i de la
Copa Catalunya i jugarà la prope-
ra temporada a la Lliga EBA, d’a-
bast nacional. Igualment, l’equip
Juvenil de primera divisió de la
Unió Futbol Sala Mollet s’ha pro-
clamat campió jornades abans d’a-
cabar la Lliga, i puja a Divisió d’-
Honor, i les noies de la UD Miami
també han pujat de segona B a se-
gona A. També han aconseguit di-
versos èxits els esportistes del Club

Patinatge Artístic i el Club Atlètic
Mollet. I vull destacar la meritòria
resistència del Club d’Hoquei Mo-
llet, que ha aconseguit mantenir-
se en la categoria actual. 

Vull agrair aquests èxits a totes
les persones que ho han aconse-
guit: no només els esportistes, sinó
també els entrenadors i monitors;
però, fonamentalment, gràcies a
aquelles persones que dediquen
una part del seu temps personal i
familiar per estar al capdavant d’a-
questes entitats. I també vull in-
cloure en aquest agraïment les
empreses i ens que donen suport i
col·laboren materialment perquè
els projectes esportius de la ciutat
vagin endavant i es consolidin. 

Una clàssica, que tots coneixem,
diu que allò més important de l’es-
port no és guanyar, sinó participar,
perquè l’èxit no és essencial, sinó
l’esforç per aconseguir-lo. Això,
uns quants ho sabem molt bé: no
és el resultat el que ens fa bons; és
el camí que triem per arribar-hi.
L’esport és un dels grans camins
que tenim a la societat per fer que
infants i joves d’avui siguin, demà,
uns grans molletans i siguin el mi-
llor relleu per continuar treballant
per al progrés de Mollet. �

CIBERENQUESTA Voteu a www.contrapunt.cat

LA PREGUNTA: S’és massa permissiu amb els petards? 

El patrimoni
local està prou
protegit?

Sí
30%

No
70%

�

Resultats definitius

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

L’any passat 241 persones es van veure beneficiades directa o 

indirectament de les accions del Servei de Mediació Comunitària, que

es va posar en funcionament el gener de 2007. Tot i que la cultura de

la mediació de conflictes encara està poc difosa, el servei molletà cada

cop és més conegut, gràcies al resó que se’n fa la premsa i, encara

més importat, per l’efecte boca-orella, fet que demostra que les

persones que han pogut resoldre un conflicte gràcies a la intervenció

d’un mediador ho recomanen. La mediació pretén que la situació de

conflicte no empitjori i que les dues parts en desacord puguin dialogar

i trobar una solució satisfactòria per ambdues. Així, moltes vegades,

estalvia als ciutadans afectats el pas per un llarg procés judicial que,

sovint, provoca més rancúnies. És un encert que Mollet disposi d’un

servei com aquest, tot i que tan important es la resolució com la 

prevenció. I en aquest sentit, el diàleg ha de ser la base de l’educació i

cal donar-ne exemple en tots els àmbits. �

LA MEDIACIÓ PRETÉN QUE LA SITUACIÓ DE CONFLICTE NO

EMPITJORI I QUE LES PARTS EN CONFLICTE PUGUIN DIALOGAR

Eina per a la convivència

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

La nit de Sant Joan és
una petita esquerda en
l’autodomesticació
que hem anat teixint

CAVE CANEM

Politicòleg

Foc

l foc existia molt abans
que la ufanosa espècie
humana es cregués que
el va descobrir. Com el

cas d’Amèrica: se’n diu descobri-
ment d’allò que és un acte de con-
questa, d’exercici del domini, de
control. La brutalitat reflexiva s’im-
posa, d’aquesta manera, a l’espan-
tall dels fenòmens feréstecs, des-
controlats, que cal dominar per tal
de calmar la nostra miserable por.
Civilització, refinació i sofisticació
contra allò que té ànima pròpia i
un curs independent al nostre.

Un any més venerarem el foc, i
a Mollet ho farem mitjançant el ri-
tual de la Pedra del Callicant du-
rant la revetlla de Sant Joan que
preparen una desena d’entitats al
Pla de les Pruneres. Aquesta pedra
prové de Gallecs i, segons diu la
llegenda, té poders màgics; per ai-
xò la gent de la contrada s’hi adre-
çava en temps immemorials per
fer-hi un cop de cap de bona sort.
Avui ja no hi ha llegendes, hi ha

butlletins informatius dels mitjans;
i Gallecs, més que un petit poble,
ara és un jaç d’espigues que ens
guarda el repòs més enllà de l’au-
topista. Tot plegat, una gran al·le-
goria a l’ensinistrament, a la inhi-
bició i a la subtil autodomesticació
als quals ens lliurem. Però la nit
màgica de Sant Joan i el ritual al
Callicant, entre els espetecs dels
petards, la música i els àpats, repre-
senten una petita esquerda en
aquesta cotilla social que ens hem
anat teixint i en la qual vivim. Així
retorna l’instint bàsic del foc, el del
lliure consum del devenir propi, el
de creure que podem capgirar les
nostres vides, el de la passió.

Us demano un exercici. Quan
veieu que algú empra un encene-
dor, recordeu aquest sermó, per-
què algun dia potser veurem, in-
dolents, com el foc de Sant Joan
s’acaba consumint en un peveter
de disseny enmig d’una plaça molt
cool. I llavors sentirem un buit in-
terior indescriptible. �

E
ORIOL 

E S C U R A
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Mor una mestra
ARCADI VIÑAS �Mollet

El 7 de juny va morir Montserrat
Viñas Quixalós després d’una
curta però greu malaltia. Hauria
fet 65 anys el 15 de juny, quan
s’hauria jubilat de la professió que
va omplir la seva vida: mestra d’es-
cola. Montserrat Viñas va fer de
mestra més de 40 anys. Quaranta
cursos ensenyant les criatures!
Aquesta xifra ens esborrona als
mestres actuals, que arribarem als
trenta amb penes i treballs. Si
resistí aquesta eternitat amb entu-
siasme fou perquè pensava que
valia la pena dedicar tota la vida a
la sola feina de l’ensenyament. Va
ser una mestra convençuda del
valor social del magisteri, segura
dels seus mètodes i objectius, con-
fiada en la utilitat i l’eficàcia de la
seva feina. Gràcies a aquesta segu-
retat va poder ser una bona mestra.
Que la meva tieta fos una bona
mestra m’omple d’orgull i per això
li escric aquest homenatge, que
vull ampliar a tots els de la seva
mena que, per desgràcia, estan en
extinció. Els vull donar les gràcies
per ser mestres, només mestres, ni
més ni menys que mestres. �

Pau genocida
LOURDES RÀFOLS�Mollet 

Treballar activament per la res-
tauració de la llibertat i la demo-
cràcia a Birmània semblava ser el
consens internacional des de les
manifestacions pacífiques de
setembre. Però, a partir del cicló
Nargis, hem vist com tots els
imperatius ètics i morals feien
aigua, igual que els cadàvers del
Delta. Sabíem que hi ha una
“pau perpètua”, pactada entre els
països, que no és més que la
voluntat de no atacar-se els uns
als altres. Després del referèndum
per avalar una constitució feta a
mida, tolerem els resultats fraudu-
lents d’uns genocides, per bons. A
més, els financem. Això que
estem veient s’assembla a la “pau
democràtica”. Més o menys
cedim, a canvi que hi hagi una
certa estabilitat, i no hi hagi ten-
sió entre potències.

Però aquesta cessió no és gra-
tuïta. L’hem fet a canvi d’incen-
tius econòmics que aniran a parar
als mal governants birmans, i a
certes corporacions i lobbys, que
promouen el “val més això que
res”. Això és, el que en política es
diria, “el biaix polític”. Quin ha
estat el pacte de la comunitat in-
ternacional, al cicló Nargis? Per

què si tots sabem que no s’ha do-
nat assistència a les víctimes, se-
guim tan tranquils? Sigui el pacte
el que sigui, hi ha alguns signes
clars: la Junta no serà capaç de
mantenir l’acord. Com hem vist,
no deixa entrar ni els cooperants,
ni l’ajuda internacional. Quin pa-
per juga l’ONU? Està l’Associació
de Nacions del Sud-est Asiàtic es-
biaxada, políticament parlant?

