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El 22 de novembre de 2006 es va
constituir l’actual Consorci de Ga-
llecs. Tot just passats dos anys, l’ens
que gestiona l’espai rural (i que in-
clou sis ajuntaments i tres departa-
ments de la Generalitat) comença
a caminar sense crosses i superant
barreres. De fet, fins a mitjan 2007,
l’entitat no va aconseguir el seu
NIF i fins aquest 2008 ha conviscut
amb l’anterior consorci (que l’any
2000 van crear els consistoris de
Mollet i Parets).

Així, després d’una etapa de tran-
sició i d’herència de les accions de
l’anterior ens, el Consorci de Ga-
llecs inicia ara, de ple, el compli-
ment del Pla Director (aprovat el
2005), que determinava el desenvo-
lupament del Pla d’usos de l’espai
(la redacció del qual ja s’ha adjudi-
cat) i del Pla especial urbanístic per
a la recuperació i la millora del pai-
satge, que serà el document clau
per definir el futur de l’espai. 

El gerent del Consorci, Joan
Vallhonrat, assegura que aquest pla-
nejament comptarà amb un ampli
procés de participació. El proper
Consell Plenari del Consorci, que

se celebrarà el 10 de desembre,
exemplificarà aquesta voluntat amb
la proposta d’aprovació d’un regla-
ment que permeti incorporar asso-
ciacions i entitats vinculades a l’es-

pai que vulguin ser-hi de forma
consultiva. “Els més de 30 anys
d’història de lluita per Gallecs fan
imprescindible el treball amb
consens”, assegura Vallhonrat. �

�De les 774 hectàrees no urbanitzables de Gallecs,
545 són agrícoles. La resta corresponen a zona
forestal i de lleure. A més, com a usos compatibles
es permeten la restauració, l’educatiu, l’esportiu,
el cultural, l’associatiu i el turisme rural.

FINANÇAMENT L’ACTIVITAT

El Consell Plenari de Gallecs
incorporarà entitats socials

� GESTIÓ DE L’ESPAI RURAL | SEGON ANIVERSARI DE LA CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI DE GALLECS

� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

EL PRESSUPOST DE 2009 
ÉS D’UNS 800.000 EUROS

�El pressupost del Consorci per a l’any
vinent serà d’uns 800.000 euros (més de
130 milions de les antigues pessetes) per
desenvolupar accions de protecció i 
millora de l’espai.

PROP DEL 80% DELS TERRENYS
SÓN ZONA D’ÚS AGRÍCOLA

COMPOSICIÓ

SIS AJUNTAMENTS I TRES
DEPARTAMENTS DEL GOVERN

�El Consorci inclou sis consitoris (Mollet,
Parets, Palau-solità, Santa Perpètua, Lliçà de
Vall i Montcada) i tres departaments de la
Generalitat (Política Territorial, Medi Ambient
i Agricultura), que té el 51% de la participació.

TERRENY BÀSICAMENT AGRÍCOLA. El Consorci potencia l’agricultura ecològica o bé la integrada �ARXIU

El Consorci està definint ara les

línies de treball futures. Es 

plantegen quatre eixos de treball

que han de ser ratificats per la

Comissió Executiva i el Consell

Plenari. La proposta inclouria:

· Manteniment i conservació

dels valors naturals i culturals.

Treballs de neteja, manteniment

i senyalització. (Properament es

preveu instal·lar nous plafons de

sensibilització a les entrades).

· Desenvolupament i millora de

l’activitat agrícola i ramadera.

Foment de l’agricultura biològica

(ara en 100 hectàrees i en procés

de reconversió en 20 més). Com

a mínim que es faci agricultura

integrada, amb una gestió

programada i amb certificació.

· Gestió del patrimoni natural.

Ampliació del pla de gestió

forestal. Redactar el Pla de gestió

dels sistemes naturals. Prohibició

de la caça. Millora de les aigües.

· Ordenació de l’ús públic i 

l’educació ambiental. Nou Pla

d’ús. Material divulgatiu.

· Redacció del Pla especial 

urbanístic. Inclouria la conversió

de la carretera en camí rural i

establir els mecanismes per 

legalitzar els ocupants de les

masies i veure quines s’han de

reconvertir en equipaments. 

· Redacció del projecte d’una

nova seu del Consorci de Gallecs

i altres serveis ambientals.

Podria emplaçar-se a Can Cruz.

EL FUTUR

L’òrgan gestor aprovarà un reglament perquè 
hi puguin participar amb veu però sense vot

La redacció del pla d’usos i sobretot del pla
especial ha de determinar el futur de l’espai
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“Millor tenir això que res”, con-
cloïa la directora general de Medi
Ambient de la Generalitat, Núria
Buenaventura, davant la decisió fi-
nal d’incloure només les hectàrees
públiques (propietat de l’Incasol)
de Gallecs al Pla Especial d’Interès
Natural (PEIN). La incorporació al
PEIN de la zona central de l’espai
rural s’està tramitant, de manera
que s’estan redactant els informes
jurídics previs a l’aprovació inicial,
que es farà abans de finals d’any.

Buenaventura es reunia dimarts
amb representants de la coalició
d’ICV-EUiA de Mollet per explicar
el procés i els terminis d’inclusió de
Gallecs al PEIN, una reivindicació
encallada des de fa dos anys “per-
què les administracions no es po-
saven d’acord amb quina havia de
ser la dimensió” de l’àrea que s’afe-
gís al Pla. Així ho reconeixia l’ac-
tual directora general de Medi Am-
bient, que evitava parlar del passat i

s’escudava en el fet que fa set mesos
que va prendre possessió del càrrec.
“Vaig creure que calia tirar enda-
vant la protecció de Gallecs. Des-
prés ja hi haurà temps d’arribar a
acords a altres espais”, indicava
respecte a la possibilitat d’ampliar
els terrenys a incloure i apuntava,
com exemple, uns camps de la part
nord (Palau i Lliçà). Des del grup
municipal d’ICV-EUiA s’assegurava
que no es renunciarà a la incorpo-
ració al PEIN de 300 hectàrees
més, inclosos Els Pinetons. 

Tot i que el mateix conseller de
Medi Ambient, fa un mes reconei-
xia a CONTRAPUNT que les in-
corporacions de sòl privat al PEIN
no es faran en un futur immediat,
la directora general assegurava que
no es pot parlar de terminis. “De-
pèn de moltes coses. Per exemple,
a Santa Perpètua, han requalificat
uns terrenys industrials [on hi ha-
via Samsung] a sòl no urbanitza-
ble”, explicava. A més, segons Bue-
naventura, l’inclusió de la part
pública al PEIN “pot animar als

propietaris de l’entorn que ara te-
nen reticències perquè es pensen
que en un espai protegit no hi po-
dran fer res”.

Allò més important, segons la di-

rectora general, és que el PEIN ga-
ranteix la protecció definitiva de
Gallecs i el corredor biològic de la
plana vallesana, “que pot millorar
si s’amplien els terrenys”. �

“Estem tramitant la incorporació al
PEIN perquè sigui efectiva el 2008”

� GESTIÓ DE  L’ESPAI RURAL | SEGON ANIVERSARI DE LA CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI DE GALLECS

� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

La Plataforma per la Defensa de
Gallecs recull el testimoni del
grup ecologista Cànem i es pre-
senta aquest proper diumenge
(12h) a l’era de Can Querol a Ga-
llecs. La nova entitat, integrada
per representants de col·lectius i
persones a títol individual, consi-
dera que l’espai rural encara està
en perill, malgrat les administra-
cions assegurin que és lliure d’ur-
banització. Segons la Plataforma,
hi ha tres amenaces importants so-
bre l’espai: les possibles infraes-
tructures que recull l’avantprojec-
te del Pla Territorial Metropolità;
el creixement urbanístic del seu
entorn, que pot convertir l’espai
en una illa verda separada d’altres
zones naturals; i les “reiterades
mossegades a les zones perifèri-
ques per fer nous equipaments”.

Els objectius de la Plataforma
són els de “garantir la protecció
adequada de tot aquest espai na-
tural i la seva viabilitat biològica,
així com el seu patrimoni cultu-
rals i paisatgístic”. Així ho defi-
neix el seu manifest fundacional,
que es presentarà el mateix diu-
menge. La Plataforma considera
indispensable que Gallecs mantin-
gui la funció de corredor biològic
i que preservi i potenciï les activi-
tats agrícoles tradicionals.

El manifest reclama a la Gene-
ralitat la retirada de les infraestruc-
tures del Pla Territorial, la inclusió
al PEIN de finques públiques i pri-
vades, la preservació del poble de
Gallecs com a tal i la implementa-
ció de la proposta del Parc Agríco-
la del Vallès, entre altres punts. �

Es presenta la
nova Plataforma
per la Defensa
de Gallecs

SALVAGUARDA. El PEIN ha de garantir la preservació de l’espai�ARXIU

La directora general de Medi Ambient exposa 
els terminis d’aprovació a ICV-EUiA

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M.E.
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EL CONFLICTE I LA LLUITA SOCIAL

1970. ACTUR de Santa Maria de Gallecs. El Ministerio de la Vivienda

delimita i reserva 1.472 hectàrees per construir-hi una nova ciutat

d’uns 130.000 habitants. Poc després expropia els terrenys.

1977. Es crea la Comissió per a la Defensa de Gallecs. Comencen les

ocupacions d’algunes masies.

1978. Milers de persones es manifestaven contra la urbanització.

1981. Es dissol la Comissió.

1992. Es constitueix el grup ecologista Cànem.

2000. Es crea l’Associació de Pagesos de Gallecs.

LA RESPOSTA DE LES ADMINISTRACIONS

A partir dels 80. La pressió urbanística esgarrapa la meitat de les

hectàrees de l’ACTUR de Santa Maria de Gallecs.

Anys 90. L’Ajuntament de Mollet s’enfronta amb diversos litigis al

propietari de Gallecs (Incasol).

Octubre de 2000. Els ajuntaments de Mollet i Parets creen un con-

sorci de Gallecs, que ha estat funcionant fins aquest any.

Abril de 2005. S’aprova definitivament el Pla Director de Gallecs.

Novembre de 2006. Es constitueix el nou Consorci de Gallecs. 

Desembre de 2008. Es preveu l’aprovació de la inclusió al PEIN.
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El secretari de Mobilitat, Manel Nadal,
ha confirmat que la Generalitat posarà en
marxa un servei d’autobús que connecta-
rà Mollet amb la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) a finals de 2009. El
projecte estaria inclòs en el Pla de trans-
ports de viatgers de Catalunya (PTVC),
que preveu crear una central d’autobusos
que millori les comunicacions i l’accessi-
bilitat al campus universitari de Bellaterra
amb diversos municipis de l’entorn. De
fet, la notícia arriba després que el Depar-
tament de Política Territorial i Obres Pú-
bliques hagi acceptat una al·legació pre-
sentada per l’Ajuntament de Mollet al
febrer al PTVC, en la qual es demanava
que el pla garantís l’accés terrestre i ferro-
viari des de Mollet al campus ja que es
considera “del tot deficient”.

En concret, el PTOP proposa una línia
regular d’autobús que uniria les pobla-
cions de Montornès del Vallès, Mollet i la
UAB, amb un temps estimat de recorre-
gut de 35 minuts. La línia comptaria amb
dues parades: una a Montornès del Vallès
i una altra a l’Estació de França de Mo-
llet. El PTOP ha comptabilitzat el cost
anual del servei en 223.514 euros i preveu
un dèficit de 178.811 euros. Segons dades
de la Generalitat, Mollet compta amb
uns 300 alumnes que cursen 17 carreres
diferents a la UAB. �

� MOLLET DEL VALLÈS

LAURA ORTIZ

� MOBILITAT | LA GENERALITAT ACCEPTA UNA AL·LEGACIÓ DE L’AJUNTAMENT EN QUÈ ES DEMANAVA EL SERVEI

Compromís per posar en marxa
l’autobús entre Mollet i la UAB

SOCIETAT
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L’AV DEL CENTRE ORGANITZA AQUEST DIVENDRES (20H) A LA MARINETA UNA XERRADA SOBRE EL RISC CARDIOVASCULAR *

EL SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA  
ATENDRÀ CONSULTES I QUEIXES A MOLLET 

� PARTICIPACIÓ | DIMECRES AL CASAL CULTURAL

� MOLLET DEL VALLÈS. Dimecres el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó,
visitarà Mollet per atendre les persones que vulguin fer-li consultes o exposar-li
les seves queixes sobre el tracte rebut per les administracions públiques. Les
atencions es faran al Casal Cultural de 10 a 14 h i de 16.30 a 18.30 h.

� La mateixa setmana que s’ha fet
públic el compromís de la
Generalitat, els regidors d’ICV-
EUiA han lliurat a l’OAC les
1.216 signatures aconseguides
amb una campanya en suport al
bus a la UAB presentada al maig.
El grup municipal té previst man-
tenir la presentació d’una moció
al ple, en la qual demana que
l’Ajuntament estudiï la viabilitat

d’engegar el servei, una moció,
però, que després de l’anunci del
PTOP, per al regidor socialista
Josep Garzon “ja no té massa
sentit”. Per la seva part, la regido-
ra ecosocialista, Noemí Fernán-
dez, lamenta que el govern local
no els hagi informat sobre els trà-
mits que estava duent a terme
perquè la Generalitat tirés enda-
vant el projecte i apunta que

mantindran la moció perquè
“fins que no veiem un paper sig-
nat, no ens ho creurem”. A més,
Fernández dubta que es pugui
posar en marxa el 2009, per això
demana que, tot i no ser compe-
tència municipal, l’Ajuntament
engegui un servei “de manera
transitòria” que es podria man-
comunar amb altres poblacions
del Baix Vallès. �

EL LLIURAMENT. Els regidors d’ICV-EUiA entregaven les signatures dilluns a l’OAC �MARC GARCIA

1.216 firmes en suport al bus

Festa solidària per
projectes al Camerun

� Mollet 100% Camerun organit-
za diumenge una festa solidària
per recaptar fons per a projectes al
país africà. Durant l’acte, al
Mercat Vell, també es farà un
homenatge al difunt Manuel
Arroyo, director de l’Escola Sant
Gervasi. A la festa hi haurà música
africana i entreteniments solidaris
per als assistents, entre altres.

Informació municipal
al web de la TDT
� El Consorci Teledigital Mollet
ha posat en marxa un servei al web
(www.consorcidigitalmollet.cat),
amb què es podran consultar
informacions i notícies sobre els
municipis que integren l’entitat:
Mollet, Parets, Montornès, Sant
Fost, Martorelles, Vilanova i
Vallromanes.

... �

Recollida d’aliments
per enviar a Cuba

� Mollet amb Cuba comença una
recollida d’alimets per enviar a l’i-
lla, dins la campanya d’emergèn-
cia contra els efectes dels huracans
d’aquest estiu. L’objectiu és
omplir un contenidor que sortiria
el proper 15 de desembre.
L’entitat, amb la col·laboració de
l’Ajuntament, ha instal·lat punts
de recollida a les escoles, seus
d’AV i al cívic La República. 
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des de 

1924

plaça mercat municipal, 18

                         tel. 93 570 33 93

plaça prat de la riba, 9

                         tel. 93 593 02 15

Mercat de Mollet

Encàrrecs Telèfon 

93 570 13 68

AVIRAM - PESCA SALADA

Parada 50-51 Parades 
44-45 i 74-75

Davant la proximitat de les festes de
Nadal, la Policia Municipal de Mollet
intensificarà els controls d’alcoholèmia
a tota la ciutat, preferentment durant
els caps de setmana i festius, atès el ma-
jor consum d’alcohol que tradicional-
ment es fa en aquestes èpoques.

Aquest cap de setmana, en el decurs
dels controls que la Policia Municipal
fa periòdicament, agents del cos van
detenir diumenge un veí molletà per
conduir sota la influència de begudes
alcohòliques i provocar un accident
de trànsit sense ferits. Els fets van pas-
sar al carrer del Bosc amb l’avinguda

Gaudí. Segons la Policia, el detingut
va mostrar-se agressiu i provocador en-
vers els agents que van detenir-lo, i es
va autolesionar una mà. El jove, de 27
anys, va ser traslladat a l’Hospital de
Mollet, on el van atendre de les feri-
des. A més de la imputació d’un delic-
te contra la seguretat del trànsit, tam-
bé ha estat acusat d’amenaces als

policies. A més, també van detenir una
altra persona per conduir sota els efec-
tes de l’alcohol i es van immobilitzar
sis vehicles.

ENXAMPADA SENSE CARNET

Dilluns, la Policia Local de Parets dete-
nia, per tercera vegada en deu mesos,
una dona que conduïa un vehicle sense
el carnet corresponent. Pel que fa al seu
historial, a finals de gener va ser impu-
tada per conducció temerària i es van
obrir diligències; i el 8 d’octubre va
estar implicada en un accident de tràn-
sit i imputada per conduir sense permís.
La detinguda és M.I.A.G, de 27 anys i
veïna de Parets. �

La Policia intensificarà els 
controls d’alcoholèmia les 
setmanes prèvies al Nadal

� SUCCESSOS | ACTUACIONS DEL COS LOCAL

� SEGURETAT | JORNADA SOBRE DRETS HUMANS DIJOUS

L’Institut de Seguretat Pública organitza
una nova jornada de portes obertes
� MOLLET DEL VALLÈS. L’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya, ubicat
a les instal·lacions de l’antiga Escola de
Policia de Mollet, farà dissabte una jor-
nada de portes obertes. Les activitats es
realitzaran de 8.30 del matí a les 2 del
migdia, i durant la jornada els assistents
podran conèixer quin és el funciona-
ment del dia a dia del centre. Està pre-

vist que hi hagi una projecció contínua
a l’auditori del vídeo commemoratiu
dels 25 anys del cos de Mossos
d’Esquadra i, a més, es podrà visitar l’ex-
posició permanent de l’aniversari. Pel
que fa a les exhibicions de diferents cos-
sos de seguretat, es podran veure les uni-
tats canina, la de subsòl i el cos de
Bombers, entre d’altres.

D’altra banda, el proper dijous el
centre organitza una jornada en com-
memoració del 60è aniversari de la De-
claració Universal dels Drets Humans.
L’objectiu és revisar la qüestió en rela-
ció a la seguretat i identificar bones
pràctiques en aquest àmbit. Obrirà l’ac-
te el conseller d’Interior de la Generali-
tat, Joan Saura. �

� HABITATGE | ACTE A L’AUDITORI DE L’ATENEU DE SANT FOST

Aquest cap de setmana el cos local ha detingut dues persones per conduir beguts

�� MOLLET / PARETS

CONTRAPUNT

A Parets, la Policia Local 
ha detingut per tercer cop
en deu mesos una veïna
que conduïa sense carnet

AFORTUNATS. Els joves recollien les claus en un acte dijous passat �V.LEON

Els adjudicataris dels
pisos de lloguer per a
joves ja tenen claus

� SANT FOST. Els joves adjudicataris
dels pisos protegits de lloguer van
rebre, dijous passat, les claus dels
seus habitatges, que es troben ubicats
al carrer Granja Corominas. Durant
l’acte de lliurament, presidit per l’al-
caldessa, Montserrat Sanmartí i el
regidor de Joventut, Antoni Piñero,
els membres del govern van mostrar
el seu interès en trobar més emplaça-
ments per construir edificacions d’a-
quest tipus i proporcionar habitatges
assequibles als joves de la població i
evitar així que marxin.
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vins, caves, licors
servei a domicili

Mercat Municipal
Mollet del Vallès

Parada núm. 3

Avda. Llibertat, 14
Tel. 93 579 45 37

Mercat Municipal, Parada 19
MOLLET del VALLØS

Tel. 93 579 12 12

CAR
NISSERIA

CLAVEROL

FRUITES VERDURES
BOQUÉ 935703190

POLLERIES

ELABORACIÓ
PRÒPIA
Mercat municipal, 17 i 59
T. 93 570 86 69 
T. 600 45 14 65
Mollet del Vallès

MERCAT MUNICIPAL, PDA. 52-53

Tel. 93 570 27 23 · MOLLET

Vine al Mercat, 
fresc i 

de qualitat

HHOORRAARRII::
DDiilllluunnss  ii  ddiimmeeccrreess de 8 a 14h

DDiimmaarrttss de 7.30 a 14h

DDiijjoouuss de 8 a 14h i de 17 a 20h

DDiivveennddrreess de 8 a 20.30h

DDiissssaabbttee de 8 a 14.30h
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Magda Oranich ha deixat em-
premta a la campanya  Prou d’Hòs-
ties d’enguany. L’advocada oferia
dimarts la conferència Dret de pa-
rella. Amb ulls de dona, organitza-
da per la Biblioteca de Can Rajo-
ler. La ponent, amb una mirada
optimista, conduïa al públic a una
retrospectiva de la legislació sobre
la dona al llarg dels anys, i compa-
rava constantment passat i present.
“Vam ser un dels països més re-
tardats del món però ara podem
dir que ens situem al capdavant”.
A tall d’exemple explicava que
avui en dia ja no es demanen les
causes del divorci. Oranich feia es-
pecial èmfasi al dret català en el
qual s’assumeix la separació de
béns i la llibertat de testament. Un
altre punt és la custòdia comparti-
da, que es preveu que en un futur

esdevingui l’opció normalitzada. 
D’altra banda, davant la preocu-

pació per l’augment de la violència
de gènere, l’advocada responia
amb una pregunta: “De veritat hi
ha més violència domèstica o és
que ara es denuncia més?”. Tot i
així, “hi ha una part de la violèn-
cia que mai no es podrà
eradicar”, considerava. Referint-se
a fets concrets, puntualitzava que
les cases d’acollida no haurien de
ser per a les dones, ja que, segons
Oranich, els que han de marxar de
casa són els agressors. També
apuntava que un 40% dels maltrac-
taments ocorren en matrimonis
immigrants. Arrel d’això, denuncia-
va les violacions, ablacions i lapida-
cions que moltes dones encara han
de patir en països amb ideologies
masclistes.

Un dels problemes que més pre-
ocupen Oranich és la independèn-

cia salarial: “Des de sempre i a la
majoria de regions, la pobresa ha
tingut nom de dona”, assegurava.
Tot i que actualment hi ha una llei
en pro de la paritat laboral, les en-
questes parlen d’un 25% de dife-
rència en els sous. “No només han
de canviar les lleis, sinó també les
mentalitats”, concloïa.

AMB VEU DE DONA

D’altra banda, dins la campanya
Prou d’Hòsties, dissabte (22h) el
Pavelló d’Esports acollirà l’actua-
ció de Shuga Wuga, un dels va-
lors més destacats del hip hop
arreu de l’Estat; Mai, Dlux, Indie
i Dj Julian, en el marc del con-
cert Rimes contra la violència de
gènere. L’acte té per objectiu sen-
sibilitzar els joves i alhora impul-
sar les propostes de les artistes fe-
menines.  �

Els actes molletans a l’entorn del
Dia Internacional contra la Vio-
lència vers les Dones s’agrupen en-
guany sota el lema Mollet diu
prou! i abarquen, no només els ca-
sos de maltractaments domèstics,
sinó també les víctimes dels con-
flictes armats. Així, dimecres, l’en-
titat Compromesos amb el món
convidava el director del docu-
mental Mesalla, pacifistes a l’Iraq,
Alberto Arce. I, en aquest sentit, el
3 de desembre, el CIRD Joana
Barcala acollirà la projecció de la
pel·lícula En el tiempo de las Mari-
posas, dirigida per Mariano Barro-
so, que mostra la violència que pa-
teixen les dones en guerra i recull
la història de les germanes Maribal
de la República Dominicana, que
van donar suport a l’intent revolu-

cionari per derrocar el dictador
Trujillo. Després del visionat del
film s’obrirà un debat.

Les activitats de sensibilització
també es faran aquest divendres a
la plaça Prat de la Riba (19h), amb
la instal·lació d’un estand de difu-
sió i repartiment de material i l’ela-
boració popular d’un mural. L’acte
es clourà amb un concert de bossa
nova a càrrec de Luna Cohen.

Dilluns (18h), el centre cultural
La Marineta acollirà una xerrada
sobre el tractament de la violència
de gènere a Mollet i el programa
es clourà dimarts (12h), a la plaça
Major, on es llegirà el manifest
contra la violència de gènere.

A més, durant els mesos de no-
vembre i desembre, es desenvolu-
paran als instituts d’ensenyament
secundari de la ciutat tallers de re-
lacions igualitàries i sense violèn-
cia entre joves. �

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

� DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE | COMMEMORACIÓ DEL 25 DE NOVEMBRE

“A la majoria de regions i
des de sempre, la pobresa
ha tingut nom de dona”

ADVOCADA MEDIÀTICA. Oranich, dimarts a Can Rajoler �M.GARCIA

‘Mollet diu prou!’
als maltractaments

� PARETS DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / GEMMA REPISO

El crit s’extén a les víctimes de conflictes armats

Sant Fost organitza dissabte

(12h) a la Biblioteca un taller de

confecció de roses blanques,

que diumenge (12h) serviran

d’ofrena en l’acte contra la 

violència de gènere amb el lema

Diem no amb flors. En l’acte

col·labora el grup de Dones

Hedera, l’Escola de Música i la

Diputació de Barcelona.

A SANT FOST

Dir ‘no’ amb flors

�



DV, 21 NOVEMBRE 2008 11PUBLICITAT contrapunt



DV, 21 NOVEMBRE 200812SOCIETAT contrapunt

Justícia, no venjança és el títol d’un
treball sobre els executats pel fran-
quisme que l’Associació Pro-
Memòria als Immolats per la
Llibertat de Catalunya va encarre-
gar a l’historiador vallesà i membre
del Centre d’Estudis Molletans
Joan Corbalán. Dimarts, la llibreria
L’Illa acollia la presentació del tre-
ball a Mollet, amb el seu autor i el
president de l’entitat, el molletà
Pere Fortuny, fill del darrer alcalde
republicà del municipi, executat el
16 de juliol de 1939.

Al llibre, Corbalán ha actualitzat
el cens dels executats pel franquis-
me a Barcelona entre els anys 1939
i 1952. A banda d’aquest treball, la
publicació inclou una petita bio-
grafia de les 1.717 persones docu-
mentades, així com algunes pinze-
llades sobre alguns dels militars
executors. Tant l’historiador com
Fortuny destacaven el capítol del
volum que recull testimonis de
“les penúries patides per les famí-
lies dels assassinats”. La publica-
ció també inclou el diari de Jaume
Riera Coll, un condemnat a mort
del Papiol que va escriure un diari
durant la seva estada a la Model. �

El periodista molletà Goyo Martí-
nez presenta divendres (19.30 h) al
Museu Joan Abelló el llibre Pido la
palabra. Víctimas del terrorismo:
una crónica íntima (edicions Lec-
tio/Cossetània), prologat per la con-
sellera de Justícia, Montserrat Tura.
Martínez va iniciar la seva trajectò-
ria a Ràdio Mollet i actualment és
responsable de continguts de comu-
nicació del Departament de Justí-
cia. Amb aquest llibre, l’autor vol
que  s’escolti la veu d’aquells que
han viscut el atemptats en primera
persona, com és el cas del vicepresi-
dent i secretari de l’Associació Cata-
lana de Víctimes d’Organitzacions
Terroristes (ACVOT), Roberto
Manrique, un dels protagonistes de
la publicació. Manrique era carnis-
ser a l’Hipercor el 1987 quan ETA
va fer esclatar una bomba que va
causar 21 morts i 45 ferits. Martínez
escull Roberto Manrique perquè
“és una persona que va anar a l’in-
fern i torna per explicar-ho, i per-
què renuncia a una vida que po-
dria ser tranquil·la per ajudar
altres persones” . Segons el vicepre-
sident de l’ACVOT, “fins que no
em va passar, no havia pensat mai

en el terrorisme” i afegeix que “si
l’Estat reconegués les víctimes, no
caldria que hi haguessin associa-
cions”. Tot i això, Manrique indica
que últimament s’està avançant i s’-
ha aconseguit que es treballi per
una llei d’atenció a les víctimes.  

LA FINALITAT DE L’AUTOR

Els objectius de l’obra, segons Mar-
tínez, són: “Remoure consciències
i commoure els cors; que la gent
sàpiga que ara toca donar la parau-
la a les víctimes, que són les grans
oblidades d’aquesta pel·lícula”.

Tot i que es tracta d’un llibre sobre
terrorisme, l’autor vol trasmetre “les
històries d’amor, de superació, les
quotidianes que han quedat” des-
prés d’un atemptat. Martínez expli-
ca: “Vull reflectir com viuen
aquestes persones, que moltes ve-
gades han estat abandonades pel
sistema”. L’autor també vol infor-
mar la societat que hi ha hagut fa-
mílies que han estat més de 20 anys
sense conèixer que eren víctimes,
sense rebre ajudes, “i l’Administra-
ció no les busca”. Sent un tema de-
licat, afirma que “mai he pretès
caure en el morbo”. �

� CIUTADANS | GOYO MARTÍNEZ PRESENTA ‘PIDO LA PALABRA’ AL MUSEU ABELLÓ

“Vull reflectir com viuen les
víctimes del terrorisme, que
sovint han estat oblidades”

Corbalán fa un cens dels
executats pel franquisme i
relata les penúries familiars

� MOLLET DEL VALLÈS

ANNA PALOMO

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

� RECERCA | PRESENTACIÓ DE ‘JUSTÍCIA, NO VENJANÇA’

PROTAGONISTES. Roberto Manrique i Goyo Martínez� A.P.

L’HISTORIADOR. Joan Corbalán, acompanyat de Josep Fortuny�M.G.

Editat un llibre sobre La Unió de
Germandats de Previsió Social
� La col·lecció d’Estudis Locals ha sumat un nou llibre: La Unió de
Germandats de Previsió Social de Parets, que recull la història de les tres ger-
mandats fundades al municipi i la seva fusió en l’associació que funciona
fa més de cent anys. La publicació ha anat a càrrec de la responsable de
l’Arxiu, Alícia Pozo, i es presentarà diumenge (12h) a la Cooperativa.   
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La ciutadania
troba deficitari el
model productiu

� SEGON PLA ESTRATÈGIC DE MOLLET | DIMECRES ES REUNIA EL CONSELL PLENARI PER VALORAR L’OPINIÓ DELS PARTICIPANTS A LA PRIMERA FASE

Un centenar de persones han participat a l’enquesta

“Mollet del Vallès té un gran dè-
ficit en el seu model productiu,
que requereix reforçar i qualifi-
car”. Aquesta és una de les conclu-
sions de la primera fase del segon
Pla Estratègic de la ciutat, que ha
comptat amb la participació de
100 persones que han determinat
les debilitats, amenaces, fortaleses i
oportunitats del municipi (DAFO).
La síntesi d’aquesta prediagnosi
(que el director del Pla, Raúl Gon-
zález, recordava que s’ha elaborat
per mitjà d’aportacions subjectives)
assegura també que Mollet ha
“d’impulsar més la qualitat que
la quantitat” i que ha de treballar

“la cooperació amb municipis de
l’entorn”, ja que l’objectiu és “ser
motor impulsor del Baix Vallès”.