A Birmània hi ha recursos natu-
rals desitjats pels estats de la zona,
i entre aquests recursos també es
troben els “birmans”. Ara la pobla-
ció s’ha convertit en una nova for-
ma d’“incentiu humanitari”. Es
demana per ella, i després no se
l’assisteix. No en totes les cultures
es considera la pau com la forma
de govern més positiva, tal és el
cas de la Junta Birmana, que té
com a principal activitat el sa-
queig, la tortura, el terror i la nete-
ja ètnica de les seves comunitats.
S’ha vingut exaltant, al contrari, el
culte als “nens soldats” i a defen-
sar el que és indefensable.

Pot parlar-se de pau perpètua,
de pau democràtica, de pau so-
cial, fins aquí tot ho havíem vist,
però ara estem a punt d’obrir una
altra categoria, “la pau genocida”,
o la meta de l’estabilitat política,
per a l’obtenció d’un benefici i a
costa del sofriment de milions
d’éssers humans. �

Justícia espanyola
MEDIR A. RÍOS�Palau-solità i Pleg. 

A un piquet dels transportistes, li
han fet un judici ràpid a Motril i
per haver agredit un policia l’han
condemnat a 8 mesos de presó i
120 € de multa, havent reconegut
l’agressió. Quin contrast amb el
cas de Francesc Argemí, indepen-
dentista terrassenc a qui la matei-

xa justícia espanyola ha condem-
nat a 2 anys i 7 mesos de presó
per un suposat ultratge a la ban-
dera espanyola i per una altra su-
posada agressió a un policia que
durant el judici va negar haver-lo
vist al lloc dels fets. No sé si la
justícia espanyola és un “cachon-
deo”, però sembla més un sistema
per reprimir idees polítiques que
una eina per castigar delictes. �

Bústia
redaccio@contrapunt.cat

Les cartes i fotografies que vulguin aparèixer en aquesta

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

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

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

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

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

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

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

a llar d’infants ha estat paralitzada des
de 2003, quan el darrer govern de CiU
ja havia aprovat un projecte constructiu.
Després de les promeses incomplertes

de l’alcalde Sòria i després que retirés un projecte
de 9 milions d’euros a concessió per quinze anys
ens trobem la mateixa proposta avui avalada per
UxM, quan no fa un any l’ara primer tinent
d’alcalde, llavors regidor trànsfuga de CiU, 
Romualdo Velasco, va qualificar de “veritable
barbaritat” el projecte que aprova ara amb ICV
en un ple extraordinari, novament matinal i a
quatre dies del ple ordinari, que suposa una 
hipoteca de 15 anys per als propers governs amb
un deute de més de 9 milions d’euros, dels quals la
Generalitat només en finança 300.000. Tot plegat
per adjudicar a unes empreses molt concretes,
amb les bases a mida, la construcció i gestió d’una
escola bressol prefabricada.

És un gravíssim error fer una construcció només
de 74 places quan hi ha més de 150 nens i quan la
nova llar d’infants comportarà el tancament de
les dues actuals. A més, la gestió, que es donarà a
una nova empresa privada, d’entrada no preveu
contractar personal del poble i obliga que 
l’ajuntament assumeixi els costos d’amortizació
de la construcció, i els costos financers de l’opera-
ció, cosa que mostra la mediocritat negociadora
de l’equip de govern. Els pares pagaran una 
fortuna per una llar d’infants municipal, com si

fos privada, el que finalment acabarà essent, ja
que als 160 euros al mes, s’hi ha d’afegir menjador,
assegurances i un llarg etcètera.

Les garanties que ha d’aportar l’adjudicatària
són irrisòries: 10.000 euros per garantir el servei i
el 5% per garantir l’obra, sobre un cost que 
tindrà per l’ajuntament de 9.000.000. Què passa
si l’empresa fa fallida? A més, cal recordar que el
govern porta a ple la proposta després que CiU
vam retirar de bona fe una moció fa 7 mesos per
impulsar la construcció de la llar d’infants, sobre
la promesa de crear una comissió per parlar-ne.
Després de la primera reunió en què CiU vam 
renunciar a 3 punts de la nostra proposta no 
se’ns ha tornat a avisar i han decidit tirar pel
dret. Fa pudor que UxM beneeixi el que va 
qualificar de “veritable barbaritat”. 
Per això CiU veu amb decepció un avantprojecte
de construcció prefabricada i amb una adjudicació
de construcció i explotació de 9 milions d’euros a
mida d’una empresa, en condicions d’extrema
indefensió per a l’Ajuntament si hi ha problemes.
És més, el manteniment i la conservació també
els haurà d’afrontar en els 15 anys l’Ajuntament.
Un últim apunt: de 85 punts de l’adjudicació,
només 15 són referents a la proposta econòmica.
I l’admissió no la farà directament l’Ajuntament,
sinó que només podrà controlar-la.

MARC PERTÍÑEZ, regidor de CiU�Martorelles 

L
La llar d’infants a Martorelles

L’Ajuntament ens hauria d’explicar què ens costa als veïns
cada número de la revista El Mirall, qui cobra la publicitat i
què en pensem els martorellesencs dels continguts. 

ANTONI SÁNCHEZ �Martorelles

VOX POPULI

Participa en les
festes del seu
barri de manera
activa?

Inma
Martín

Estudiant (33) 
MOLLET DEL VALLÈS

Ara visc a la Vinyota, però quan
vivia a Can Pantiquet sí que 
anava a les festes, sobretot a la
de Sant Joan.

Elisabet
Caballero

Comerciant  (47) 
LLIÇÀ D’AMUNT

De tant en tant. Visc a Lliçà i
sí que acostumo a acudir a les
festes del barri; sempre 
m’acosto a la revetlla.

Manel
Condemiras

Informàtic  (38) 
BARCELONA

No sóc d’aquí, però sí que 
m’agraden les festes de barri. Tot
i que prefereixo les grans, amb el
meu fill vaig a les de barri.

Rubén
Rubio

Operari  (31)
MOLLET DEL VALLÈS

No, visc  al barri del Centre i
no acostumo a participar en les
festes del barri. Només he anat
a alguna fira.

Álvaro
Dicha

Aturat  (48) 
MOLLET DEL VALLÈS

No, perquè prefereixo sortir
amb gent que ja conec i fer 
coses pel nostre compte. A les
festes del barri no conec gent.

Tais
Méndez

Modista (38)
MOLLET DEL VALLÈS

Si puc, sempre vaig a la festa
major i a les festes del barri, 
sobretot als de casa ens 
agraden les fires.

Text i fotos: ANNA PALOMO

Quan costa la revista ‘El Mirall’?�
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ESPORTS

� BTT | CORRIA DIUMENGE PASSAT A TEROL

� PARETS. El conegut ciclista paretà Sergi Mingote va guanyar 
diumenge la darrera prova del cinquè Campionat de BTT Ciutat
Alcañiz al poble de Puig Moreno, a Terol. Amb aquesta victòria,
Mingote ha aconseguit acabar la competició en tercera posició.

CRISTINA NUÑEZ ENTRA ENTRE LES
15 MILLORS LLANÇADORES DEL MÓN 22

SIS CAMPIONS DEL SANT GERVASI
AL TRIBÀSQUET DE LA FEDERACIÓ 22

EL PREBENJAMÍ DEL MOLLET HOQUEI
S’EMPORTA LA PLATA DEL PROVINCIAL 22

SERGI MINGOTE GUANYA L’ÚLTIMA 
ETAPA DEL CIUTAT ALCAÑIZ I ACABA TERCER

El molletà Taüll Xicola, el martore-
llesenc Carles Subirà, el barceloní
Dani Aranda, l’aragonès Miguel i
l’alemany Alexander són els cinc
integrants de l’expedició del Club
Mutanyenc que s’ha proposat tocar
el sostre del Marroc. El Toubkal
(4.165 m) està a 65 quilòmetres de
Marràqueix i és un dels pics més
importants de l’Alt Atles. Els expe-
dicionaris parteixen la matinada del
3 d’agost i, dos dies després, es tras-
lladaran a l’Imlil, el punt de partida
de l’aventura. 