ELS TERMINIS DEL PROCÉS

El Pla Estratègic entrarà ara, i fins
al gener o febrer, en la fase de defi-
nició de la diagnosi, que “parteix
d’estudis objectius i comparatives
amb altres municipis”, indicava
González. Això, segons el director
del Pla, permetrà, per mitjà del tre-
ball en comissions, obtenir un do-
cument objectiu. Un cop aprovat al
Consell Plenari del Pla, s’iniciarà la
fase de propostes de línies i accions
estratègiques, que s’aprovaran en el
plenari d’octubre. Al novembre es
preveu presentar el nou Pla. �

� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

RESUM DEL DAFO DE LA PREDIAGNOSI

OPORTUNITATS

-Desenvolupament del parc agrícola de 

Gallecs

-Soterrament de les infraestructures 

ferroviàries

-El nou hospital

-Certes activitats econòmiques de la ciutat

-Aprofitar la façana a autovies

-L’oferta del ferrocarril per al 

desenvolupament de noves àrees

-Polígon de Can Prat, nova àrea de 

desenvolupament productiu

-Nous desenvolupaments comercials

-Nous desenvolupaments urbanístics

-Captació de població amb capacitat 

emprenedora i major nivell de renda

AMENACES

-Deslocalització d’empreses de referència

-Disminució comercial del centre (Illa)

-Falta d’un nou model de desenvolupament 

productiu de la ciutat

-Falta d’un projecte motor i de sostenibilitat de 

Gallecs en el futur

DEBILITATS

-Pèrdua de perfil productiu amb manca
de bones infraestructures industrials

-Accessibilitat i mobilitat

-Baix nivell econòmic de la ciutat i 

disminució de la població nascuda a 

Mollet

-Poca estructura comercial moderna i 

atractiva

-Manca d’oferta d’oci

-Poc sòl disponible davant entorns i 

lideratge de capitalitat del Baix Vallès

-Imatge de la ciutat a l’entorn

FORTALESES

-Comunicacions viàries i ferroviàries

-Situació geogràfica

-Gallecs, espai protegit

-Espais verds a la ciutat i espais

públics urbans

-En general, nivell d’equipaments per 

a la ciutadania



El ple de Martorelles aprovava di-
jous de la setmana passada la modi-
ficació de les ordenances fiscals per
a l’any vinent, entre les quals, la taxa
de neteja i recollida d’escombraries,
que s’encarirà un 5%. Segons el re-
gidor de Medi Ambient, Joan Gar-
cia Cava, l’apujada es deu a l’incre-
ment de preu que aplica el Con-
sorci de Residus del Vallès Oriental
en la recollida selectiva. “El consor-
ci encarirà la recollida de volumi-
nosos un 7,2% i la de residus, un
6,2%; hem fet un promig de costos
i ingressos”, apuntava Garcia Cava,
que afegia que el servei continua
sent deficitari: “La taxa només co-
breix un 68% del cost total”. 

El regidor assegurava que amb
l’increment de preu s’inclouran dos
nous serveis pel que fa a la neteja i
recollida de residus. Les novetats se-
rien un nou servei de recollida al

mercat dels dissabtes, per deixar la
zona neta després de l’activitat; i un
servei de deixalleria mòbil, que visi-
tarà la població quatre hores al mes
“per a aquelles persones que no es
puguin desplaçar”, deia.

Una de les taxes que tindrà un
increment més notable serà la que
estableix els preus d’ús de la pisci-
na municipal. Així, a partir de l’any
vinent, l’entrada costarà  un 10%
més per als usuaris de Martorelles i
s’aplicaran tarifes més cares als
usuaris de fora de la població.
L’Impost de Bens Immobles (IBI)
pujarà un 4,5%.

Per la seva part, l’impost de vehi-

cles de tracció mecànica i la taxa
per construccions, instal·lacions i
obres modifiquen el seu articulat
per incloure’n bonificacions. Entre
altres, tindran beneficis fiscals els
usuaris de vehicles elèctrics, en el
cas de l’impost de vehicles. També
tindran una bonificació del 30% de
la taxa aquelles construccions que
incloguin instal·lacions amb ener-
gies renovables; d’un 50% en la ins-
tal·lació d’ascensor a edificis de
més de 25 anys d’antiguitat; i del
95% per reformes a habitatges que
s’hagin d’adaptar a persones amb
més d’un 35% de discapacitat.

D’altra banda, s’aprovava l’orde-
nança que estableix el preu de l’es-
cola bressol, que tindrà un cost fix
mensual de 160 euros, més els ex-
tres. En aquest punt, els grups de
l’oposició van mostrar les seves
queixes perquè acusaven l’equip de
govern de manca d’informació. Les
ordenances es van aprovar tot i els
vots en contra de CiU i PSC. �

La taxa d’escombraries a
Martorelles pujarà un 5%

� PLE MUNICIPAL | APROVACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 2009

QUATRE REPRESENTANTS D’ICV DE PARETS    
PARTICIPARAN A L’ASSEMBLEA NACIONAL DEL PARTIT 

� CONGRÉS | DELEGACIÓ DEL VALLÈS ORIENTAL

� PARETS. Josep Maria Tarrés, com a membre del Consell Nacional, i Jordi
Martínez, Tomàs Lorenzo i Joan Folguera seran els quatre representants de la
secció local d’ICV de Parets que participaran en la 9a Assemblea Nacional de la
formació que se celebrarà aquest cap de setmana a Sabadell. POLÍTICA
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� MARTORELLES

LAURA ORTIZ

Les tarifes de la piscina
municipal s’encariran
un 10% i l’Impost de Bens
Immobles pujarà un 4,5%

L’Ajuntament bonificarà els habitatges que incloguin mesures d’energia renovable

� NOVES TECNOLOGIES | INSTÀNCIA DE CIU

� MARTORELLES. El grup municipal
de CiU ha presentat una instància
a l’Ajuntament amb la qual recla-
ma a l’equip de govern que s’im-
planti un servei d’accés a xarxes de
banda ampla sense fils a Martore-
lles, similar al sistema Wimax ins-
tal·lat a Sant Fost. Els convergents
demanen que s’encarreguin els
corresponents documents tècnics i
econòmics per estudiar la viabilitat
del servei. A més CiU, proposa que
la creació d’una xarxa única

Wimax que arribés als veïns de
Martorelles, Sant Fost i Santa
Maria de Martorelles podria ser el
primer servei mancomunat de la
Mancomunitat dels tres municipis
presentada la setmana passada.

El grup municipal creu que
aquesta xarxa sense fils seria una
solució per a veïns i empreses que,
actualment, no poden accedir a In-
ternet a través d’operadores
d’ADSL o que reben un servei de
poca qualitat.

Mompel sol·licita a 
l’equip de govern que
s’implanti la xarxa Wimax 

El partit proposa que es mancomuni amb Sant Fost

Marc Giménez encapaçala la
Joventut Socialista a Sant Fost
� SANT FOST.Aquest cap de setmana es feia pública la constitució de l’agru-
pació de la Joventut Socialista de Catalunya (JSC) de Sant Fost amb Marc
Giménez (Sant Fost, 1992), estudiant a l’IES Alba del Vallès, com a pri-
mer secretari. Un dels objectius és donar a conèixer l’agrupació i incre-
mentar el nombre de membres del grup, ara, amb quatre integrants.
Giménez no descarta obrir l’agrupació a Martorelles i Santa Maria.
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Dolors Ros (Sant Fost, 1961) ha es-
tat nomenada nova presidenta lo-
cal de Convergència Democràtica
de Catalunya (CDC), en substitu-
ció de Joaquim Pérez, actual regi-
dor de CiU i tinent d’alcalde de l’e-
quip de govern de Sant Fost.
L’assemblea de l’agrupació local va
votar per unanimitat la candidatura
encapçalada per Ros, que va ser l’ú-
nica presentada dins el procés de
renovació. 

Dolors Ros, que milita a CDC fa
uns deu anys, va entrar en la políti-
ca activa al municipi el 2003 quan
va formar part de les llistes de CiU
a les eleccions municipals, tot ocu-
pant el número tres. Quatre anys
més tard, el 2007, Ros va ser segona
de la candidatura que va estar en-

capçalada per Joaquim Pérez.
Dins les seves línies de treball, la

presidenta de CDC aposta per re-
forçar tant l’estructura de partit
com la notorietat de la formació al

municipi, amb l’objectiu, entre al-
tres, de créixer en militants. Ros
creu que la presència de CiU a l’e-
quip de govern “pot ajudar a in-
crementar aquesta notorietat”, a

la vegada que assegura “ple suport
al treball del grup municipal”. 

L’executiva compta amb incor-
poracions que “donaran valor al
treball de CDC a Sant Fost”.
Aquestes noves cares de l’executiva

local són: Josep Serrano, Ferran
López, Josep Samsó, Josep Maria
Catalan i Assumpció Celma. Es
mantenen en l’òrgan José Luís Be-
rrocal, Yvonne Griley, consellera
nacional, Quim Pérez, i Carles Se-
gura, expresident de CDC al Vallès
Oriental. �

� PARTIT | ELS CONVERGENTS TRIEN EXECUTIVA LOCAL

Dolors Ros relleva Joaquim Pérez a
la presidència de CDC a Sant Fost

� PLE MUNICIPAL | APROVACIÓ DE L’ACORD

� SANT FOST DE CAMPSENTELLES

LAURA ORTIZ

La nova presidenta vol reforçar Convergència al municipi amb un augment de militants i simpatitzants

� PARETS DEL VALLÈS. L’Ajuntament
de Parets i Aigües Ter Llobregat
(ATLL) han signat un conveni per
millorar l’abastament d’aigua pota-
ble al municipi. L’acord preveu un
increment de 6.000 metres cúbics
d’aigua potable diaris, a part dels
3.000 que ja rep Parets. Una part

d’aquest augment es destinarà a
reserva d’aigua que s’emmagatze-
marà en un nou dipòsit que es cons-
truirà a la zona propera al Circuit
de Catalunya. El conveni també
preveu l’acord d’habilitar el tram de
canonada de diàmetre 300 que farà
arribar l’aigua al nou dipòsit. �

Conveni amb Aigües Ter
Llobregat per millorar el
subministrament a Parets

Ros assegura que la nova 
executiva treballarà per
donar ple suport a la feina
del grup municipal de CiU

Aquest dissabte l’agrupació local
del Partit dels Socialistes de Cata-
lunya (PSC) de Parets realitzarà
l’acte de renovació de l’executiva,
que té com a primer secretari
Francesc Juzgado, que ja ha anu-
nicat que es presentarà a la reelec-
ció. En el procés de votació tin-
dran dret a vot 119 militants.

PROCESSOS ASSEMBLEARIS

Des de mitjans de novembre i fins
a principis de desembre tenen lloc
les assemblees de les 29 agrupa-
cions del PSC a la comarca, des-
prés de la celebració del setè Con-
grés de Federació del PSC al
Vallès Oriental. Les assemblees
donaran compte de la gestió de les
actuals executives i renovaran els
òrgans de direcció locals. Les
agrupacions també han de triar els
seus membres al Consell de fede-
ració. �

L’agrupació
local del PSC de
Parets renova la
seva executiva
� PARETS DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

AL CÀRREC. Ros és la nova presidenta santfostenca� M.ERAS
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� LABORAL | EFECTES DE LA CRISI DEL SECTOR DE L’AUTOMÒBIL � OCUPACIÓ

ECONOMIA
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LA CAIXA OBRE UN CENTRE D’EMPRESES 
QUE DONARÀ SERVEI A MOLLET I SANT FOST

� FINANCES | MITJANES I GRANS FIRMES

� La Caixa ha inaugurat un nou centre de negocis a l’àrea del Vallès, que 
pretén donar servei a mitjanes i grans empreses que facturin entre 9 i 200
milions d’euros. Mollet i Sant Fost de Campsentelles formen part de l’àrea 
d’influència del centre, que s’ha ubicat a Cerdanyola.

El director general del fabricant de
components d’automoció català
Ficosa, José Vicente de los Mozos,
ha anunciat que la companyia pre-
para expedients de regulació d’ocu-
pació (ERO) temporals a Mollet i a
les dues plantes de Rubí. La mesu-
ra es pren per fer front al “brutal”
descens de les previsions de produc-
ció dels fabricants a causa de la crisi
que passa el sector. De los Mozos
ha explicat que l’expedient és una

mesura a curt termini i que s’estu-
dia aplicar-la per adaptar la produc-
ció de les fàbriques de Ficosa a les
aturades que estan portant a terme
els principals fabricants de vehicles
a Espanya, com Nissan i Seat.

A Mollet treballen unes 90 per-
sones i unes 400 a les dues factories
de Rubí (Fico Triad, dedicada a la
producció de caixes de canvi, i Fi-
co Transpar de dipòsits per a lí-
quids), on, en aquest cas, hi hauria
rescissions de contracte. De los
Mozos ha assegurat que el centre
d’R+D+I de Mollet, en què treba-

llen 400 persones, seguirà sent l’en-
carregat de desenvolupar els nous
productes que després es fabricaran
en aquestes plantes. Així, ha consta-
tat que Ficosa aposta per la conti-
nuïtat dels seus centres a Espanya.

Fonts de l’empresa asseguren que
ja s’estan aplicant algunes mesures
internes de flexibilitat, com la bos-
sa d’hores prevista al conveni dels
treballadors, com a “formes menys
traumàtiques de minimitzar l’e-
fecte de la baixada d’activitat”,
apunta Xavier Gispert, cap de co-
municació de Ficosa. Gispert tam-

bé apunta (al tancament d’aquesta
edició) que l’expedient de regulació
encara no s’ha presentat al Depar-
tament de Treball de la Generalitat
i que “no hi ha un calendari mar-
cat per fer-ho”, indica.

Per la seva part, la UGT de Cata-
lunya no entén la postura de la
companyia, que “s’havia avingut a
iniciar una sèrie de negociacions
amb els representants dels treba-
lladors per buscar fórmules davant
la situació econòmica actual”.
Dissabte mig miler de persones es
manifestaven a Rubí per la mesura
anunciada per Ficosa. �

� MOLLET DEL VALLÈS

LAURA ORTIZ

Ficosa estudia presentar un ERO
temporal a la planta de Mollet

L’empresa municipal Emfo i la
Fundació ECOM han signat un
conveni per mantenir la col·labo-
ració amb l’objectiu d’afavorir la
inserció laboral de persones amb
discapacitats físiques del Baix
Vallès. El conveni formalitza la
relació iniciada el 2003 per la qual
les dues entitats ofereixen assesso-
rament i orientació adaptada a les
necessitats de les persones amb
més d’un 33,3% de discapacitat
física. També es treballa amb les
empreses per sensibilitzar-les i
informar sobre les característiques
i potencial d’aquest col·lectiu. �

Emfo afavoreix
la inserció de
persones amb
discapacitat
� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

TECNOLÒGIC. El centre de Mollet està orientat al desenvolupament i la recerca � ARXIU

L’empresa planteja la mesura per adaptar-se a la baixada d’activitat que pateix la firma de components
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TURISMOS y 4 x 4

PALET MOTOR

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

control, llantas. PVP: 11.500 €.

SUZUKI GRAND VITARA 2.0 
HDI, 5P, AÑO 04, CLIMA, 
LLANTAS, FULL EQUIP.

PVP: 15.990 €

SUZUKI SJ410 año 1985, un 
clásico, defensa. Sólo 60.000 km. 

De particular. PVP: 2.990 €

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

llantas, radio-CD. PVP: 8.500 €.

FORD FOCUS 1.8 TDCI SPORT 5P, 
115 CV, año 06. Sólo 42.000 km, 

clima, llantas. PVP: 12.990 €.

SIN CARNET

PIAGGIO M500 
XXL. AÑO 08. 
KM-0. FULL 

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

PVP: 13.290 € 

A ESTRENAR

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

PVP: 8.600 €

MICROCAR MC-1, año 2005, 
llantas, E.E, C.C, airbag, 
radio-CD. PVP: 8.500 €.

SUZUKI GRAND 
VITARA 1.9 

DDIS 3P JX-A, 
AÑO 08, FULL 

EQUIP. 
GERENCIA. 

SÓLO 1.400 KM. 
COLOR NEGRO. 

PVP: 20.700 €

SUZUKI SAMURAI 1.9 TD 3P T. 
METAL., Año 02, direc. asist., 
Perfecto estado. PVP: 8.600 €.

SUZUKI GRAND VITARA 1.9 DDIS 
JLX-A 5p, gerencia, 1.600 km, año 
08, full equip. Negro. PVP: 24.990 €

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 €

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

full equip, PVP: 14.990 €.

SUZUKI SX4 1.6 DDIS 90 CV, 5p, 

km 0, reestreno, 4x2, full equip, consultar 

colores, año 08. PVP: 15.990 €.

CHEVROLET KALOS 1.2 SE 5P, 
AÑO 06, A. A., RADIO-CD, E.E, 

D.A., C.C, SOLO 20.000 KM. 
PVP: 6.500 €.

HYUNDAI TUCSON CRDI 
5 p, año 05, full equip, defensa, 

estriberas, clima, llantas. 
SÓLO 30.000 KM. PVP: 17.900. €.

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. 938 401 903

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 €.
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El Síndic a Mollet
Atendrà les persones el dimecres 26 de
novembre
El dimecres 26 de novembre, Rafael Ribó, síndic de
greuges de Catalunya, i altres membres del seu equip
seran a Mollet del Vallès, per atendre les persones que 
vulguin fer-los consultes o exposar-los les seves
queixes de les administracions públiques.