El refugi està a 3.200 metres d’al-
çada i abans de fer el Toubkal, el
grup assolirà altres pics de més de
4.000 metres per aconseguir l’acli-
matació adient. Un dels principals
inconvenients del Toubkal és la ca-
lor que, als mesos d’estiu, pot supe-

rar els 40ºC. Aquest clima desèrtic
implica nits molt fredes i canvis de
temperatura sobtats. 

Pels vallesans Xicola i Sobirà és
la primera vegada que afronten el
repte d’un 4.000. En tot cas, el cinc
integrants de l’expedició fa més de
cinc mesos que desenvolupen una
acurada preparació física, alguns
d’ells al gimnàs Ca n’Arimon. Per
assolir confiança i físic, en aquest
proper mes i mig, l’expedició té
previst culminar fins a sis pics de
3.000 metres. El pic Mulleres (Ri-
bagorça), el pic Bachimala (Piri-

neu aragonès) i el Pic de la Pica
d’Estats (Pirineu francès) són els
tres primers de la llista. 

La idea inicial d’aquest projecte
va néixer aproximadament fa dos
anys. “Creiem que aquest és un
projecte a llarg termini. La inten-
ció és avançar progressivament i
l’any que ve fer un pic dels Alps i
després encarar el Montblanc”,
assegura Xicola, el coordinador de
l’expedició al Toubkal. “Pujarem
el Toubkal pels que creuen en no-
saltres, i pels que no, doncs tam-
bé”, diuen els expedicionaris. �

� ALPINISME | EL PIC AFRICÀ PUJA FINS A 4.165 METRES D’ALÇADA

El Muntanyenc pujarà el
cim Toubkal del Marroc

� FUTBOL | CUNI SEGUEIX A LA BANQUETA PARETANA

� � MOLLET / MARTORELLES

PEDRO NAVARRO

TRIDENT. Part dels integrants de l’expedició�MARC GARCIA

Un cop finalitzada la fase d’ascens
de Tercera Divisió a Segona B del
passat cap de setmana amb l’ascens
de categoria del FC Barcelona B i
la UE Sant Andreu, la Federació ja
ha confirmat la permanència del

CF Parets a Preferent. Així, conser-
ven aquesta categoria el Can Fatjó,
el CD Olímpic i el CF Parets. El
dubte ara és saber en quin grup
caurà l’equip que entrena el tècnic
Cuni. L’avantprojecte de la
Federació situa el Parets al grup 2.
En aquest cas, els paretans no dis-
putarien cap derbi comarcal. �

El CF Parets jugarà a
la categoria Preferent 
� PARETS DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

Xavier Urri serà el
tècnic del primer
equip del CF Mollet

El Club Ciclista
correrà el memorial
Antoni Fortuny 

� El tècnic Xavier Urri serà l’en-
trenador del primer equip del CF
Mollet per a la propera temporada
a Preferent. Urri arribava al club
molletà fa poc més de dos mesos
procedent del Gramenet B, en
principi, per realitzar tasques de
director esportiu.

� El Club Ciclista organitza diu-
menge el Memorial Antoni
Fortuny per cadets masculins i
fèmines. El recorregut és de 53
quilòmetres i la sortida serà a les
11 h davant del Mercat. El desni-
vell més pronunciat és de 480
metres a Sant Feliu de Codines. 

Dos equips del Pool&Beer es
juguen la final de l’Interlocals
� Els equips de billar del Pool&Beer Josan i Pool&Beer Custom es dispu-
ten aquest dissabte al pub Endroit el 12è Campionat d’Interlocals. Abans
es jugarà la final per escollir el millor jugador entre Said (L’Endroit) i Ivan
(P&B McFly). La cita és dissabte a les 18 h al pub L’Endroit.

L’expedició al Toubkal 
parteix la matinada 
del 3 d’agost i tornarà 
10 dies després 
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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:

· TRASPASO LOCAL CON NEGOCIO DE
LENCERIA MONTADO EN MOLLET. Zo-
na centro. Cerca del casco antiguo.
Ref. 03034. Tienda provista de alar-
ma, pequeño trastero y baño. Con to-
do el género. Superfície de 60 m2. Es-
caparate. El precio del traspaso
variará según el genero que quede

CLASSIFICATS
LABORAL · IMMOBILIÀRIA · MOTOR · DIVERS

CONTRAPUNT

Rambla Pompeu Fabra, 32, baixos

08100 Mollet del Vallès

Anuncis per teléfon 93 570 52 59

Anuncis per correu electrònic

contrapunt@contrapunt.cat

Anuncis per fax 93 579 33 88

Preu anuncis per paraules:

4,33 euros/setmana

15,15 euros/mes

Preu mòdul: 11,45 euros/setmana

ESQUEMA D’UN MÒDUL (48 X 39 mm) ��

DEMANDES

OFERTES

�
FEINA

EN VENDA

�
IMMOBILIÀRIA

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

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

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

· LUNA. TAROT. Mágia blanca.
Atracción pareja, rituales, amarres,
limpiezas. Tel. 806 401 636. Visa: 902
502 038. Móvil: Lt al 5523. Horóscopo:
envia signo + tu signo + amor al 5523.
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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. Tel. 93 593 03 74 / 93 848
93 08 o 665 10 20 26.

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

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

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

· PISO EN BARCELONA DE 63 M2. C.
CANTABRIA. DISTRITO/ZONA: SANT

TRASPÀS

ES TRASPASSA 

AGÈNCIA DE VIATGES
A MOLLET

en ple funcionament 

i molt ben situada.

Interessats/des truqueu 

al tel. 93 570 32 05

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

acond.

Tel. 667 446 340 
Preferible de la profesión. Para

empezar al dia siguiente en
Mollet y comarca.

SE TRASPASA 
ROSTISERIA EN 

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

Interesados llamar al tel.

650 70 98 19 o al

93 570 24 05
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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

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

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

· INMOBILIARIA-CONSTRUCTORA ne-

Se busca 

CAMARERO/A
con experiencia 

y nacionalidad española. 

Se requiere experiencia. 
Para jornada completa.

Interesados/as llamar 
al tel. 663 534 177.

Restaurant de Mollet necessita

NOIA per treballar de
CAMBRERA 
A LA BARRA

Imprescindible que parli català.
Feina estable. 

Interessades truqueu al
629 06 29 94 . Sr. Ismael

Se precisa

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

Salario + comisiones. 

Centro situado en Mollet.

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

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

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

OFICIAL 1ª PARA FABRICACIÓN
DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO

Y PARA BARANDILLAS 
INTERIORES Y EXT. INOX.

Tel. 692 629 014

SE ALQUILA LOCAL
COMERCIAL EN

MOLLET,

c. Roger de Llúria, 43-45.

De 150 m2.

Precio: 600 euros/mes.

Interesados llamar al

93 674 87 09

479.000 euros. Tel. 93 570 51 59.

· MOLLET. SANTA ROSA. Ref. 01978.
65 m2, salón 20 m2, 2 hab., baño, co-
cina para ref., suelo de gres, vent.
alum., puertas sencillas, ext., soleado,
balcón. Ideal parejas. Precio: 192.324
euros (32 Ml). Tel. 93 579 33 33.

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

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

· MONTORNÈS. URB. EL TELEGRAFO.
TORRE AISLADA. 100 m2, 3 hab. do-
bles, baño con ducha, coc. equip., sa-
lón comedor con hogar, s/gres, cale-
fac., v/alum., porticones de alum.
Totalmente ref., para entrar a vivir.
Ext. Jardín, garaje de 25 m2. Zona
muy tranquila. Soleada. Aceptamos su
piso a cambio. Precio: 451.000 €. Tel.
93 568 35 45.

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

BUSCA TRABAJO. 8 años de experien-
cia. Tel. 617 356 872.

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

en ese momento en la tienda. Precio:
33.005 euros (5.5 Ml). Alquiler de 400
euros/mes. Tel.  93 579 33 33.