L’equip del Síndic atendrà els ciutadans des de les 10 
a les 14 i des de les 16:30 a les 18.30 hores al Casal
Cultural, rambla Balmes 2.

Prèviament, cal concertar l’entrevista,
trucant al 900 124 124 o enviant un correu
electrònic a sindic@sindic.cat
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LA PREGUNTA: Creu que hi ha més violència domèstica? 

S’han de congelar
els impostos
per la crisi?

Sí
60%

No
40%

�

Resultats definitius

EN EL PLE EXTRAORDINARI DE 30
D’OCTUBRE l’equip de govern de
Sant Fost (IUSF, CiU i ERC) va
presentar l’aprovació de les Orde-
nances Fiscals de 2009. Gent per
Sant Fost en volem destacar i de-
nunciar una: la puja d’un 23% del
SAD (Servei d’Atenció Domicilià-
ria). Doncs sí, totes les persones del
municipi amb dependència que re-
ben aquest servei (avis que viuen
sols, gent gran impossibilitada i
malalta) hauran de pagar, a partir
del gener, força més del que pa-
guen ara. Podran fer front aquestes
persones a la considerable puja tal
i com està la situació econòmica?

Entenem que l’administració ha
de ser justa i solidària amb aquells
que per edat o per altres circums-

tàncies es troben en situació de
desavantatge i tenen dificultats en
el seu dia a dia.

En qualsevol cas, el regidor d’Hi-
senda, Joaquim Pérez, ens va justi-
ficar la puja dient que aquest servei
era deficitari… És obligació i deu-
re dels governants atendre les ne-
cessitats i donar suport a col·lectius
com els avis que han entregat la se-
va vida d’esforç i treball a la socie-
tat i ara és aquesta qui es deu a ells.
Gent per Sant Fost vam votar en
contra d’aquesta proposta i vam
manifestar que era una vergonya
aquesta puja tan elevada. No ente-
nem la política social que realitza
l’Ajuntament de Sant Fost, o millor
dit, la senyora alcaldessa, que és la
regidora de Benestar Social. �

MONTSERRAT ARMENGOL

Política social a Sant Fost?

Regidora de Gent per Sant Fost (GSF)

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

Burocràcia –literalment el poder de l’oficina– és el conjunt de tràmits

que regulen les societats complexes i que, massa sovint, es tradueix en

impediments i lentitud. Fins i tot, el DIEC diu: “Forma degradada

d’administració en la qual predominen la rutina, la falta d’iniciativa i la

ineficiència”. En la burocràcia es troben algunes justificacions del fet

que, just ara, el Consorci de Gallecs (creat el 2006) pugui plantejar-se

l’inici de la redacció del Pla especial de l’espai. També pot aportar 

explicacions al fet que l’aprovació del PEIN s’arrossegui des de fa tres

anys. Però –especialment en aquest cas–, a la poca celeritat en els 

tràmits, s’hi afegeixen desavinences i, en algun moment, manca de

voluntat política. Tot plegat, no només ha produït un cert estancament

d’actuació en els darrers anys, sinó que ha marcat la història de Gallecs.

Per això, després de més de 30 anys de lluita, existeixen reticències

comprensibles que s’afegeixen a les dificultats del Consorci. L’ens obre

la mà a la societat civil. És moment d’aparcar recels i aportar-hi idees. �

LA HISTÒRIA DE GALLECS HA ESTAT MARCADA PER LA MANCA

DE VOLUNTAT POLÍTICA I EL DESACORD ENTRE ADMINISTRACIONS  

Burocràcia i reticències

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

equip de govern sempre
ha presumit de ser rigo-
rós amb els impostos i
les taxes, però enguany,

tot i la crisi, proposen augmentar-les
per sobre de l’IPC, que ja preveuen
d’un 5%, i l’apliquen tal qual, quan
la previsió oficial del govern per a
cap d’any és molt més baixa. Des
d’ICV-EUiA entenem que els
impostos no haurien de pujar mai
per sobre de l’IPC, més si tenim en
compte que les famílies estan pas-
sant dificultats; quan l’atur a la ciu-
tat pot arribar a superar el 15%; i
quan estan tancant empreses. És
aquí on hauríem d’haver notat la
preocupació del govern per ajudar-
les i fer-les costat, no per carregar
més despeses a les seves esquenes.

Aquests pressupostos municipals
són poc realistes, ja que s’ingressarà
menys del pressupostat. El 2007, es
van recaptar més de 2.000.000 d’eu-
ros menys dels pressupostats, i tot
sembla indicar que al 2008 seran
més. A més, són molt poc ambicio-
sos, ja que es redueixen notable-
ment les partides a serveis socials,
educació, pau i solidaritat, partici-
pació, nova ciutadania i lluita con-
tra l’atur, entre altres.

Els pressupostos 2009 preveuen
pujades tan absurdes com el 5,5%

L’

ANTONIO LÓPEZ

El pressupost necessari per Mollet

Els impostos no haurien
de pujar mai per sobre 
l’IPC, més si les famílies
estan passant dificultats

APORTACIONS ��� Regidor d’ICV-EUiA a Mollet

de l’IBI; el 10,49% de les zones
blaves; el 3,5% dels residus (que
significa que s’ingressa més que el
cost del servei, increïble); i altres
impostos per sobre del 5%. Per a
més inri, les pujades no van acom-
panyades d’inversió social per llui-
tar contra la crisi, l’equip de go-
vern no ha recollit cap de les
següents propostes: supressió de
barreres arquitectòniques, el bus a
la UAB, cursos de natació per als
estudiants de primer de primària,
millora del clavegueram i creació
d’ocupació pública en matèria de
serveis socials i seguretat. Tampoc
es parla de l’esperada segona línia
de bus urbà ni de la creació d’apar-
caments gratuïts dissuasius.

En canvi, sí preveuen aporta-
cions a fons perdut, sense contra-
partida, com els 150.000 euros (25
milions de les antigues pessetes!)
per al GIRO. A més es preveu un
12,22% per a dos gerents d’econo-

mia i un 8,25 % en personal even-
tual total, el qual suposa uns
500.000 euros, als quals s’han de
sumar les despeses dels 18 regidors
que conformen l’equip de govern a
diferent tipus de dedicació.

Proposem la creació d’una  bor-
sa de reserva de 200.000 euros per
afrontar les demandes socials que
tindrem dels afectats per la crisi,
fonamentalment persones que es
quedin a l’atur. També, una conge-
lació dels sous de l’equip de go-
vern, que se’ls van apujar un 35% a
principi de legislatura, així com les
aportacions als grups municipals.

És el moment de recordar els
2,2 milions d’euros que es van dei-
xar de percebre per l’adjudicació
de la parcel·la de la Vinyota a De-
cathlon, i que podria haver miti-
gat gairebé tot el dèficit municipal
de 2007 (2,5 milions), quantitat
que pot quedar petita amb el dèfi-
cit que hi pot haver aquest 2008.

La inversió prevista és de
3.250.000 euros, xifra totalment in-
suficient per fer front a la crisi. A
això s’ha d’afegir la lamentable
aportació de l’Estat, que es redueix
a 11.000.000 euros, i que escanya
les arques municipals. Però el nos-
tre Ajuntament no es queda curt
amb la gestió nefasta que en fa. �

És temps d’economia de
resistència i no de grans
números que gravin les
petites economies

stic content. Sempre he
rondinat sobre l’anar-
quia dels passos elevats
enmig dels carrers, a la

fi el proppassat 31 d’octubre va
entrar en vigor una normativa del
Ministeri de Foment que obliga a
unificar aquesta mena d’obstacles i
a més, en dóna les mesures i la
forma que han de tenir per tal que
siguin legals. Ja era hora! Esperem
que els ajuntaments s’afanyin a
complir les normatives i que la
crisi no sigui una excusa per dir-
nos que no hi ha diners per fer-ho;
mai ens han demanat excuses per
fer allò que els dóna la gana, sense
encomanar-se a res més que als
seus interessos partidistes. Quina
llàstima em fan tots els fonamenta-
lismes, siguin del signe que siguin
atempten sempre contra la dignitat
de la ciutadania.

Posats a rondinar, hauríem de
protestar per les pujades d’impostos
que ens aplicaran de cara al 2009.
Vergonyós, la crisi de l’economia

global és la del gran capital, però
qui de veritat la nota són les petites
economies familiars. És temps d’es-
trènyer el cinturó i passar amb el
que es té, ben administrat, és temps
d’economia de resistència i no de
grans números que gravin les peti-
tes economies. Que potser no ho
veuen clar?

Ara que s’haurà de bellugar asfalt
per arreglar nyaps, per què no apro-
fitem per arrodonir les voravies que
tan escairades són un greu perill
per a qualsevol avi? Per què no revi-
sem els pendents dels carrers per
conduir les aigües als embornals?
Per què no miren que la circulació
sigui més fluïda i eviten dos i tres
carrers seguits amb circulació en el
mateix sentit? Per què no comen-
cem a fer servir lògica pel bé de to-
thom en lloc de la prepotència? Per
rondinar que no quedi. Globalitzar
no ha eradicat la pobresa i ara els
rics es queixen sense raó. �

E

� lacasilla_1954@hotmail.com

DES DE FORA VILA

JOSEP 

S E R R A

Mestre i escriptor

Rondinar

‘
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Injustícia a Puigcerdà
JOSEP SESAT�Mollet

El 8 i 9 de novembre ens van pas-
sar uns fets inexplicables a Puig-
cerdà. És vergonyós i incompren-
sible d’una societat que s’hauria
de preocupar de veritat per la ciu-
tadania en general i dels jubilats
en particular com és el nostre cas.
El dissabte 8 de novembre, des-
prés de passar tot el matí a la fira
del Cavall, a les parades de la ciu-
tat i de dinar a un restaurant, a les
4 de la tarda vam portar el cotxe
al pàrquing municipal, perquè
aparcar al carrer era impossible.
Després de deixar el cotxe al pàr-
quing i recollir el corresponent ti-
quet, vam preguntar a la senyora
de la finestreta de l’entrada, quin
era l’horari del diumenge per po-
der anar al matí a recollir el cot-
xe. Ens va contestar que a les 9
del matí ja estava obert i no ens
va donar cap explicació més. Qui-
na va ser la nostra sorpresa, indig-
nació i impotència quan al matí
del diumenge, la persona que es-
tava a la finestreta, després de do-
nar-li el corresponent tiquet, em
va dir que si tenia el bono d’apar-
cament, i que si no el tenia, em
costaria molts diners. Li vaig dir
que no en sabia res de cap bono,
perquè ningú ens havia explicat
res. Conclusió: em va dir que si
hagués tingut el famós bono hau-
ria pagat 5 o 6 euros i, sense, em
costava la injusta quantitat de
30,75 euros.

Comprendreu la meva indigna-
ció per no ser advertit de l’existèn-
cia d’un bono. Després d’una pe-
tita discussió, no vaig treure res

més que posar-me nerviós. A so-
bre, li vaig donar un bitllet de 50
euros i no el van acceptar com
tampoc cap targeta, perquè hi ha-
via un cartell que deia que no
s’acceptaven aquest tipus de paga-
ment (el bitllet màxim que accep-
taven era de 20 euros), però infor-
mar sobre el bono, res de res.

Creiem que és una injustícia.
M’he sentit enganyat i també atra-
cat. Avisem a qualsevol que vagi a
aquesta bonica ciutat que vigili
amb el pàrquing municipal. �

Resposta a ‘Política
negra a l’ombra’
ANTONI PUJÓS�Sant Fost

He quedat sorprès amb la carta Po-
lítica Negra a l’Ombra de Ferran
L. No entenc com gosa menyspre-
ar els partits de l’oposició que in-

tenten ajudar a qui ens veiem pri-
vats tan injustament del nostre pa-
trimoni. Ajuda sana i sense el rere-
fons exercit en el passat per altres
partits, rerefons que encara persis-
teix. De política “negra” a la Con-
reria fa anys que en patim! 

L’honorable alcalde de qui vostè
parla va aprovar, amb el consens
de l’Associació de veïns de la Con-
reria, (a la qual vostès pertany i per
la qual és present a les entrevistes
que l’alcaldessa concedeix als qui
ens hem vist privats de la condició
urbana), la modificació puntual.
El consens va propiciar la modifi-
cació puntual del PGOU a la
Conreria; és a dir, decidir qui seria
considerat urbà i qui no, i aquest
fet discriminatori i sense un criteri
ni tècnic ni lògic va provocar la di-
visió dels veïns.

El president de la seva associa-
ció ens va adreçar a l’advocat de la
Cambra de Parcel·listes de Cata-
lunya encoratjant-nos amb men-

tides i falòrnies a presentar les nos-
tres justes reivindicacions en el
Recurs d’alçada  a la Generalitat.
Però quan la Cambra va tenir la
nostra documentació... inexplica-
blement, la va presentar fora de
temps i la Generalitat va declarar-
la inadmissible per extemporània. 
Resulta molt fàcil senyor Ferran L.
aconsellar als afectats que confiem
en el POUM per tornar a la quali-
ficació urbana de les nostres pro-
pietats. Després de tot el que li he
explicat crec que queda clar que
no és pas aquest el camí. 

El president de la seva associa-
ció al setembre en una carta als
mitjans sobre les obres de la urba-
nització deia textualment: “La
qualitat de l’obra deixa molt que
desitjar, ja hi ha llocs malmesos i
respecte al clavegueram encara no
sabem on van a parar les aigües
brutes”. També diu: “Hi va haver
especulació i n’hi ha (...) I lamen-
tablement, sembla que hi van pen-
dre part alguns funcionaris de l’ad-
ministració”. D’aquests escrits es
desprèn  l’engany i la confusió dels
quals vostès en són víctimes; vostès
segueixen sent enganyats i a més a
més estan mal informats. 

Els convido a que vinguin a l’As-
sociació de Veïns de la Conreria
en Defensa del Patrimoni, que pre-
sideix la senyora Melendo. Comp-
tem amb l’assessorament de bons
profesionals i el suport de l’oposi-
ció i la participació de tots els seus
socis. L’associació és clara,  trans-
parent i treballa per una urbanitza-
ció digna per a tots. Així estarà ben
informat i junts podrem treballar i
no acceptarem més divisions entre
bons  i dolents, urbans i no urbans,
vencedors i vençuts. Per què
aquesta discriminació? Tots sóm
veïns de la Conreria i gaudíem de
la mateixa classificació abans de
ser dividits pel poder. La unió fa la
força i si els veïns no tornem a
unir-nos, no arribarem enlloc. �

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
�

arà prop de 20 anys que vaig trepitjar
per primer cop el teatre del casal 
parroquial de Sant Fost per fer el meu
primer paper com actor al meu poble.

Un actor que llavors tenia poc més de 6 anys i
pintat de vermell i negre ballava al ritme de la
cançó que donava pas a la presentació de les
fúries de l’infern. Els primers assajos recordo que
els vaig fer a l’antic Casal de Sant Fost, un edifici
que hi havia on ara s’alça l'Ateneu i on es reunien
les entitats del meu poble. 

La nit del dissabte 1 de Novembre d’aquest any,
24 hores desprès de fer el passatge del terror, un
tros de sostre va caure damunt les primeres 
butaques de la platea, va ser l’inici d’una mort
anunciada. Ja feia anys que les goteres es 
reproduïen per tot el sostre i el guix que vestia les
partes de darrera l’escenari anava caient, humit,
acumulant-se al terra, al costat del petit vestuari
on ens canviàvem representació rere representació.
Vodevil ha estat la darrera representació que va

acollir aquest teatre que tantes generacions de
santfostencs s’han fet seu, invertint moltes hores
per tirar el modest grup de teatre Segle XX 
endavant. Ara ens hem quedat orfes d’escenari.
El soroll dels calefactors no tornarà a sonar a la
sala, el forat de l’escenari ja no tornarà a ser
obert per algun estrany personatge, el mirall del
vestuari ja no reflectirà cap més cara carregada
de maquillatge, els riures i els aplaudiments no
tornaran a sentir-se mentre els actors esperem
darrera les cortines per fer l’última salutació i
donar les gràcies a tots els que obra rere obra
han omplert el pati de butaques, les llums 
d’escena ja no es tornaran a encendre, i els
records d’anys i anys gaudint entre aquelles
parets serà la única cosa que ens quedarà. Les
cortines, obertes, esperaran ser tancades per una
funció que mai serà representada. Ha mort una
etapa pel grup de teatre Segle XX.