· TRASPASO PANADERIA-CAFETERIA
EN MOLLET. Local de 150 m2, en ple-
no funcionamiento. Alquiler: 800 eu-
ros/mes. Traspaso: 72.121,45 euros (12
Ml). Tel. 666 43 68 35.

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

MARTÍ. REFERÉNCIA 8007-A930. Piso
de 63 m2, 3 habitaciones, todo este-
rior, muy luminoso, alto, 2 ascensores.
Ámplia cocina, aire acondicionado,
calefacción. En perfecto estado. Pre-
cio: 900 €/mes. Depósito de 900 €.
Gastos de comunidad incluidos. Tel.
93 458 36 87.

· MOLLET. PISO EN AV. GAUDÍ. Ref.
04053. 80 m2, salón 22 m2, 3 hab., ba-
ño, cocina office, lavadero, calefac-
ción, ascensor. Precio: 750 euros/mes.
Tel. 93 579 33 33.

· PISO EN BARCELONA DE 66 M2. IS-
TRITO/ZONA: HORTA-GUINARDÓ. Ref.
8006-12967. Piso totalmente amue-
blado con calefacción, aire acondicio-
nado, electrodomésticos, caldera nue-
va, recien pintado y muy bien
comunicado por metro. Piso sencillo.
Precio: 950 €/mes. Depósito de 1.900
€. Tel. 93 318 37 37. 

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

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

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

cesita URGENTE SECRETARIA COMER-
CIAL con experiencia y dominio en in-
formática. Interesadas llamar al telé-
fono de contacto: 692 629 014.

· ¡UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA
TI! EMPRESA COLABORADORA DE
GAS NATURAL PRECISA TELEOPERA-
DORES/AS para media jornada de lu-
nes a jueves (por las mañanas). Teléfo-
no de contacto: 647 92 62 22.
Preguntar por Berta.

Es ven
PLANTA BAIXA
TOTA EXTERIOR 

a MOLLET.
Barri de Lourdes. 

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

pedra.

Preu: 252.000 EUR
Tel. 93 562 51 17

(tarda-nit)
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L’equip prebenjamí A del Mollet
HC ha rubricat una magnífica tem-
porada adjudicant-se el sotscampio-
nat del torneig provincial de Barce-
lona. El conjunt entrenat pel tècnic
Raúl Castillo va fer una magnífica
lliga regular que va permetre a l’e-
quip quedar segon a només tres
punts del Roda, que va acabar líder.

Així, els molletans van aconse-
guir passar a Preferent on van que-
dar primers de quatre equips. L’úl-
tim estadi era la fase final que es va
jugar recentment a Arenys d’Amunt
amb 7 equips més. El prebenjamí A
del Mollet HC va guanyar els seus
dos partits, el primer 6-0 i el segon
una golejada d’escàndol, 18-2. El
Sentmenat, però, va donar la sor-
presa i es va proclamar campió per
diferència de gols. El tècnic molletà
Raúl Castillo, també jugador del
primer equip, va agafar aquest grup

a Escola i ja fa tres temporades que
és amb ells. Integren l’equip el por-
ter Luis Mulero, Albert Rodríguez,

Roger Rodríguez, Oriol Bonilla,
Marc Rojo, Rubén Tovar i Oriol
Bordas. Luis Rojo és el delegat. �

� MOLLET DEL VALLÈS

PEDRO NAVARRO

LA JOIA DEL CLUB. Imatge de l’equip �MOLLET HC

� HOQUEI | EL SENTMENAT VA GUANYAR LA FASE FINAL PER DIFERÈNCIA DE GOLS

El Mollet HC prebenjamí,
sotscampió provincial

Marc Rabassó i Marc Tarrés (equip Monsters) es van proclamar
campions del Tribàsquet en categoria infantil a Manresa. A
més, Marta Molina, Claudia Rubio, Lorena Medina i Laia Casals
(Maigic Woman) es van emportar el trofeu infantil femení. Els
dos equips pertanyen a l’Escola Sant Gervasi.�FOTO: J.R.

El Sanger arrasa al Tribàsquet català

� MOLLET. Els atletes paralímpics
molletans Toni Franco i Cristina
Núñez han aconseguit sortir cam-
pions d’Espanya del Meeting
Internacional celebrat a Basauri.
Franco va aconseguir la millor
marca a 1.500 metres llisos i també

va aconseguir la plata a 800 i el
bronze als 100 metres. Cristina
Núñez es va adjudicar l’or en llan-
çament de pes amb una marca de 5
metres i 52 centímetres i es posicio-
na entre els 15 millors registres
mundials en categoria F-37. �

Franco i Núñez són or a
l’Internacional de Basauri

� ATLETISME | SÓN CAMPIONS ESTATALS

Arriba el torneig de
futbol sala de centres
de salut mental

� MOLLET. El Centre de Salut
Mental de l’Hospital de Mollet
tenia previst organitzar el passat
dijous el desè Campionat de Futbol
Sala de Centres de Dia de Salut
Mental. S’esperava la participació
de 14 equips de la província de
Barcelona al pavelló de Riera Seca.

El torneig de Festa
Major de Sant Fost
tanca inscripcions

� SANT FOST. El proper dimecres
acaba el termini d’inscripció pel tor-
neig de futbol sala de Festa Major
de Sant Fost. Els interessats encara
poden recollir les bases i la butlleta
de participació a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana de l’Ajuntament. Cada
equip ha de pagar 270 euros. 

�
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A inicis dels anys 90, els molletans
van convidar el poeta Joan Brossa a
implicar-se en el que es va anome-
nar el Festival Internacional de
Màgia de Mollet, que es va cele-
brar a la primavera dels anys 1992 i
1993, emmarcat en l’Olimpíada
Cultural paral·lela als Jocs Olím-
pics i Paralímpics, dels quals la ciu-
tat va ser-ne subseu.

Ara, passats 15 anys i coincidint
amb el 10è aniversari de la mort
del poeta, el Casal Cultural i l’Es-
pai Escènic Brossa, amb la col·la-
boració de l’Ajuntament de Mollet,
han recuperat l’esperit de llavors i
han organitzat una Setmana de la
Màgia en homenatge a Brossa,
que, apassionat de l’il·lusionisme,
acostumava a dir que “mag és si-
nònim de poeta i a la inversa”. 

Aquest dijous es preveia fer pú-
blic el programa amb la presència
del mag Hausson, un dels il·lusio-

nistes que participaran a la Setma-
na de la Màgia, de l’1 al 6 de juliol.

El tret de sortida d’aquests sis
dies anirà a càrrec del regidor de
Cultura als anys 90, Oriol Fort, que

explicarà els 50 anys de relació de
Brossa amb la ciutat. De fet, la casa
de la vila és l’element més evident
de la col·laboració del poeta amb
Mollet, per mitjà del seu mural a la
façana principal. Però la relació de
Brossa amb la ciutat es remunta als
anys 50 i 60, de la mà del pintor i
col·leccionista Joan Abelló. Fins i
tot, el 1962 Brossa va estrenar, en
petit comitè, l’obra Aquí al bosc a
la Casa de Joan Abelló. Anys més
tard, Joan Brossa es va convertir en
l’alma mater del Festival de Màgia,
segons explicava Fort. “Va donar

molt suport, va ser la imatge del
certamen fora de Mollet. Fins i
tot, en algunes sessions de petit
format, va fer algun truc”, explica
a CONTRAPUNT l’exregidor.
Brossa va protagonitzar també una
de les instantànies amb més ressò
del Festival, que li van fer a la pre-
sentació el 1991 quan el faquir Kir-
man li encenia un cigar.

La represa de la Setmana de Mà-
gia a Mollet comptarà amb el ma-
teix mag Hausson, amb Arkadio,
Giro i Gira, Enric Magoo i Sergi
Buka, entre altres.  �

� ARTS ESCÈNIQUES | LA INICIATIVA ES FARÀ DE L’1 AL 6 DE JULIOL

L’Amfirock
avalua Once a
Week i Johnny
Shepherd

� MÚSICA | CONCURS

HISTÒRICA. Brossa i Kirman a la presentació del festival, el 1991�ARXIU

� PARETS. Divendres (23 h), Can
Butjosa acollirà la segona sessió de
directes del concurs Amfirock. El
cartell inclourà l’actuació de
Johnny Shepherd and the
Hurricanes, de Parets, i de Once a
Week, amb músics de Montmeló i
Mollet. Aquestes dues formacions
van ser triades, amb els barcelonins
Nine Scars i els paretans El Último
Grito (que actuaven divendres pas-
sat), d’entre la vintena de bandes
que van presentar la seva maqueta
al concurs. Els quatre rebran un
premi de 300 euros i opten al premi
popular de 150 euros que es donarà
mitjançant la votació del públic. El
guanyador, a més, gravarà un CD. �
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‘¿Y TÚ QUIÉN ERES?’ INICIA EL CICLE    
DE PEL·LÍCULES DELS DIJOUS A L’ERA

� CINEMA | ‘DR STRANGELOVE’, A LA BOMBETA

� Dijous els cinèfils molletans disposaran d’una oferta doble. L’Era
inicia un cicle de projeccions amb el film d’Antonio Mercero ¿I tú
quién eres? (22h). També Cinecau continua el cicle de cinema 
clàssic a La Bombeta (22h) amb Dr Strangelove, de Stanley Kubrick. CULTURA

El Casal recupera la Setmana
de la Màgia i recorda Brossa
� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

La revetlla de Sant Joan obre el
programa d’actes de l’Estiu Festiu,
que cada any aplega les activitats
que s’organitzen a Mollet durant el
juliol, bàsicament. Precisament,
enguany, el consistori hi destaca
com a novetat la Setmana de la
Màgia, així com el retorn de la 
Bibliopiscina i la primera Mostra
d’art Nou@rt al carrer. Com sempre
l’Estiu Festiu recopila també les 
activitats de cinema a la fresca, les
festes populars de barris, el festival
Ja era Hora i l’espectacle de l’Esbart
al parc dels Colors, entre altres actes.

ESTIU FESTIU

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

�

*

El so cubà arriba 
a La Bombeta amb
Los Adoptados
� MOLLET DEL VALLÈS. Los Adoptados
són sis músics d’arreu de l’Estat que
han fet dels clàssics llatins la seva
base musical, a la qual afegeixen
una barreja d’altres estils.
Divendres (19.30 h), La Bombeta
acollirà el seu so, que compta amb
el contrabaix d’Alejandro Granados
Wasili, el saxo d’Alejo, la veu de
Miguelito i Albert Casanova, el
piano d’Irene Jover i les congues de
Plácido Muñoz. �
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� MOLLET. Les artistes molletanes
Noemí Oncala i Judit Martín, inte-
grants del Projecte 9+4, aproparan
a l’escenari de La Bombeta un tas-
tet de dansa contemporània ano-
menat Menú Desgustació. L’actua-
ció seguirà l’ordre d’una carta de
restaurant: el primer plat està reser-
vat a dos solos de les ballarines, el
segon plat es dedica a la improvisa-

ció, el tercer es recolza sobre un
vessant més humorístic i el postre
obrirà l’interacció amb el públic.
Oncala i Martín van coincidir a la
Salzburg Experimental Academy
of Dance d’Àustria, on es va
començar a gestar el projecte.

Projecte 9+4 proposa un
menú degustació escènic

� DANSA | ACTUEN NOEMI ONCALA I JUDIT MARTÍN � MÚSICA

Els ‘covers’ de Versus
continuen el cicle a
cel obert a Jardinet

� MOLLET. El grup molletà Versus és
la formació encarregada de protago-
nitzar la tercera edició del cicle de
música en directe Divendres al
Jardinet. Així, aquest divendres, el
jardí del Casal Cultural acollirà a
partir de les 22 h l’actuació de
Versus, un grup que ofereix versions
de gran èxits de la història del rock i
el pop. L’entrada és de 3 euros. 

� MÚSICA | EL CARTELL DEL FESTIVAL BLUEGRASS ALLOTJAVA UNA DESENA DE GRUPS

� MOLLET DEL VALLÈS. El festival Al
Ras va portar dissabte al cèntric
parc de Can Mulà una autèntica
onada de banjos i mandolines que
van recrear el so característic de
l’old time i el bluegrass. La cita va
gaudir d’una assistència discreta de
públic amb moments de gran

afluència. La setena edició d’Al
Ras, nascut  a l’esplanada de l’es-
glésia de Gallecs, va comptar amb
les actuacions destacades de la
Bluegrass band, del veterà Lluís
Gómez, on milita Tom Corbett.
Mag Alan va tancar la vetllada
amb un espectacle de màgia. �

CAN MULÀ
RESONA AMB
ELS BANJOS
D’‘AL RAS’

� TEATRE | LA COMPANYIA DE L’ÍNDIA VISITAVA MOLLET 

Plana Lledó es deixa
captivar per la llum 
de Jana Sanskriti 

L’amfiteatre del parc de Plana
Lledó va viure divendres una vetlla-
da especial. La reconeguda com-
panyia de teatre social de l’Índia
Jana Sanskriti va atansar a Mollet
l’obra La joven de oro, una història
que narra el casament d’una jove
procedent d’una família sense
recursos econòmics. 

Els assistents van poder gaudir
de les dots interpretatives dels vuit

actors que integren la companyia
índia que també van demostrar
grans aptituds per al cant i la dan-
sa. La joven de oro és una de les
produccions més antigues de Jana
Sanskriti, va néixer fa 16 anys i ha
estat representada més de 3.000 ve-
gades a l’Índia. Abans però, va ac-
tuar Teatrevida, el grup local va in-
tepretar La paret. 

El projecte s’emmarca en unes
jornades d’intercanvi cultural im-
pulsada per la plataforma Amics i
Amigues de Jana Sanskriti. �

L’actuació respon a un projecte d’intercanvi cultural

� MOLLET DEL VALLÈS

PEDRO NAVARRO

EN ESCENA. Instant de l’actuació de Jana Sanskriti a Mollet�EL GRITO

DIUMENGE 22 de juny · 20.30 h 

La Bombeta · 4 euros
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ELS CASTELLERS DE MOLLET  
BUSQUEN NOUS TALENTS

� CÀSTING | FUTURS FITXATGES

� MOLLET. Dissabte el pati del CEIP Joan Salvat Papasseit
acollia el primer càsting dels Castellers de Mollet amb 
l’objectiu d’incorporar nous membres. A la cita van acudir
una desena de participants, principalment canalla. GARBUIX

� SANT JOAN | LA PLAÇA CATALUNYA I EL PLA DE LES PRUNERES ACOLLIRAN LA MAJORIA D’ACTIVITATS, A PARTIR DE LES 18 H I FINS A LA MATINADA

La tradició explica que, a la nit de
Sant Joan, els molletans anaven a
la Pedra del Callicant a Gallecs i
s’hi donaven un cop de cap per te-
nir sort durant tot l’any. La Coordi-
nadora d’Associacions per a la Llen-
gua Catalana (CAL) portarà la dita
popular al Pla de les Pruneres i,
juntament amb el Ball de Diables,
La Bombeta i La Gallineta, faran
un ritual per escenificar la història
(23.30 h). Amb aquest espectacle
es vol recuperar la cultura dels
avantpassats i, tot i que ja es va fer
l’any passat, hi haurà novetats. Se-
guidament s’encendrà la foguera,
que serà l’inici del ball, amenitzat
per l’orquestra G-Latina i el DJ
Ominous, vingut del Regne Unit,

que farà una sessió en directe de
drum’n’bass, breakbeat i dubstep.

La Bombeta va impulsar l’any
passat la recuperació de la revetlla
popular a Mollet. Enguany, amb
l’aval de l’èxit de participació de
2007, es consolida i una desena
d’entitats s’uneixen: Ball de Dia-
bles, Club Muntanyenc Mollet,
Tradicions i Costums, la CAL, Cas-
tellers de Mollet, La Gallineta, Co-
lles de Morats i Torrats, la Colla
Gegantera i el Casal Cultural, que
participa per primera vegada.