XAVIER CONESA�Sant Fost de Campsentelles

F
Crònica d’una mort anunciada

VOX POPULI

Creu que hi ha
més violència
masclista o ara
se’n parla més?

Manuel
Cousillas

Soldador  (24) 
MOLLET DEL VALLÈS

Possiblement abans n’hi havia
més perquè els homes eren més
masclistes i les dones no estaven
tan considerades.

Fran
Torralba

Administratiu (28) 
MOLLET DEL VALLÈS

N’hi ha igual que sempre tot i
que ara se’n parla molt. A més,
antigament les dones no ho
denunciaven.

Eduardo
López

Jubilat  (69) 
MOLLET DEL VALLÈS

Ho escolto als mitjans però no
conec casos i amb la família jo
em porto bé. Maltractar una 
dona no és d’homes.

Luisa
Salanueva

Mestressa de casa
(64) MOLLET

Ara els homes són molt més
violents i arriben als extrems,
però abans havíem d’aguantar
molt per l’educació. 

Mar
Martín

Dependenta  (37) 
MOLLET DEL VALLÈS

Masclistes n’hi ha hagut 
sempre, el que passa és que ara
no aguantem tant com abans.
Les dones som més dones.

Elena
Miquel

Mestressa de casa
(64) SANTA MARIA

Se’n parla més perquè abans
era una cosa de dins de casa i
la dona era maltractada pel 
marit, els fills i el sogre.

Text i fotos: ANNA PALOMO

El gener de 1953, Mollet va acollir un
grup de mariners del portaavions Fox
de la VI Flota del Mediterrani. A la
imatge, els joves després de jugar un
partit de bàsquet al municipi, en una
recepció feta a la sala de plens de 
l’antic ajuntament a Prat de la Riba,
on aleshores hi havia les oficines 
d’atenció al públic.

MIQUEL REBULL �Mollet del Vallès

Ianquis a Mollet�

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



El plaer de matar
AMADEU ROVIRA�Sant Fost

En la prehistòria hi havia més ani-
mals que homes i havien de con-
viure. Els humans van aprendre a
matar per defensar-se de baralles
tribals i d’atacs d’animals. L’home
va començar sent frugívor i herbí-
vor. La manca de certs aliments en
algunes èpoques de l’any, el va con-
vertir en caçador d’animals, que
van passar a formar part de la seva
dieta habitual. Des d’aquells temps
fins avui l’espècie animal ha sofert
una gran regressió. Els motius són
diversos: des de les malalties i la
despoblació rural, fins als provocats
per l’home, com els pesticides o la
caça desmesurada, que ha fet que
hagin desaparegut espècies i altres
estiguin en perill d’extinció.

Malgrat que es fan esforços per
protegir i repoblar espècies, es
continua amb allò que anomenen
l’esport de caçar. Sabem que
aquest costum ve de lluny, però ha
arribat el moment de començar a
pensar amb el cap. Els governs

haurien de posar més control en
lloc d’omplir les arques amb les
llicències de caça. Un caçador em
va dir: “Nosaltres estimem molt la
natura i ens gastem molts diners
per repoblar-la”. No ho vaig aca-
bar d’entendre si resulta que els
animals que han deixat anar, des-
prés els cacen? Em sembla força
pobre matar guatlles, perdius o
faisans que provenen del corral i
són tan mansos com les gallines.
Molta gent s’ha adonat que cada
dia hi ha menys bestioles al bosc i
a molts llocs no hi queda quasi
res. Fa anys que els estem enveri-
nant,  però malgrat tot continua la
caça aferrissada. A Sant Fost, el
dia que es va aixecar la veda de les
aus, vaig escoltar molts trets d’es-
copeta, però especialment sis de
continus per matar potser una tór-
tora, un tudó o un cagamànecs? 

És cert que la proliferació de
senglars és molt gran, que es fan
batudes perquè són un problema,
sobretot per a l’agricultura, però en
part la culpa és de l’home que va
provocar canvis genètics en aques-
ta espècie. Actualment, si per ali-

mentar-nos depenguéssim de la ca-
cera, les passaríem mol magres i
faríem molts badalls. Tenim boti-
gues i supermercats plens d’ali-
ments que no fan necessari el tro-
feu de quatre animalons que
encara queden en els nostres bos-
cos o conreus. La cacera d’avui no
és justificable, és liquidar tot el que
es belluga o dit d’una altra manera,
el plaer de matar. �

Sempre el meu club
DAVID CREUS�Mollet del Vallès

Amb al pas del temps t’adones de
les tonteries que la gent es capaç
de fer o dir per defensar allò inde-
fensable. Ens costa reconèixer els
propis errors i això acaba trencant
lligams. Parlo del meu club de ten-
nis, el Calderí. Llegint una entre-
vista del president de l’entitat amb
sento feliç. Parla de grans idees per
activar el club com llogar pistes,
que fa anys que es fa al Tennis
Mollet; parla de noves pistes de
paddel, que fa temps que estan

preparades; de tenir una de les
millors escoles de tennis. 

Però continuament m’arriben
queixes de socis de tota la vida so-
bre el tracte rebut i la indiferència
quan es volen donar de baixa
Aquestes queixes fan mal perquè el
Club Tennis Mollet té una histò-
ria. La gent està decepcionada i si
aquells que governen el club pen-

sen que la manera d’aixecar-lo és
destrossant s’equivoquen, així que
per respecte als socis de tota la vi-
da, haurien de canviar el nom del
club, perquè el sentiment de Ten-
nis Mollet no és el que tenim ara. 
He comès errors dins el club, però
mai m’empanadiré de portar a la
sang l’esperit que la gent que va
fundar el club em va ensenyar. �

�
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ALTRESA

SIN CARNET

LIGIER NOVA X-SIZE Año

04, full equip, llant., e.e., c.c. Sólo

10.000 km. PVP: 7.800 euros 

JDM ALBIZIA DIESEL, año

03, e.e., c.c, ràdio-CD, llantas.

PVP: 8.600 euros

TURISMOS y 4 x 4

PEUGEOT 206 2.0 GTI, año

03, full equip, clima., llantas,

rádio-CD. PVP: 8.500 euros.

FORD FOCUS 1.8 TDCI

SPORT 5P, 115 CV, año 06.

Sólo 42.000 km, clima., llantas.

PVP: 12.990 euros.

SUZUKI SWIFT SPORT 1.6.

125 CV, 3p, año 07, geréncia, full

equip. PVP: 14.990 euros.

SUZUKI VITARA 2.0 HDI,

año 03, aire acond., full equip,

defensa. PVP: 11.500 euros.

GRAND VITARA XL7 2.0

HDI, año 04, 7 plzas., full equip,

clima, llant. PVP: 18.500 eur.

PALET MOTOR

MOLLET. Av. Gaudí, 51-53 
T. 935 445 556

GRANOLLERS
c. Corró, 157 · T. 938 401 903
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CLASSIFICATS
LABORAL · IMMOBILIÀRIA · MOTOR · DIVERS

CONTRAPUNT

Rambla Pompeu Fabra, 32, baixos

08100 Mollet del Vallès

Anuncis per teléfon 93 570 52 59

Anuncis per correu electrònic

contrapunt@contrapunt.cat

Anuncis per fax 93 579 33 88

Preu anuncis per paraules:

4,33 euros/setmana

15,15 euros/mes

Preu mòdul: 11,45 euros/setmana

ESQUEMA D’UN MÒDUL (48 X 39 mm) ��

DEMANDES

�
FEINA

EN VENDA

�
IMMOBILIÀRIA

· URGEIX VENDRE OPEL CORSA ECO,
88.000 km. en bon estat, revisat. Preu:
1.000 euros. Tel. 677 38 38 87 (pregun-
teu per Jordi). 

· FORD MONDEO FUTURA TDCI, 115
CV, color gris plata, any 2006. Preu:
14.900 euros. Tel. 93 579 65 00.

· EN VENDA FORD FOCUS TREND 1.6
TDCI, 90 CV, any 2007. Preu: 14.000
euros. Tel. 93 497 03 33.

· COTXE FUSION TREND 1.6, TDCI, 90
CV EN VENDA. Any 2005. Preu: 8.950
euros. Tel. 93 579 65 00.

· PEUGEOT PARTNER COMBI 2.0, HDI,
90 CV, any 2006. Preu: 12.800 euros.
Tel. 93 579 65 00.

· KA COLLECTION 13, 75 CV, any 2007.
Preu: 6.700 euros. Tel. 93 579 65 00.

· SE VENDE SILLA DE OFICINA. A estre-
nar. Precio: 30 euros. Interesados/das
llamar al tel. 687 51 75 50.

· PSICO-CLARIVIDENTE MIGUEL.
Astrologia, tarot, quiromancia, cha-
cras, I-ching, reiki. Profesionalidad y
seriedad. Horas convenidas de 9.30 a
20.30 horas. Tel. 676 22 58 22.

· SOMOS CONSTRUCTORES. Edifica-
mos obra nueva al mejor precio, refor-
mamos su casa, piso, local.
Rehabilitamos su casa vieja o inmue-
ble antiguo. Llámenos: 692 629 014.

· ¿TIENE PROBLEMAS? ¿NO PUEDE
HACER FRENTE A PAGOS O A SU HIPO-
TECA? Llámeme, buscaremos la solu-
ción. Tel. 692 629 014. 
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I

EN LLOGUER

· ALQUILO PISO EN MOLLET. Bien si-
tuado. Tel. 655 19 76 88.

· MOLLET CENTRO. LOCAL DE ALQUI-
LER. 65 m2 y patio de 25 m2 (sólo al-
macén). Totalmente diáfano. Ideal pe-
queño taller y almacenamiento.
Precio: 350 €/mes. Tel. 663 728 815.

· PISO EN MOLLET EN ALQUILER. ZO-
NA SANTA ROSA. Ref. 04058. 80 m2, 3
hab., baño, salón 20 m2, cocina a re-
formar, lavadero, calefacción, suelos
gres. Carp. int. sapelly, carp. ext. alum.
Precio: 750 €/mes. Tel. 93 579 33 33.

· REF. 34 PISO EN ALQUILER EN CANO-
VELLES. ZONA JUNTO MERCADO. Edi-
ficio de obra nueva, piso tipo loft de
60 m2, salón de 20 m2, coc. office 20
m2, ascensor, calefacción, aire acondi-
cionado, exterior, soleado, balcón de
2 m2. Año de construcción: 2008. Pre-
cio: 500 €/mes. Tel. 93 568 35 45.

· PISO AMUEBLADO EN MARTORE-
LLES. Ref. 1669. 60 m2, 3 hab., baño
con ducha, coc., comedor con salida a
balc., lavad., dispone de hab. de ma-
trimonio amueblada, hab. individual,
tv, horno, nevera, lavadora, microon-
das, vasos, sartenes... Precio: 530
€/mes. Tel. 93 570 51 59.

· PISO EN BADALONA. ZONA POMAR.
Ref. 04078. Imprescindible demostrar
solvencia economica y/o aval banca-
rio. 70 m2, 3 hab., baño, salón 20 m2,
coc. impecable, calefac., suelos gres,
carp. int. roble, carp. ext. alum. Pre-
cio: 750 €/mes. Tel. 93 579 33 33.

· REF. 1636. PISO EN SANT FOST DE
CAMPSENTELLES. ZONA CENTRO. 80
m2, 4 hab., baño, coc. con salida a te-
rrazita, totalmente equipado de elec-
trodomesticos (nevera, microondas,
lavadora), lavad. Queda incluido en el
precio los suministros, luz y gas. Dis-
pone de calefacción, suelos de terra-
zo, totalmente exterior, solo 1 vecino.

TRASPÀS
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�
MOTORM

OFERTES

· OFREZCO AYUDA Y APOYO PARA
APRENDER INGLÉS, REFUERZO ESCO-
LAR Y/O CANGURO. Muy económico.
Dispponibilidad para tardes y noches.
Interesados llamar al 666 643 991. 

· MUJER CON EXPERIENCIA. ME
OFREZCO a trabajar por horas, para
limpieza de despachos, tiendas, por-
terias y plancha. Tel. 636 10 43 68.
Preguntar por Ana. Abstenerse agen-
cias.

· REPRESENTANTE DE ARTISTASBUS-
CA cantantes, bailarinas, payasos, hu-
moristas, mariachis, tunas, magos,
streappers (hombres y mujeres), solis-
tas, conjuntos, organizadores de ka-
raoke, instrumentistas, guitarristas...
Mejor si tiene algo grabado. Interesa-
dos/das llamar al tel. 617 749 875 (no
dejar mensaje).

¡URGENTE! MULTINACIONAL SOLICI-
TA DE 6 A 8 PERSONAS. Actividad a
tiempo parcial/completo con posibili-
dad de altos ingresos. T. 93 492 73 98.

· CONSTRUCTORA INMOBILIARIA NE-
CESITA INCORPORAR URGENTEMEN-
TE SECRETARIA con dominio de infor-
mática y don de gentes. Se valorará
experiencia. Jornada completa. Tel.
655 19 76 88.

SE PRECISA

ESTETICISTA
con ganas de trabajar y de

aprender. Carnet de conducir. 
Buen horario y sueldo. Se valorará

nociones de fotodepilación.

Tel. 93 570 93 02. 
Preguntar por Susana

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

· URGE VENDER POR NO PODER ASU-
MIR LAS CARGAS CASA UNIFAMILIAR
EN SANT FOST DE MAS DE 200 M2.
¡Una auténtica ganga! Sólo 53 Ml de
pesetas. Posibilidad de dividir en dos
viviendas para dos familias. Tel. 655
19 76 68.

· REF. 222. PISO EN MONTORNÈS. ZO-
NA NORTE. 59 m2, 3 hab. (1 doble),
cocina de origen con lavad., balcón
7m2. Todo para ref. a su gusto. Estu-
penda situación, muy soleado. Precio:
140.000 € (23.3 Ml). Tel. 93 544 43 17.

· PISO EN LA LLAGOSTA. Ref. 11056.
30 m2, 1 hab., baño, coc. americana,
asc., aire acond., amueblado. Precio:
147.248 € (24.5 Ml). Tel. 93 579 33 33.

· MARTORELLES. ZONA PUEBLO. Ref.
1615. Estudio de 50 m2, 1 hab. doble
con vestidor (antes 2 hab.), baño, coc.
ref., comedor 15 m2, suelo gres,
alum., sólo 4 vecinos. Exterior. Precio:
147.850 € (24.6 Ml). Tel. 93 570 51 59.

· MOLLET. ZONA SANTA ROSA. Ref:
01627. Sup. 50 m2, 3 hab. (1 doble, 2
indiv.), 1 baño, coc. office conservada,
comedor 15 m2, suelos parket, cale-
facción, año construcción 1970, carp.
ext. alum. plata, carp. interior senci-
llas, exterior salon, hab. doble. Precio:
162.400 € (27 Ml). Tel. 93 579 33 33.

· PISO EN MOLLET. ZONA PLANA LLE-
DÓ. Ref. 01289. Para entrar a vivir. 70
m2, 3 hab., baño, salón 18 m2, coc.
ref., lavad., asc. Calefac., suelos gres,
carp. int. sapelly, carp. ext. alum.,
amueblado. Precio: 155.000 € (25.8
Ml). Tel. 93 579 33 33.

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

Se precisa 

AUXILIAR DE
ENFERMERÍA
Se valorará experiencia, 
edad máxima 30 años.

Interesados/as llamar al teléfono

609 701 777
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NAUS EXCLUSIVES 
EN LLOGUER

OBRA NOVA
Polígon Can Magarola

(Mollet del Vallès)

Des de 300 m2. 
Molt aprop d’Estació Renfe de Parets (500 mts.)

Tots els serveis. Accés AP-7, C-17 i C-33

Tel. 93 241 41 95 / 630 48 89 94

Se traspasa

LUDOTECA
en Mollet. 

En pleno funcionamiento y muy
bien situada. Única en la zona.

Interesados llamar al tel. 

93 570 17 82

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

Es necessita

AJUDANT DE
PERRUQUERIA
a Mollet amb experiencia mínima
de 2 anys. Es valorarà tracte amb
el públic i les ganes de treballar.

Interessades truqueu al 

649 87 95 80

Precio: 620 €/mes. Tel. 93 570 51 59.

· REF. 04069. PISO EN MOLLET. ZONA
ESTACIÓN DEL NORTE. 60 m2, 3 hab.,
baño, salón 16 m2, balc. 6 m2, despa-
cho lavadero, trast., calefac., suelos de
terrazo, carp. ext. de alum. Precio:
700 €/mes. Tel. 93 579 33 33.

· APARTAMENTO EN MARTORELLES.
Ref. 1664. 55 m2, 1 hab. doble con sa-
lida a tza., comedor-cocina de 22 m2
con salida a tza. de 12 m2, baño cpto.
con bañera, aluminio, calefac., 2 tzas.,
sin muebles y sin electrodomésticos.
Ascensor. Muy pocos vecinos. Precio:
700 €/mes. Tel. 93 570 51 59.

· REF. 04001. PISO EN MOLLET. ZONA
SANTA ROSA. 80 m2, 3 habitaciones,
baño y aseo. Cocina office reformada.
Suelo terrazo, puertas de sapelly, ven-
tanas de madera, lavadero, calefac.
Piscina comunitaria, asc., amueblado.
Precio: 750 €/mes. Tel. 93 579 33 33.

· ÁTICO EN MONTORNÉS. ZONA CEN-
TRO. Ref. 148. Piso de 80 m2 y 45 m2
de terraza, 3 hab., 1 baño, cocina bu-
tano de origen office, lavadero, co-
medor 22 m2, s/tzo., ascensor,  lavade-
ro, v/aluminio plateado, p/sapelly,
exterior todo, soleado. Precio: 700
€/mes. Tel. 93 568 35 45.



Per fi, després de nou jornades de
competició, el CB Mollet ha acon-
seguit sumar la primera victòria
exercint com a equip local davant
la seva afició. Primer triomf al Pla-
na Lledó i, si el CB Mollet conti-
nua així, tot apunta que no serà l’ú-
nic. “Era important resoldre
aquest partit amb victòria. Ara l’e-
quip s’ha alliberat i estarà més
tranquil a casa”, reconeix el tècnic
molletà, Àlex Coma.

El duel contra el Viladecans (74-
68) va ser d’un joc ensopit, amb
anotacions baixes i no gaire atrac-
tiu per a l’espectador. Els visitants

van estar 40 minuts en defensa zo-
nal i això va alentir el joc. En pri-
mera instància, el Viladecans va es-
tar més encertat de cara a cistella.
García i Boronat van conduir amb
seny l’atac visitant. El marcador re-
flectia distàncies curtes fins a arri-
bar a l’empat del descans (37-37).
Va ser en el tercer quart quan el
CB Mollet va moure la pilota amb
més dinamisme i va desempolsar
els canells anotadors, com els d’A-
renas i Pons, amb 14 punts cadas-
cun. “El partit va ser avorrit però
no ens preocupa l’espectacle,
hem de sumar victòries”, senten-
cia el tècnic molletà. 

Sí que és cert que l’equip ha in-
corporat aquell petit salt qualitatiu
que permet fer una lectura més fre-
da de la situació durant els darrers
minuts, un mecanisme clau per
aconseguir la victòria i que, per
exemple, contra el Granollers o el
Sabadell no va ser possible. Amb el
triomf rubricat a Aragó i aquest
contra el Viladecans, l’esquadra
molletana acumula dues victòries
consecutives contra dos rivals di-

rectes que pugnaran per la perma-
nència. Els nois d’Àlex Coma co-
mencen a recollir fruits del treball
invertit.   

EL PROPER, UN RIVAL DUR

La desena jornada portarà el CB
Mollet diumenge (19 h) a la pista
del Sant Feliuenc, sens dubte l’e-
quip revelació de la temporada. És
el segon classificat, ha perdut no-

més dos partits i a la seva pista és
invicte. “Es tracta d’un equip
compacte, molt coordinat, amb 7
o 8 jugadors molt bons anota-
dors”, analitza Coma. En principi
es pensava que seria un equip que
lluitaria per la permanència i ara
ocupa la part alta del grup C. 

Al vestuari molletà no hi ha le-
sionats així que Àlex Coma pot
comptar amb tots els jugadors per
al desplaçament a Sant Feliu. �
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� MOTOR | FÓRMULA CATALUNYA DE KARTS 

� MOLLET. El Fórmula Catalunya de Karts va tancar la 
temporada diumenge a Lliçà de Vall i va desvetllar les dues
incògnites que quedaven per resoldre: els noms dels
campions de les categories cadet i aleví, Roig i Pareras.

L’HANDBOL SANT FOST DERROTA
EL CORNELLÀ, LÍDER DE LA LLIGA 26

LA UE LOURDES FA ENCAIXAR   
QUATRE GOLS AL SENTMENAT 28

MARTORELLES ES PREPARA PER  
VIURE LA NIT DE L’ESPORT LOCAL  26

� BÀSQUET | Lliga EBA  DESPRÉS DE NOU JORNADES, ELS MOLLETANS SUMEN UNA VICTÒRIA A CASA

ERIC ROIG, A CADET, I IVÁN PARERAS, 
A ALEVÍ, GUANYADORS DEL CAMPIONAT

� MOLLET DEL VALLÈS

PEDRO NAVARRO

� Segona Catalana

El Sanger s’enfronta
al Sant Celoni, el seu
rival directe a la lliga

� MOLLET. Després d’una còmoda
victòria davant el Besalú (el cuer
de la classificació), el CB Sant
Gervasi anirà a casa del seu rival
directe a la classificació, el Sant
Celoni, que té la mateixa puntua-
ció (13 punts) que els molletans en
el còmput total de la competició.
Ambdós equips es troben a les posi-
cions centrals de la taula del grup
1 de Segona Catalana, en què el
Sanger és vuitè i el Sant Celoni,
novè. El derbi vallesà es jugarà diu-
menge.

64
79SANT GERVASI

BESALÚ

� Tercera Catalana

El Parets jugarà 
a casa del cuer, 
el CB La Garriga

� PARETS. El CB Parets tancava el
partit amb una diferència de 9
punts respecte el Centelles. El pro-
per cap de setmana s’enfrontarà a
un rival també accessible, el cuer
de la classificació del grup 2 de
Tercera Catalana, el CB la Garriga. 

68
75CB PARETS

CENTELLES

68

74CB MOLLET REC. GAUD.

CB VILADECANS

CB MOLLET RECANVIS GAUDÍ: Gerard Bas (5),
Àlex Arenas (14), Pau Viladomat, Àlex López
(7), Jordi Pons (14) –cinc inicial–, Roger Dam
(12), Romà Cutrina (2), Roger Lleonart (9),
Jaume Viñallonga (4), Jordi Paredes, Albert
Ferrer (7). PARCIALS: 18-21, 19-16, 15-13, 22-
18. EFECTIVITAT: 19/39 en tirs de 2 punts
(49%), 9/21 en tirs de 3 punts (43%), 9/12 en
tirs lliures (75%).

ENSOPIT. El joc va ser poc atractiu i amb anotacions baixes �M. GARCIA

Plana Lledó 
viu la primera 
tarda de joia
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�  MOLLET. En l’última jornada dis-
putada els equips de tennis taula
del 2002 Molletauto van córrer
sorts ben diferents. L’equip de
Preferent es va imposar 2-4 al CTT
Vilanova, una victòria similar a la
de l’equip de Tercera que va guan-
yar 4-1 a El centre A. El de Segona
va perdre contra el Jrms Congrés
per 2-4, un resultat idèntic a l’acon-
seguit per l’equip de Primera que va
perdre 4-2 a casa del Badalona. �

El primer de la classificació, el
Cornellà, va perdre davant l’equip
santfostenc, que es va mostrar molt
fort durant tot el partit (35-28). L’a-
vantatge que van tenir durant tot
l’enfrontament va permetre a l’en-
trenador, Julio López, fer sortir tots
els jugadors. Així doncs, els de Ló-
pez escalen dues posicions i se si-
tuen quarts dins la classificació del
grup 1 de la Primera Nacional Ca-
talana amb vuit punts, a dos del pri-
mer classificat. Dels set partits ju-
gats, els de Sant Fost n’han guanyat
quatre i han estat derrotats tres ve-
gades. En la propera jornada de lli-
ga s’hauran de desplaçar a la pista
de l’Handbol Garriga-Tamayo, dos
llocs per sota dels santfostencs.  �

� HANDBOL | Primera Catalana  ELS DE LÓPEZ SE SITUEN QUARTS DE LA CLASSIFICACIÓ

36
29H PARETS

CANOVELLES

� SANT FOST  DE CAMPSENTELLES

CONTRAPUNT

El Parets recau contra el Canovelles

El Canovelles va superar en cinc
punts l’equip paretà (29-36), entre-
nat per Manel Herrero, que només
ha aconseguit una victòria aquesta
temporada. La setmana que ve, el
Parets torna a jugar a les seves ins-
tal·lacions i s’enfrontarà al Llagos-
tera. �FOTO: MARC GARCIA

HANDBOL PARETS: Toni i Roger a la porteria;
Xavier Volart (1), Jorge, Siscu (1), Enric (3),
Jordi Palet (8), Ivan Peralta (5), Plaza (1),
Escudero, Jonathan, Alpuente (4), Roger Vila
(1) i Oriol Ballús (5). Entrenador: Josep Manel
Herrero. 

� PREMIS | HI PARTICIPEN VUIT ENTITATS

Torna la Nit de l’Esport 
a Martorelles després de 
sis anys sense celebració

La Nit de l’Esport a Martorelles, que
des de 2002 no se celebrava, reprèn
aquest divendres la setena edició.
L’esdeveniment, que tindrà lloc a
l’Envelat (21.30 h), pretén premiar
amb una placa commemorativa el
millor esportista de la temporada de
cada entitat participant: Club de
Futbol Martorelles, Club Futbol
Sala Martorelles, Unió Esportiva
Bàsquet Martorelles, Associació

Esportiva de Martorelles, Kyoku-
shim Karate Martorelles, Unió
Petanca Martorelles-Pruneres, Club
Ciclista Martorelles i Amics Mo-
toclub Martorelles.

ESPECTACLE ACROBÀTIC

La vetllada estarà conduïda per Ra-
mon Showman i comptarà amb
l’actuació del grup Flip-Flap, cam-
pions del món de rock acrobàtic. Al
finalitzar, hi haurà disco mòbil. A
més, també hi haurà un sopar.  �

Sort dispar 
per als equips
de tennis taula
Molletauto

�  MOLLET. El primer equip del CB
Mollet es confirma com a líder del
grup A de la Segona Divisió de la
XIX Lliga Interclubs Tres Bandes,
després de vèncer el Clot per 5 a 3.
El resultat de les partides va ser:
Alonso 22-Bosqued 22; Garcia 33-
Martínez 23; Vilaseca 40-
Panadero 25; i Feliu 38-González
40. El CB Mollet B va perdre el
seu enfrontament contra el Lliçà
amb un marcador de 2 a 6. �

El Billar Mollet
es referma 
com a líder en
vèncer el Clot

28
35CH SANT FOST

CORNELLÀ

CH SANT FOST: Enric i Jaume (porters), Safa
(8), David (6), Esteve (1), Lluís (4), Marcos (3),
Sergi Lluís (6), Jose (1), Jarque (3), Roman (1),
Ventura (1), javi López (1) i Ivan.

El Sant Fost derrota el
Cornellà, líder de la lliga

� HOQUEI  |   Primera Catalana  EL CANVI D’ENTRENADOR NO FA GIRAR LA TRUITA

� MOLLET DEL VALLÈS. La dimissió de
Jordi Morote, després de no haver
guanyat cap partit aquesta tempora-
da, no ha fet que es girés la truita

per als jugadors molletans. En la
darrera jornada perdia contra el
Congrés, un equip que, segons
l’entrenador provisional, Marc
Miranda, “és superior i ho demos-
tra el fet que sigui quart a la clas-
sificació”. A més, afegeix que el

seu equip “va jugar bé, però va fer
tres errades infantils que li va cos-
tar els tres gols”.

Però la classificació molletana
encara pot donar un gir amb el
nou tècnic: Marc Comadat, que ja
ha començat a entrenar els juga-
dors, tot i que diumenge Miranda
seguirà al capdavant. 

A la propera jornada, els de Mi-
randa hauran d’esforçar-se per vèn-
cer l’Ercros HC Vila-Seca, que es
desplaçarà a Mollet. �

Marc Comadat serà el
nou tècnic del Mollet HC

1
3CONGRÉS

MOLLET HC

� MARTORELLES

CONTRAPUNT
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inmarva Gestió inmobiliària

Serveis inmobiliaris

INMARVA Bloques, naves industrales, 
torres, reformas.

Construcciones
FRANCISCO MARTÍNEZ

e hijos

C/ Ramón Casas, 47 - baixos 

Mollet del Vallès · Tel. 93 579 35 96 

PLACES 
D’APARCAMENT 

a la 
ZONA CENTRE

 PER: 21.000 €
OBRA NOVA 

DIRECTE DE CONSTRUCTOR

CONTRA LA PUJADA 

D’IMPOSTOS A SANT FOST

El PSC PROPOSA:

1. Moderar la pujada d'impostos donada 

la situació actual de crisi econòmica

2. Prioritzar les polítiques socials

3. Potenciar les activitats econòmiques

Miquel Biada, 7 · 08105 Sant Fost       

web: santfost.socialistes.cat 

mail: santfost@socialistes.cat 

JOSEFINA CARO BLANCO
Primera secretària del PSC Sant Fost 

i portaveu del grup municipal socialista

El passat 30 d'octubre, l'equip de govern va

presentar un únic punt en un ple extraordinari

sobre les ordenances fiscals, és a dir, la pujada

d'impostos.

IBI: el PSC va demanar una major rebaixa del

tipus impositiu com a mesura per no pujar el

rebut de l'IBI i així ajudar les famílies en el marc

de crisi econòmica que ens afecta.Aquesta pro-

posta va ser rebutjada per l'equip de govern.

El nostre grup considera èticament negativa la

pujada del 24% del Servei d'Atenció

domiciliària.

Hem de pensar que la majoria dels usuaris són

persones grans amb pocs recursos.Tot i això, el

regidor de CIU va argumentar que aquest ser-

vei no surt a compte ja que porta un dèficit al

poble.

El PSC és un partit d'esquerres defensor de les

polítiques socials i per això, va proposar que

no s'incrementés el preu d'aquest servei.

Una altra proposta desorbitada del govern de

Sant Fost va ser l'important augment en la

taxa per tramitació d'expedients en la

concessió de llicències d'activitats.

El PSC creu que una manera de promou-

re l'activitat econòmica al nostre poble

comença per donar facilitats a les perso-

nes que volen obrir un comerç, muntar

una petita empresa, etc.

El PSC pregunta al grup municipal d'Esquerra,

on són les polítiques d'esquerres si el seu grup

aprova ordenances que perjudiquen els que

més pateixen els efectes de la crisi.
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�� PARETS / MOLLET. Tot i que els
paretans no van començar amb bon
peu, l’equip de J.Carlos Sánchez va
poder remuntar el partit que els
enfrontava a casa al Vincit Polaris
Provençalenc, que no va poder fer

front a l’efectivitat dels paretans a la
segona part. Amb 16 punts el FS
Parets es col·loca a la zona de lide-
ratge de la classificació. Aquesta
propera jornada es desplaçarà a la
pista del Premià Esportiu.