Però les activitats de celebració
de la nit més curta de l’any comen-

çaran a les 18 h amb una gimcana
infantil. D’altra banda, els gegants
rebran la flama del Canigó i l’a-
companyaran amb una cercavila
que recorrerà l’avinguda Jaume I i
la rambla Fiveller fins a la plaça
Catalunya on La Gallineta prepara
un recital poètic (19.30h). A més,
els Castellers de Mollet faran uns
pilars, el Club Muntanyenc llegirà
el manifest i diferents entitats baix-
vallesanes recolliran la flama per
portar-la als municipis veïns.

Una segona cercavila (21h) tras-
lladarà els assistents al Pla de les
Pruneres. La Bombeta coordinarà el

recorregut amb música en directe i
les Colles de Morats i Torrats repar-
tiran coca i vi. Tothom qui vulgui
compartir el seu sopar, podrà portar-
lo a les Pruneres, on l’il·lusionista
Aaron farà el seu espectacle. A con-
tinuació, la Cobla Sabadell, convi-
dada per Tradicions i Costums, ani-
marà el públic a ballar les sardanes.

FESTES VEÏNALS

D’altra banda, el barri Santa Rosa
de Mollet s’avança a la celebració.
Dissabte (22.30 h) encendrà la
foguera al carrer Sant Francesc, on
es repartirà coca i cava. L’Associació
de Ball de Saló de Mollet també
organitza la festa el mateix dia (23 h)
al pati de L’Era. A més, la gent gran
podrà ballar a Can Pantiquet (17 h)
i l’associació de gent gran L’Esplai
celebrarà la revetlla dilluns (21 h) al
local de l’entitat (Burgos, 50). �

El treball conjunt de deu 
entitats consolida la revetlla
La CAL, el Ball de Diables, La Bombeta i La Gallineta recuperen el sortilegi autòcton de la Pedra del Callicant � BAIX VALLÈS. Martorelles celebra-

rà la revetlla amb una invitació a
les bruixes al pati de la masia de
Carrancà. Per segon any consecu-
tiu, l’Ajuntament ha organitzat la
Fira Esotèrica i de Teràpies, on
acudiran tres tarotistes, una refle-
xòloga, un massatgista, una perso-
na que practicarà la tècnica del
reiki i, a més, hi haurà una botiga
de productes naturals. A les 12 de
la nit, les bruixes faran un ritual
per cridar la salut i la prosperitat. 

Pel que fa a Parets, la revetlla es
farà dissabte a partir de les 21 h a
Ca n’Oms. A part de les festes or-
ganitzades pels veïns, les fogueres
autoritzades estaran situades als
carrers de Badalona, Comte Mon-
temolín amb Prat de la Riba, Sant
Jaume, Sant Valerià, al Sot d’en
Barriques i al Camp de les Peces.

A Sant Fost, la plaça de la Vila
acollirà la revetlla a partir de les
23 h. L’encarregada d’animar la
vetllada serà l’orquestra Setson.
També es repartirà coca i cava.  �

Martorelles
organitza la
fira esotèrica
a Carrancà

� MOLLET DEL VALLÈS

ANNA PALOMO

Diumenge, el Club 
Muntanyenc anirà a buscar la
Flama del Canigó. Aquesta és
una tradició que arriba a la
34a edició. El dia 23 arribarà a
l’avinguda Gaudí (19 h).

La Flama del Canigó

34a baixada 

ENTITATS. La flama del Canigó es recollirà a la plaça Catalunya �ARXIU
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� TRADICIÓ | LA FESTIVITAT  ARRIBA A LA 19A EDICIÓ

� MARTORELLES. Les catifes florals
ornamentaven diumenge el carrer
Catalunya. Es van realitzar nou
catifes, tres de les qual feien 40
metres i, la resta, 15. La flor per
excel·lència ha estat la ginesta.
També es van fer dos centres amb

les cireres i el sol i la lluna com a
motiu principal; i dues capelletes,
dedicades a Nostra Senyora de
Montserrat i al nen Jesús. A més,
diverses entitats del municipi 
sortien en processó per celebrar la
festa de Corpus. �MARC GARCIA

CATIFES DE
CORPUS AL
CARRER

� 35 ANYS | FESTA DE FINAL DE CURS

� MOLLET DEL VALLÈS. La plaça
Europa acollia dissabte la festa de
fi de curs de l’Esplai Xivarri. L’acte
s’engloba dins les activitats que
l’entitat està fent durant tot l’any
per celebrar els 35 anys. El pati de
l’antic edifici de l’Esplai va ser
escollit per fer un sopar de gala
que va estar acompanyat de les
actuacions dels seus membres. A
més, el moment de glòria de qui es
va atrevir a pujar a l’escenari va ser
filmat per Xivarri Tv. �

Xivarri Tv filma
els joves artistes 
de l’Esplai

CÀMERA I ACCIÓ. Les estrelles de la nit �M.G.

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) 

DAMA
Ricard Opisso Sala (Tarragona, 1880-Barcelona, 1966) 

Ricard Opisso va ser dibuixant.
De família burgesa, va anar a
l’Escola d’Arts i Oficis de la
Llotja quan tenia 16 anys. Va
col·laborar amb Antoni Gaudí
com a aprenent de delineant
en les obres de la Sagrada Fa-
mília de Barcelona. Pel seu ta-
lent mostrat en el dibuix, Gau-
dí va recomanar als seus pares
que l’ingressessin al Cercle
d’Oficis de Sant Lluc, on va en-
trar l’any 1947.

Té  obres publicades junta-
ment amb Casas, Canals, Ros-
sinyol i Maragall a la revista Els
4 gats. Més tard, es va dedicar
als còmics, col·laborant en re-

vistes com ara El Pepito. Al Pa-
lau de la Virreina va celebrar
una important mostra que li va
atorgar la primera Medalla de

Catalunya i el fet de poder for-
mar part de la Biblioteca de
Catalunya.

Aquesta obra denota una
gran influència d’artistes com
són  Casas i Munell. �

L’autor va dibuixar
per a revistes 
satíriques com ara 
‘El Pepito’

RICARD OPISSO SALA

RACÓ D’ART
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Des de dissabte i fins dimarts,
Lourdes i Can Pantiquet estaran de
festa. El parc Rafael Alberti acolli-
rà la programació de l’AV de Lour-
des. Dissabte (10 h) hi haurà una
gimcana per als infants, i per als
adults (11 h), una ruta pels bars. A
les 11.30 h, es farà el concurs de
truites. A partir de les 19 h els ci-
clistes fins a 11 anys competiran
per emportar-se el primer premi. A
les 20.30 h hi haurà una exhibició
del grup de Steps de Can Butjosa i,
a la nit, ball a càrrec de Choffers. 

A primera hora del matí (9 h) de
diumenge, se celebrarà el tercer
torneig de petanca. A les 10 h es
repartirà xocolata amb xurros i, a
les 13.30 h, procedirà el concurs
de pucheros. Per als infants s’expli-

caran contes al parc (19.30 h) i, a
les 21 h, els més atrevits podran
pujar a l’escenari a cantar amb el
karaoke. El Último Grito (22 h) i
Los Innombrables (23 h) tancaran

la nit de diumenge. 
Dilluns el públic infantil podrà

participar en diferents jocs (12 h).
A la nit (23 h) l’orquestra Music
Machine farà ballar el públic que
continuarà amb la revetlla amb el
grup de flamenc La Maraña. L’AV
celebrarà el dia del soci amb una

paella al parc. Una actuació de se-
villanes amenitzarà el vespre (20 h)
i el grup de flamenc Zaraima posa-
rà el punt final a les festes del barri.
A més, el centre cívic acollirà diu-
menge i dilluns al matí fins a les 14
h una exposició dels dibuixos de
les festes del barri i els alumnes del
centre.