Per la seva part, el triomf folgat
de la UFS Mollet contra el Sant Jo-
an de Vilassar manté els molletans
a la zona tranquil·la de la taula del
Grup 1 de Preferent. En la propera
jornada la UFS Mollet rebrà el
Dosrius Maresme. �

La UE Lourdes continua sumant.
El passat cap de setmana, els mo-
lletans van aconseguir un triomf
balsàmic davant el cuer, el Sent-
menat, que va haver d’encaixar
quatre gols a casa. Des de bon prin-
cipi, el partit es va posar de cara
per als molletans, amb un gol de
David al minut 3’. La resta van ser
obra de Carmona (23’), Rubén
(55’) i Isaac (68’). Amb la bona rat-
xa de les darreres setmanes, el
Lourdes es col·loca a l’11a posició
del Grup 9 de Segona Territorial.
En aquesta propera jornada, els
molletans rebran a Can Vila el Vi-
lamajor, que, actualment, ocupa
plaça de descens. �

� Segona Territorial  ELS EQUIPS BAIXVALLESANS A MITJA TAULA

� Primera Territorial  ONZÈ A LA CLASSIFICACIÓ

1
3CF MARTORELLES

CF PALAUTORDERA

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

El Martorelles es referma a casa

Els gols d’Àlex Lorente (21’) o
Gerard (44’ i 70’), el darrer de
penal, van donar un nou triomf al
Martorelles, que amb 15 punts es
col·loca vuitè a la classificació del
Grup 9 de Segona Territorial. La
setmana que ve visitaran el camp
del líder, La Llagosta.�FOTO: M.G.

CF MARTORELLES: Almeda, Holgado (Édgar),
Àlex Lorente (Calvet), Salanueva, Ricart,
Adrià Lorente, Dani (Cano), Collado, Gil,
Marcos i Gerard (Ferran). ÀRBITRE: Antonio
Reillo. Targetes a Almeda, Salanueva, Ricart i
Gil del Martorelles.

� FUTBOL | Preferent DIUMENGE REP EL CANOVELLES

Cazalla torna a encarrilar
el Mollet cap a la victòria

� MOLLET DEL VALLÈS. Després de
dues jornades sense conèixer la vic-
tòria, els homes de Xavi Gurri han
tornat a guanyar a domicili, aquest
cop davant un Vic lluitador que no
va trobar la manera de trencar la
línia defensiva molletana. El triomf
va arribar de la mà de Manu Cazalla
que va aprofitar una passada en safa-
ta de Marc Fortuny.

Amb 18 punts, els de Gurri són
cinquens a tres punts dels llocs de

promoció. Aquest cap de setmana
els molletans rebran al camp dels
Germans Gonzalvo el Canovelles.

NOUS FITXATGES

D’altra banda, l’exjugador del FC
Barcelona, Christian Jiménez, va
debutar diumenge. Jiménez que va
sortir del planter del CF Mollet, ja
jugat al Mercantí, a la Damm i al
Barça C (2003-2005), al filial del
Cartagena, al Linares i al Baza.
També debutava la passada jornada
Guillem Borja.  �

El Parets convenç fora de
casa i suma el tercer triomf 

� PARETS DEL VALLÈS. El CF Parets ha
sumat una nova victòria a domicili
en imposar-se al Sant Hilari, en un
partit en què els de Gurri es van
mostrar molt superiors als locals.
Els artífex dels gols paretans van

ser: Latre (7’), Quim (32’), Latre
(49’) i Puchi (80’). Amb aquest
resultat, el CF Parets se situa 11è
de la classificació del Grup 1 de
Preferent, amb 12 punts. Aquesta
propera jornada, els de Gurri bus-
caran el seu primer triomf davant
l’afició en el partit que els enfronta-
rà al Roses, 10è a la taula. �

4
2SANT HILARI

CF PARETS

La Molletense ensopega
contra el cuer de grup

� MOLLET DEL VALLÈS. Tot i que la visi-
ta al camp de l’Anguera, últim a la
classificació, havia de ser un despla-
çament fàcil, i més després de la
golejada aconseguida contra el

Vilassanés, els de Montoya no van
aprofitar l’oportunitat de sumar tres
punts. Els gols de Víctor (67’) i
Òscar Muñoz (88’) no van ser sufi-
cients per endur-se la victòria. La
Molletense baixa un lloc i es
col·loca 11a. Diumenge rebrà el
Sant Joan de Montcada. �

2
3PB ANGUERA

MOLLETENSE

4
0CD SENTMENAT

UE LOURDES

UE LOURDES: Fran, Boqui (Raúl), Fran Garcia,
Serdà, Badioula, Josep, Alberto (Dani), Richi,
Ruben, David (Kevin) i Carmona (Isaac).
ÀRBITRE: Ignacio de la Fuente. Targetes als
molletans: Fran, Josep, Isaac i Rubén. 

1
0UE VIC

CF MOLLET UE

� FUTBOL SALA | LA UFS MOLLET GOLEJA A DOMICILI

El FS Parets s’apropa al
lideratge en guanyar a casa
el Vincit Polaris Provençal

3
6FS PARETS 

VINCIT POLARIS

9
3ST JOAN DE VILASSAR

UFS MOLLET

El Lourdes goleja al camp
d’un Sentmenat al pou
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GARAJE ELOY MOLLET, S.A
SERVEI OFICIAL  CITROËN 
Félix Ferran, 3-4 · 08100 MOLLET DEL VALLÈS
Taller: 93 570 63 94 · Ventas: 93 593 36 37

CITROËN

Nou CITROËN C5

Al seu servei
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LA PINTURA DE ROSA AGENJO  
RET HOMENATGE A L’ÀVIA MARINETTE

� ART | EXPOSICIÓ A LA MARINETA

� Dijous Rosa Agenjo inaugurarà la mostra La Rosa de la Marinette,
dedicada a la seva àvia, Maria Damm, que va ser coneguda com la
Marinette i que regentava l’hostal de la masia que fa 21 anys es va
convertir en centre cultural. Es podrà veure fins al 20 de desembre. CULTURA

La Bombeta, de la mà del col·lec-
tiu la República del Ritmo, estrena
dissabte una nova activitat: el Ver-
munt Flamenquillo (13h), que in-
clourà un concert i una tapa pel
preu de dos euros. Aquest primer
directe anirà a càrrec de la forma-
ció de rumba Wirakocha, que
compta amb el cantant Ismael Vi-
lar, amb David Sánchez Narváez
Davisón, a la veu; Toni Jiménez
Ruiz Tonikele, com a lletrista, gui-
tarra i veu; David Gualda Manza-
no Ralo, al cajón flamenc; Javier
Gallego Jiménez Javiwuana, a la
guitarra; Míriam, també al cajón;
Toni Palike, a la percussió; Natty,
als teclats; Marta Pagès, a la flauta
travessera, i Morales, al baix. Wira-
kocha beu de múltiples influències
i en fa una barreja. Alguns temes
poden sonar a cançons de Los De-
linqüentes, Fabulosos Cadillachs o
Manu Chau, però només són de-
talls dins les composicions pròpies.

El Vermut Flamenquillo s’em-
marca en l’inici d’un cap de setma-
na estable programat per la Repú-
blica del Ritmo, que es completarà
el diumenge (20h) amb el concert
de Mistahaid (ska i reggae). 

El cicle de la República del Rit-

mo es farà, a partir de desembre, ca-
da primer cap de setmana de mes. 

D’altra banda, La Bombeta con-
tinuarà el divendres (21h) amb els
habituals video concerts, en aques-
ta ocasió dedicat a Rolling Stones.
L’audiovisual Four Flicks és un do-

cument en forma de quatre DVD
que recull la gira Licks World Tour
(2002-2003), amb els directes al te-
atre Olympia de París, al Madison
Square Garden, de Nova York i a
l’estadi Twickenham de Londres, i
dos documentals. �

� MÚSICA | LA FORMACIÓ DE RUMBA WIRAKOCHA ESTRENA LA NOVA ACTIVITAT

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT 

La Bombeta i República
del Ritmo encenten un
cicle de Vermut flamenc

� MOLLET. La Bombeta va acollir diumenge la proposta dels cantautors
Oriol Stardust (a la fotografia) i The missing leech. L’estil proper
d’ambdós, influenciat pel folk americà, va propiciar un concert unitari
que va omplir l’espai del carrer Lluís Duran. �MARC GARCIA

Oriol Stardust i The missing leech�

Com cada any, la Banda de Joves
Músics (BJM) de Mollet ha prepa-
rat un espectacle amb nou reperto-
ri per commemorar Santa Cecília,
patrona de la música.  

Així, diumenge la cinquantena
d’instrumentistes de la formació,
dirigits per Xavier Padillo, oferiran
al públic baixvallesà el muntatge
Detalls de Broadway, amb frag-
ments d’alguns dels musicals més

famosos, com El Fantasma de
l’Òpera, Jesucrist Superstar i Cats,
entre altres.

Aquesta és una de les dates més
importants de l’entitat en el calen-
dari cultural de la ciutat. Durant
l’any, la Banda de Joves Músics
també participa al cicle l’Estiu Fes-
tiu, a la commemoració de l’Onze
de Setembre i als actes populars
del Carnestoltes, entre altres. �

La Banda de Joves Músics
celebra Santa Cecília amb
peces cèlebres de Broadway

� ESTRENA PER A LA FESTA PATRONAL

DIUMENGE, 23 de novembre · 18 h 

Can Gomà · Gratuït

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M.ERAS

� EXPOSICIÓ

Martorelles rep 
una mostra d’uns 
80 llibres prohibits

� MARTORELLES. La Biblioteca
Montserrat Roig acollirà des de diu-
menge i fins al 10 de desembre l’ex-
posició itinerant Llibres prohibits,
un recull de la producció editorial
revolucionària del primer terç del
segle XX a l’Estat espanyol elaborat
pel dissenyador gràfic i col·leccio-
nista Sergi Freixes, juntament amb
Jordi Garriga. Freixes va iniciar fa
una dècada la seva col·lecció que
compta amb 200 volums, dels
quals se n’exhibiran 80.

� GRAVACIÓ

La Limoncello grava
un videoclip a la
plaça Prat de la Riba

� MOLLET DEL VALLÈS. La novella for-
mació molletana La Limoncello
gravarà aquest diumenge, a partir
de les 10 del matí el videoclip pro-
mocional del tema El Rey de las
Maracas. L’escenari serà la cèntrica
plaça Prat de la Riba. D’altra
banda, la formació molletana Gain
dissabte a la nit presentarà el disc
Que va a ser de nosotros a la Perla
Fest 2008, organitzat per La Perla
Rock’nRoll Bar a la sala Rocksound
de Barcelona  (c/Almogàvers, 116).



DV, 21 NOVEMBRE 2008 31PUBLICITAT contrapunt



Una boira baixa que s’expandeix de
l’escenari cap a la platea dóna la
benvinguda al públic de Ruddigore
o la nissaga maleïda. L’ambient
d’intriga i terror, amb un escenari
en el qual predomina el negre, s’ac-
centua amb les primeres notes del
piano interpretades per Francesc
Mora… La música, sens dubte, in-
dica a l’espectador que està a punt
de veure una història terrorífica. Pe-
rò, no només això. Qui ja coneix al-
gun treball de Gilbert i Sullivan, el
dramaturg i el compositor anglesos
culpables de Ruddigore, sap que tot
plegat estarà farcit de molt sentit de

l’humor, ironia i crítica social.
La base sobre la qual ha treballat

la jove companyia Egos Teatre ja
era prometedora, però el muntatge
s’arrodoneix amb el talent dels ac-
tors –dirigits amb molt de gust– que
han sabut aprofitar els pocs recursos
d’una producció modesta. La posa-
da en escena és senzilla, però efec-
tiva: sis cadires, tres a cada costat de
l’escenari, que flanquegen l’espai
central per a l’acció i mantenen els
actors constantment a escena. 

Ruddigore és, doncs, una opereta
satírica, adaptada lliurement per
presentar-la al públic contempora-

ni amb tocs d’actitud descarada.
Tot mantenint la crítica a una so-
cietat que rendeix culte als fets so-
brenaturals sense qüestionar-se’ls,
Egos Teatre potencia la paròdia de
l’egoisme i el crim.

Seria injust no destacar l’actuació
dels actors, tant pel que fa al cant
(sense necessitat de micròfons),

com a la creació de personatges.
Ruddigore és una nissaga de baro-
nets sobre la qual cau una maledic-
ció: tot aquell que hereta el títol ha
de matar una persona cada dia si no
vol morir en una terrible agonia.
Ruthven i Roderic són dos germans
bessons que no saben qui és el més

gran i, per tant, qui ha de complir
amb l’horrorífic destí. Ruthven és
un covard que fingeix la seva mort i
viu transformat en un granger tímid
que estima Rose, una donzella es-
bojarrada que consulta tot en un
manual de bon comportament. Ro-
deric porta el pes de la maledicció
fins que apareix Richard, un mari-
ner desvergonyit i impulsiu que
desemmascara l’estafa. La història
es completa amb Hannah, la tieta
de Rose i la presidenta de l’Associa-
ció de familiars de les futures vícti-
mes i un dels personatges que més
celebra el públic, la Margaret, una
dona trastocada perquè el baronet
la va deixar plantada a l’altar.

L’èxit de públic i de crítica de
Ruddigore o la nissaga maleïda és
ben merescut. L’espectador gaudeix
d’un espectacle fresc, sense artificis,
però amb unes interpretacions ben
trobades i delicadament còmiques.
Apte fins i tot per aquells que rene-
guen dels musicals. �

� CRÍTICA TEATRAL | EGOS TEATRE TORNA AL BAIX VALLÈS AQUEST DISSABTE

� � PARETS / MOLLET

MONTSE ERAS

L’opereta terríficament esplèndida

A CAN RAJOLER. ‘Ruddigore’ es va poder veure el 2 de novembre al teatre paretà � ORIOL GASSÓ

Títol: Ruddigore o la nissaga

maleïda

Companyia: Egos Teatre

Direcció: Joan Maria Segura

Autor: William S. Gilbert

Actors: Ana Alborch, Lali Camps,

Rubén Montañá, Albert Mora,

Maria Santallusia, Toni Sants

Piano: Francesc Mora

Dia i lloc de la representació:

2 de novembre, al teatre de Can

Rajoler de Parets

Dia i lloc de la propera 

representació: Dissabte 22

(21 h), a Can Gomà (Mollet)

Preu: 12 € / 6 (amb descompte)

FITXA TÈCNICA

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

�

�

*

‘Ruddigore o la nissaga
maleïda’ és apte fins i tot 
per a aquell públic que
renega dels musicals

� PÚBLIC FAMILIAR

Scrakeja’t és la nova proposta de
Rialles dirigida al públic familiar,
especialment als joves, que fusio-
na la dansa contemporània i el
hip-hop a partir d’un joc de parau-
les que ha inspirat les coreografies
i ritmes. La formació Cobos Mika
Company pretén apropar el llen-
guatge de la dansa per mitjà de
l’experimentació de sensacions i
emocions provocades pel movi-
ment del cos.

PRESTIGI INTERNACIONAL

Olga Cobos i Peter Mika van co-
mençar a treballar junts el 1999 i
l’any següent van crear la seva prò-
pia companyia, amb la qual van
estrenar al teatre de Linz (Aus-
tria). A partir del 2001 fins al 2005
van rebre ajuts de Munich i del
Land de Niedersachsen (Aleman-
ya) i, a partir del 2003, també re-
ben subvencions de la Generalitat
i del Ministerio de Cultura. La
companyia ha recollit diversos
premis internacionals, com el
premi de coreografia de Solos In-
ternacionals a Stuttgart 2004 i ha
estat triada per Les Plateaux de la
Biennale Nation ale de Danse du
Val-de-Marne (Paris, 2002), entre
altres reconeixements.

A Sckrakeja’t, Olga Cobos i Pe-
ter Mika dirigeixen, interpreten i
han ideat la coreografia. La forma-
ció és completa amb els intèrprets
Pol Frutos, Lluc Frutos, Berta
Pons, Clara Pons, Manel Salas i el
tècnic Jordi Fuentes. �

Rialles porta
una mescla de
hip hop i dansa
contemporània
� PARETS DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M.E.