El parc Lluís Companys, al cos-
tat del centre cívic, serà l’espai per
a la programació de l’AV Can Pan-
tiquet-La Casilla. Dissabte hi hau-
rà una festa amb música disco a la
tarda. Al dia següent entitats i
grups de ball faran les seves actua-
cions de sevillanes, sardanes i balls
de saló.  Dilluns (23 h) se celebra-
rà Sant Joan amb Trio Zulems, per
a tots els públics. Dimarts els més
joves gaudiran de tallers, d’un canó
de confeti i d’un berenar amb en-
trepans i refrescos. �

Els parcs de Rafael Alberti i Lluís Companys seran els escenaris de les activitats

� MOLLET DEL VALLÈS. L’esplai Mijac
celebrava dissabte el seu 25è ani-
versari amb una festa que comen-
çava a les pistes d’atletisme, on es
van desenvolupar activitats obertes
a tothom. Allà els nens i nenes van
proposar com volien passar el matí.
Al migdia estava previst traslladar-se
a la Masia de Can Borrell, però el

mal temps va obligar els assistents a
continuar la festa a l’edifici de l’es-
plai, on hi va haver una disco-mò-
bil. També es va celebrar una Eu-
caristia i els regidors de Cultura,
Dani Novo, i de Participació Ciuta-
dana, Antonio Felices, van atorgar
una placa commemorativa a l’es-
plai amb motiu de l’aniversari. �

� FESTES VEÏNALS | CAP DE SETMANA D’ACTIVITAT AL CARRER

Can Pantiquet i Lourdes
continuen la gresca  

L’ESPLAI. Grans i petits formen part de la història de l’entitat �MIJAC

L’esplai Mijac arriba
als seus 25 anys

� ANIVERSARI | ATLETISME I DISCOMÒBIL

El Último Grito i 
Los Innombrables
criden el públic més
jove al parc de Lourdes

� MOLLET DEL VALLÈS

ANNA PALOMO
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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

LA SOLEDAT: QUELCOM POSITIU

O BÉ NEGATIU? (II)

Meditant i sent amb nosaltres mateixos podem augmentar el
nostre benestar personal,però ens cal contactes profunds amb
d´altres persones per enriquir-nos i millorar conductes,reac-
cions,actituds…

Si estem d´acord amb les idees exposades,veurem com d´impor-
tant és acostumar als nens i als adolescents a tenir cura de les
seves relacions socials.Per exemple,per estimular el desenvolu-
pament d´una intel.ligència emocional correcta,compten més
les hores de jugar i/o parlar amb un amic que les estones exces-
sives davant d´un ordinador.

Temps de soletat positiva són imprescindibles per al benestar de
tota persona,però entenent aquesta soletat com a quelcom
enriquidor i que un mateix utilitza al seu favor;molt al contrari
de l´efecte de la soletat negativa,entesa com a mecanisme de
defensa o bé de fugida respecte de pors, complexes, timidesa,
experiències passades traumàtiques… Tothom pot transformar
un estat de soletat negativa iniciant un procés terapèutic que
l´ajudi a esbrinar les causes per les quals ha arribat a sentir

així.Només deixant d´estar immovilitzat es pot
començar a gaudir d´un mateix,en sole-

tat positiva,i de compartir amb els
altres.

Per Gabinet Psicopedagògic 
i Mèdic Naturista Molins 

� 93 570 43 04
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Ingredients:

- 1 manat d'espinacs

- 1 pot de cigrons

- grans d'all

- pebre vermell mòlt 

dolç

- pebre vermell mòlt 

picant

- comí

- pa fregit

- 3 tomàquets de 

fregir

ESPINACS AMB

CIGRONS

Comencem a preparar aquest plat
posant els cigrons i els espinacs en
remull. Després els colem. 

Posem força oli a la cassola i hi fregim
el pa. Un cop estigui daurat, el reser-
vem en un plat amb paper absorbent.
Mentrestant, esclafem els alls i els fre-
gim a la mateixa cassola. 

Quan l'all estigui daurat, hi afegim una
cullerada de pebre picant i dolç barre-
jats. Ratllem el tomàquet i n'aboquem
la polpa a la cassola, just quan el pebre
es comenci a fregir. 
Preparem la picada posant el pa dins el
morter. Hi afegim el comí. I ho anem
treballant. Hi afegim aigua, un all i un
polsim de sal. Ho triturem tot amb la
mà de morter. 

Afegim els cigrons i els espinacs a la
cassola. Després, hi incorporem la pica-
da, i una mica de l'aigua de bullir els
espinacs i els cigrons. �

�
INGREDIENTS

L’APARADOR

SKIPPYS Granja Cafeteria
Sant Vicenç, 10 (al costat del Mercat Vell) | MOLLET DEL VALLÈS

La granja cafeteria disposa d’una terrassa obertat tot l’any �M.GARCIA

PER MENJAR

Al centre de Mollet, entre la plaça Prat
de la Riba i Jaume I, a tocar del
Mercat Vell, es troba la granja cafete-
ria SKIPPYS. Des de fa unes setma-
nes, l’establiment disposa d’una nova
gerència que ha apostat per donar un
impuls renovat al negoci. Així, promo-
cionalment està ofertant esmorzars a
preus molt econòmics: cafè amb llet o tallat amb mini-
croisssant, 1,60 euros; cafè amb llet o tallat amb minientre-
pà d’embotit, 2 euros, i refresc amb minientrepà d’embotit,

2,20 euros. A més, a la Granja Cafete-
ria SKIPPYS, ara que arriba la calor,
podreu gaudir de la seva agradable
terrassa, oberta permanentment, tot
l’any. També si preferiu la intimitat, a
la planta superior podreu fer-hi cele-
bracions, trobades i reunions infor-
mals, entre altres esdeveniments.

Disfruteu a SKIPPYS de les seves refrescants orxates i gra-
nissats, de l’assortit d’entrepans freds i calents i de les tapes
que us ofereixen els nous gerents.  

La nova gerència de
l’establiment us convida
a conèixer el seu servei
i cèntrica localització
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Porta’ns o envia’ns 
la teva recepta favorita a CONTRAPUNT:

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

Regalem
menú de cap de setmana

per a dues persones al restaurant Can Prat

contrapunt

El guanyador d’aquest mes 
es publicarà  en l’edició número 352

DEFUNCIONS

NAIXEMENTS

Nerea Gata Fernández (Santa Perpétua) 09/06/08
Meritxell Martínez Molano (Mollet) 14/06/08
Xavier López Saludes (Mollet) 16/06/08

Dades facilitades per l’Hospital de Mollet

MOLLET

20. TUGAS. Plaça Catalunya, 1
21. VILASECA. Jaume I, 87
22. AMADÓ. Prat de la Riba, 17
23. CLIMENT. Pompeu Fabra, 81
24. CONCEPCIÓN. Gallecs, 73
25. GARNÉS. Cervantes, 29
26. LAFARGUE. Can Flaquer, 19

FARMÀCIES DE TORN

PARETS
19-25. SANS. Sant Joan, 29

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

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

Júlia Castells Mas (Mollet) 81 anys 11/06/08
Genaro Sánchez Navarro (Mollet) 76 anys 12/06/08
Esperanza Ruíz Povedano (Mollet) 97 anys 12/06/08
Domingo Redondo Martín-Serrano (Mollet)58 anys 13/06/08
José Carrillo Romera (Mollet) 67 anys 15/06/08

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, 12 30ºC 15ºC 23ºC 1.013 hPa 0,8 l 32 km/h NNE

DIVENDRES, 13 22ºC 16ºC 20ºC 1.013 hPa        - 35 km/h SSE

DISSABTE, 14 21ºC 16ºC 20ºC 1.017 hPa        - 27 km/h SW

DIUMENGE, 15 23ºC 15ºC 21ºC 1.010 hPa - 27 km/h WSW

DILLUNS, 16 24ºC 15ºC 22ºC 1.005 hPa - 27 km/h SE

DIMARTS, 17 24ºC 17ºC 20ºC 1.015 hPa 20 l 47 km/h E

DIMECRES, 18 27ºC 15ºC 26ºC 1.016 hPa - 32 km/h SSW

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

Després de setmanes d’ab-
sència total, o gairebé total,
torna l’anticicló i, per tant,
es recupera l’estabilitat, el
sol i la calor d’estiu.

Continuarà l’ambient asso-
lellat i calorós amb tempe-
ratures que pujaran encara
més. Una climatologia prò-
pia de ple estiu.

Cel ben blau tot el dia, la
calor no afluixarà i el sol
apretarà de valent. Un cap
de setmana perfecte per
anar a la platja. 

Previsió per al cap de setmana

DIUMENGE 22DIVENDRES 20 DISSABTE 21

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

LA REVETLLA DE SANT JOAN
SE CELEBRARÀ DILLUNS 
A LA NIT, TOT I QUE ALGUNES 
ACTIVITATS COMENÇARAN 
DISSABTE  Pàg. 26

Cartellera del 20 al 26 de junio

NOVETATS

CINES MONTCADA

Indiana Jones Horari: 16.45-19.15-22.00*-0.20

Horton Horari: 16.00  

88 minutos Horari: 18.00-20.10-22.15*-0.30 

Horton Horari: 16.15

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

La niebla Horari: 22.00*-0.30

Ella es el partido Comèdia Durada:
114 min. Horari: 17.00-19.30-22.00*-
0.20. De: George Clooney Amb: George
Clooney, Renée Zellweger

El increíble Hulk Ciència-ficció
Durada: 89 min. Horari: 16.00-18.10-
20.20-22.30*-0.40. De: Louis Leterrier
Amb: Edward Norton, Liv Tyler

LA RESTA DE LA CARTELLERA

Les sessions golfes només es projectaran la matinada de dissabte a
diumenge.
*En vermell pases suspesos el dia 23 de juny de 2008

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 27 de juny, publicarem els guanyadors.

MOLLET

Divendres, 20

· GENT GRAN. 17.30 h.

Festa final de curs del

Programa d’activitats, cur-

sos i tallers per a la gent

gran. Ateneu Gran.

· MÚSICA. 22 h. Diven-

dres al Jardinet: versions

amb Versus. Jardí del Ca-

sal Cultural.

Dissabte, 21

· CONCERT. 19.30 h. Ac-

tuació en directe del grup

de salsa Los adoptados.

La Bombeta.

· INFANTIL. 12 h. L’hora

del conte: final de curs. El

pirata vampir, a càrrec de

Mon Mas. Biblioteca Can

Mulà.

· FESTA VEÏNAL. Festa del

Barri de l’AV Can Panti-

quet-La Casilla. Parc Lluís

Companys. Fins al 24 de

juny.

· FESTA VEÏNAL. Festa del

Barri de Lourdes. Parc Ra-

fael Alberti. Fins al 24 de

juny.

· PRESENTACIÓ. 24 h. Pre-

sentació dels actes de Fes-

ta Major de la colla de

Torrats. Restaurant Can

Prat.

Diumenge, 22

· DANSA CONTEMPORÀ-

NIA. 20.30 h. Menú de-

PARETS

EXPOSICIONS

Divendres, 20

· AMFI ROCK ‘08. 23 h.

Actuació en directe dels

grups Once a Week (hard

rock) i de Johnny She-

pherd & The Hurricanes

MARTORELLES

Dissabte, 21

· BALL. 18 h. Tarda de

ball. L’envelat.

(rock’n’roll). Amfiteatre

Can Butjosa.

· INFANTIL. 18 h. L’hora

del conte. Biblioteca Can

Butjosa.

Dissabte, 21

· ESPORT. 10h. Torneig fut-

bol sala. Plaça de la Vila.

SANT FOST

Dimecres, 25

· TALLER. 15.30 h. Taller

de fusta, a càrrec de Do-

lores Cala. Gratuït. Sala

Font de les Heures del

Pavelló 1.

SANT FOST

· PINTURA. Mostra de l’As-

sociació Artísitca de Sant

Fost sobre el pessebre vi-

vent. Celler de Can To-

rrents. Fins al setembre.

MOLLET

· EXPOSICIÓ. Somnis en ce-

ràmica i vidre. La Marineta.

Fins al 14 de juliol.

· PINTURA. Mostra dels

alumnes del taller de pin-

tura de L’Era, al centre cí-

vic. Fins al 4 de juliol.

· EXPOSICIÓ. Arquitecta’t,

mostra dels joves de La

Nau i L’Era. Es tracta d’una

proposta i pensaments

d’alguns joves molletans

sobre com es plantegen

l’escenari estètic i arquitec-

tònic de la ciutat. La Nau.

Fins al 27 de juny.

· EXPOSICIÓ. Obrim fines-

tres, obrim diàlegs. Recull

fotogràfic i documental del

projecte que es va desen-

volupar des de l’octubre al

maig de 2008 als barris de

Can Borrell i Plana Lledó.

Centre cívic Can Borrell.

Fins al 25 de juliol.

· EXPOSICIÓ. El plasticisme

espiritual, de Francesc Do-

mingo. Museu Municipal

Joan Abelló. Fins al 20 d’a-

gost.

gustació, a càrrec de Pro-

jecte 9+4. La Bombeta.

· CICLISME. 11 h. Cursa ca-

det Memorial Antoni For-

tuny. Avinguda Llibertat.

Dimecres, 25

· ESCRIPTURA. 16 h. Taller

d’escriptura a càrrec de la

professora Elvira Compte.

Biblioteca Can Mulà.

Dijous, 25

· ESTIU FESTIU ‘08. 22 h.

Cinema a la fresca: ¿Y tú

quién eres?, d’Antonio

Mercero. Pati del centre cí-

vic L’Era.
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A-fer-s Exteriors per FerARA FA CINC ANYS...

20 de juny de 2003 (núm. 107).
L’actual consellera Montserrat
Tura va ser investida alcaldessa
de Mollet per cinquena vegada.
El pacte de govern amb CiU sal-
vava la majoria absoluta. 

–Havies fet mai de voluntària?
–No, vaig començar fa tres anys. 
–I què tal?
–És fantàstic, una feina de donar i rebre.
Bé, podria dir que reps més que no pas do-
nes. Dones una estona de la teva vida i reps
experiència. Les persones grans són molt
agraïdes. 
–Què has après?
–Cada dia aprens, és com estar amb nens. 
–A qui heu ajudat?

–Porto tres anys amb la mateixa persona, la
Josefina, i espero que per molts anys. 
–I què t’ha ensenyat la Josefina?
–Que la vida sempre passa massa de pres-
sa, sempre corre més del que la gent a la
nostra edat vol creure. La Josefina té les
mateixes ganes de viure que el primer dia. 
–La gent gran es troba sola?
–Sí, necessiten companyia, hi ha cops que
la família no els hi dóna. Ells estan limitats
per qüestions físiques, però necessiten expli-
car-se, et diuen coses que a la mateixa famí-
lia no explicarien. Necessitem voluntaris!
–Però si cada cop tenim menys temps?
–El temps tothom se’l fa a la seva mida, te-
nim poc temps per unes coses i massa per
perdre. No hi ha obligació d’horaris, dónes
el temps que et sobra i el dediques. 

� PER: ESTEVE GIRALT

És una de les voluntàries del programa Al teu
costat, fent companyia a la Josefina de 97 anys

Anna Montes

Tenim poc temps 
per unes coses i
massa per perdre

EN ESSÈNCIA

� LA DADA

30
� Aquest és el número de litres
per metre quadrats que van desca-
rregar dimarts a la tarda a Mollet.
La tempesta va provocar el tall de
la línia de tren Barcelona-Vic i
diverses sortides dels Bombers de
la Generalitat a la comarca. 11

� LA FRASE

� JOSEP GARZÓN, primer secretari del

PSC de Mollet, en la valoració del

primer any de l’actual mandat. 12

� LA PARAULA

‘Dubstep’

� Es tracta d’un gènere de la músi-
ca electrònica que prové del bre-
akbeat i el drum’n’bass. Aquest
tipus de música sonarà la matina-
da de Sant Joan al Pla de les
Pruneres, de la mà de dj Ominous,
vingut del Regne Unit. 26

� EL WEB

www.janasanskriti.org

� Aquest és el web del grup de
teatre de l’oprimit de l’Índia, que
divendres actuava al parc de Plana
Lledó a Mollet. 25

En la nova etapa s’ha
treballat per canviar
la relació amb la resta
de grups municipals

“