DIUMENGE 23 de novembre · 18 h 

Can Rajoler · 6,5 euros
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ARSEGUR SEGURIDAD

· VIGILANTES DE SEGURIDAD CON ARMA

· VIGILANTES DE SEGURIDAD SIN ARMA

· COCHE PATRULLA (Polígonos, urbanizaciones)

ARSEGUR SERVEIS

· RECEPCIONISTAS

· TELEFONISTAS

· CONSERJES

· PORTEROS

· AZAFATAS

ARSEGUR JARDINERÍA

STOP ALARMA

· ALARMAS

· CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS

· CUSTODIA DE LLAVES

· CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISIÓN

· BARRERAS ANTIHURTOS

· SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

ARSEGUR LIMPIEZA

· LIMPIEZA DE EDIFICIOS

· LIMPIEZA INDUSTRIAL

· SUMINISTROS HIGIÉNICOS

· LIMPIEZA DE CRISTALES Y FACHADASARSEGUR SERVICIOS TÉCNICOS

· CONTROL DE PLAGAS

· HIGIENE AMBIENTAL

· LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CONDUCTOS 

DE AIRE ACONDICIONADO

ARSEGUR OUTSOURCING

· DISTRIBUCIÓN CORREO

· DISTRIBUCIÓN PAQUETERÍA

· MOZOS ALMACEN

· MANIPULADORES

· CARGAS Y DESCARGAS

· ALMACENAJE

· MENSAJERIA

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

La segona temporada de l’espai
d’art jove Nouart, a La Nau, s’obri-
rà aquest divendres (21.30h) amb
una mostra fotogràfica de la molle-
tana Sònia Villegas i el viguetà Xa-
vier Auseller. L’exposició, que es
podrà visitar a l’equipament juvenil
de l’avinguda del Parc fins al 12 de
desembre, porta el títol de Xina. La
pausa del temps i és fruit de l’expe-
riència dels dos fotògrafs en un
viatge personal al país asiàtic.

Sònia Villegas estudia a l’Institut
d’Estudis Fotogràfics de Catalunya
i ha impartit cursos de fotografia di-
gital creativa. Auseller s’ha especia-
litzat en fotoperiodisme. Xina. La
pausa del temps es va presentar per
primera vegada a Vic, l’any passat, i
es va exposar també l’estiu passat a
Perpinyà.

D’altra banda, una de les nove-
tats del Nouart d’aquesta tempora-
da és la inclusió de dues exposi-

cions col·lectives que es faran al
Centre Cultural La Marineta, els
mesos de juliol i desembre de
2009. A partir de Nouart, en l’ante-
rior edició naixia també la primera
mostra d’art al carrer.

Nouart és un nou projecte que té

per objectiu donar suport a joves
artistes molletans que desenvolu-
pin un projecte creatiu propi. L’Es-
pai Jove la Nau ofereix un espai on
treballar en l’obra, mostrar el tre-
ball artístic a l’espai d’exposicions i
fer-ne difusió.  �

� ART | SÒNIA VILLEGAS I XAVIER AUSELLER EXPOSEN A LA NAU

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M.ERAS

Una mostra fotogràfica sobre
la Xina reobre la sala Nouart 

� MOLLET DEL VALLÈS. L’Ajuntament
ha convocat la 14a edició del
Concurs de Fotografia de Sant
Vicenç, que farà públic el veredic-
te el 16 de gener al centre cultural
La Marineta, en el marc de la festa
major d’hivern.  

Cada participant pot entregar un
màxim de tres instantànies abans
del 10 de gener. El certamen té

dues categories, segons si el
és lliure (dotat amb 220 eu
sobre Mollet (el primer pre
de 350 euros; 220, el segon, 
el tercer), a més d’un guardó
la millor obra d’un participa
cal (200 euros). Des de la p
edició, també es premia el 
concursant jove, entre 12 i 1
(100 euros). �

El concurs d’instantànie
de Sant Vicenç, convoca

� FOTOGRAFIA | VEREDICTE PER LA FESTA MAJOR

CARTELL PROMOCIONAL. La cultura xinesa centra la mostra�AJUNTAMENT

L’artista molletana
Calahorra exposa al
CIRD Joana Barcala

� El Centre d’Informació i
Recursos per a Doness (CIRD)
Joana Barcala acull, fins al 10 de
desembre l’exposició de la pintora
molletana E.L. Calahorra. La
mostra organitzada també per l’as-
sociació d’artistes CREA es va
inaugurar divendres passat. En
aquesta ocasió, Calahorra mostra
tant la seva producció pictòrica
com l’escultòrica.

La Sala Fiveller 
acull un homenat
a Manel Mínguez

� Divendres (20h) s’inaugur
exposició d’homenatge al 
Manel Mínguez, que es 
veure fins al 30 de novembr
Sala Fiveller. La mostra, q
anat a càrrec de Carmen Her
Sílvia Tarafa i Jordi Míngu
podrà visitar els feiners, de 1
20.30h, i els dissabtes i festi
14 a 14h i de 17.30 a 20.30
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AGUSTÍ ANTIGA MONNER

RACÓ D’ART

CASTELL DE GUIMERÀ (1926)
Agustí Antiga Monner (Barcelona,1874 - 1942)

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) 

“Sempre m’ha agradat molt l’ai-
gua i he trobat interessant allò
que hi passa dins. Des de sota, les
persones semblen animals aqüà-
tics”. Tot responent a la seva curio-
sitat, la realitzadora molletana Neus
Ballús s’ha submergit a la piscina de
Can Pantiquet per gravar Immersió,
un documental experimental que
pretén mostrar la vida quotidiana
dins d’una piscina de barri i retratar
les persones que hi passen. Per això,
la directora ha gravat des de sota
l’aigua tots els usuaris de l’equipa-
ment esportiu, des de nadons que
aprenen a nadar fins a octogenaris.
“Hi ha actituds molt diverses i s’hi
poden fer moltes coses, com rela-
xar-se o fer vida social”. La càmera
subaqüàtica permetrà a l’espectador
tenir la sensació d’estar dins l’aigua,
tot i que sentirà el so registrat des de

fora de la piscina.
L’últim bloc del rodatge es va

acabar dilluns i es preveu que el
documental, que tindrà un format
de migmetratge, es pugui estrenar
a Mollet el 21 de desembre. La
pel·lícula dirigida per Ballús està
produïda per la productora El Ki-
nògraf, que preveu fer circular la
cinta per festivals internacionals.
Neus Ballús és també autora de

L’Avi de la Càmera (2005), un do-
cumental sobre l’afició de l’avi Jau-
me per la filmació, que va tenir un
gran èxit en el circuit internacional
de festivals de cinema documental,
com el prestigiós INPUT. La pro-
ductora El Kinògraf és també res-
ponsable del documental Quan
plovien bombes (2007) i de la sèrie
documental que actualment s’e-
met per BTV Barcelona any zero. �

� CINEMA | EL DOCUMENTAL EXPERIMENTAL ‘IMMERSIÓ’ S’ESTRENARÀ EL DESEMBRE

Neus Ballús converteix
en actors els usuaris de la
piscina de Can Pantiquet
� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

Pintor barceloní de la primera
meitat del segle XX i fill de la
popular actriu de teatre Anna
Monell, va cursar els seus estu-
dis a l’Escola de Belles Arts i va
ser premiat amb diversos di-
plomes i medalles. En els seus
inicis, va pintar en base de
l’antiga escola, de manera te-
rrosa i ombrívola. En aquell
temps va produir algunes
obres estimables, entre les
quals s’ha de comptar una
magdalena i diversos retrats.

Posteriorment, la seva obra
es va anar aclarint i adquirint
més tonalitats vives i major ex-
pressió colorística. En la seva
nova modalitat, va pintar un

gran nombre de paisatges i
natures mortes. Va sobresortir
també en el dibuix, pel qual va
tenir una gran facilitat i una
visió certera i justa. 

El 1926 va exposar uns as-
pectes urbans barcelonins a les
galeries Dalmau. Part de la se-
va obra es troba al Museu
d’Art Modern de Barcelona. �

En els seus inicis 
va pintar de forma
terrosa, segons
l’antiga escola

RODATGE. Instant d’una de les sessions a Can Pantiquet �PLANCTON_LAB
El Kinògraf va participar 

dimarts al 15è Festival de 

Cinema Independent de 

Barcelona L’Alternativa amb la

miniproducció Pepitu Ricu, nova

aventura de la saga familiar 

Ballús. El curt es va poder veure

a la Pantalla Hall del CCCB en

la sessió  Assumptes de 

família. El proper dimecres es

projectarà al Teatre Arriaga de

Bilbao dins del festival de Cine

Documental Zinebi.

‘PEPITU RICU’
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La segona temporada de l’espai
d’art jove Nouart, a La Nau, s’obri-
rà aquest divendres (21.30h) amb
una mostra fotogràfica de la molle-
tana Sònia Villegas i el viguetà Xa-
vier Auseller. L’exposició, que es
podrà visitar a l’equipament juvenil
de l’avinguda del Parc fins al 12 de
desembre, porta el títol de Xina. La
pausa del temps i és fruit de l’expe-
riència dels dos fotògrafs en un
viatge personal al país asiàtic.

Sònia Villegas estudia a l’Institut
d’Estudis Fotogràfics de Catalunya
i ha impartit cursos de fotografia di-
gital creativa. Auseller s’ha especia-
litzat en fotoperiodisme. Xina. La
pausa del temps es va presentar per
primera vegada a Vic, l’any passat, i
es va exposar també l’estiu passat a
Perpinyà.

D’altra banda, una de les nove-
tats del Nouart d’aquesta tempora-
da és la inclusió de dues exposi-

cions col·lectives que es faran al
Centre Cultural La Marineta, els
mesos de juliol i desembre de
2009. A partir de Nouart, en l’ante-
rior edició naixia també la primera
mostra d’art al carrer.

Nouart és un nou projecte que té

per objectiu donar suport a joves
artistes molletans que desenvolu-
pin un projecte creatiu propi. L’Es-
pai Jove la Nau ofereix un espai on
treballar en l’obra, mostrar el tre-
ball artístic a l’espai d’exposicions i
fer-ne difusió.  �

� ART | SÒNIA VILLEGAS I XAVIER AUSELLER EXPOSEN A LA NAU

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M.ERAS

Una mostra fotogràfica sobre
la Xina reobre la sala Nouart 

� MOLLET DEL VALLÈS. L’Ajuntament
ha convocat la 14a edició del
Concurs de Fotografia de Sant
Vicenç, que farà públic el veredic-
te el 16 de gener al centre cultural
La Marineta, en el marc de la festa
major d’hivern.  

Cada participant pot entregar un
màxim de tres instantànies abans
del 10 de gener. El certamen té

dues categories, segons si el tema
és lliure (dotat amb 220 euros) o
sobre Mollet (el primer premi és
de 350 euros; 220, el segon, i 180,
el tercer), a més d’un guardó per a
la millor obra d’un participant lo-
cal (200 euros). Des de la passada
edició, també es premia el millor
concursant jove, entre 12 i 18 anys
(100 euros). �

El concurs d’instantànies
de Sant Vicenç, convocat

� FOTOGRAFIA | VEREDICTE PER LA FESTA MAJOR

CARTELL PROMOCIONAL. La cultura xinesa centra la mostra�AJUNTAMENT

L’artista molletana
Calahorra exposa al
CIRD Joana Barcala

� El Centre d’Informació i
Recursos per a Doness (CIRD)
Joana Barcala acull, fins al 10 de
desembre l’exposició de la pintora
molletana E.L. Calahorra. La
mostra organitzada també per l’as-
sociació d’artistes CREA es va
inaugurar divendres passat. En
aquesta ocasió, Calahorra mostra
tant la seva producció pictòrica
com l’escultòrica.

La Sala Fiveller 
acull un homenatge
a Manel Mínguez

� Divendres (20h) s’inaugura una
exposició d’homenatge al pintor
Manel Mínguez, que es podrà
veure fins al 30 de novembre a la
Sala Fiveller. La mostra, que ha
anat a càrrec de Carmen Herencia,
Sílvia Tarafa i Jordi Mínguez, es
podrà visitar els feiners, de 17.30 a
20.30h, i els dissabtes i festius, de
14 a 14h i de 17.30 a 20.30h a la
cèntrica sala de la rambla.



� L’Escola de la Natura i el Consorci del riu Besòs va iniciar 
diumenge una plantada que culminarà amb 500 arbres de
grans mides. El bon temps va acompanyar el més d’un centenar
de persones que es van apropar darrere el Pavelló d’Esports
per plantar una seixantena d’arbustos (llentiscles, marfulls i
saücs). També es van sembrar tres arbres de mida gran, el forat
del qual ja estava fet per facilitar la feina.�FOTO: MARC GARCIA

Famílies de Parets planten arbustos�
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� MARTORELLES. La Joventut Sardanista de Martorelles celebra
dissabte (18 h) la festa del soci a la Masia de Can Carrancà.
L’audició de sardanes anirà a càrrec de la Cobla Baix
Llobregat, que finalitzarà amb L’hora dels adéus. GARBUIX

� SOBRE RODES | DIUMENGE SE SORTIRÀ DE CAN JORNET (10 H)

Caixa Catalunya organitza 
una bicicletada per Gallecs

L’Obra Social de Caixa Catalunya
organitza una bicicletada per l’es-
pai rural de Gallecs amb l’objectiu
de conèixer la zona i la seva fauna
ornitològica. L’activitat tindrà lloc
diumenge i el punt de trobada serà
Can Jornet, a Parets del Vallès, a les
10 del matí. El recorregut seguirà
per la Torre d’en Malla, l’aviari de
cigonyes, els Aiguamolls Can Salvi,

l’església de Santa Maria de Ga-
llecs, el Bosc de Can Cruz i el Bosc
de la Torre d’en Malla. La sortida,
de tres hores, està pensada perquè

la pugui fer gent de totes les edats
ja que no requereix un alt grau d’es-
forç. La inscripció de l’activitat és
gratuïta i per fer les reserves cal tru-
car al 902 400 973.

L’Obra Social de Caixa Catalun-
ya, en conveni amb el Consorci de
l’espai rural de Gallecs, intenta fo-
mentar l’activitat a la zona. De fet,
pel març va organitzar una planta-
da a diversos indrets de Catalunya,
en què es van sembrar 1.100 arbres
a l’espai rural de Gallecs. �

LA JOVENTUT SARDANISTA
CELEBRA DISSABTE EL DIA DEL SOCI

PREMIATS. A l’entrega de guardons del concurs fotogràfic �J. SEGALÉS

� FOTOGRAFIA

Concurs d’imatges
muntanyenques

� MOLLET. El tercer concurs de
fotografia del Club Muntanyenc
reconeixia divendres els guanya-
dors. En la categoria d’Activitats i
esports de muntanya, el primer
premi se l’emportava Albert Fanés;
el segon, Taüll Xicola; i, el tercer,
M. Teresa Llavina. En la categoria
Paisatge hivernal, Albert Fanés tor-
nava a emportar-se el primer guar-
dó; Joan Juncosa, el segon; i
Dolors Garcia, el tercer. Les imat-
ges s’exposaran a la Biblioteca Can
Mulà fins al 27 de novembre.

� � MOLLET / PARETS

CONTRAPUNT 

El recorregut és de tres hores i té com a objectiu conèixer els  ocells de la zona

L’Obra Social de Caixa
Catalunya ja va plantar
1.100 arbres el passat
mes de març a Gallecs
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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

FLORS DE BACH PER TRACTAR LA

”DEPRESSIÓ  DE TARDOR” (II)

Comprendre i acceptar l’ara, treient-li el màxim profit i sense
enganxar-nos d’un sentiment nostàlgic respecte de l’estiu viscut, és
primordial per viure bé la tardor. Recordem els bons moments de les
vacances, però sentint-nos afortunats, ja que de nosaltres depèn
viure positivament aquest reinici. Convé tenir en compte que grà-
cies als canvis d’estació podem gaudir de vivències diferents, la qual
cosa és un regal per als nostres sentits.

La Natura, tan generosa amb nosaltres,ens ofereix un grapat de
remeis naturals per combatre la depressió de la tardor. Per exemple,
l’Hipèric ens ajuda a pujar l’estat d’ànim i a sentir-nos més feliços.
Alhora, les flors de Bach Mustard i Gentian ens afavoreixen una
actitud positiva, però tot tractament floral a prescriure per aquest
tipus de depressió hauria d’incloure Walnut, ja que és la flor per
excel·lència que augmenta la capacitat d’adaptació als canvis de tot

tipus, inclòs el d’estació. Val a dir però,
que cada pacient és únic i cada tras-
torn és únic, ja que les circumstàncies
que deriven en una depressió també
són úniques i així han de ser tracta-
des. És a dir, tot i que la manifestació
sigui comú: una depressió de tardor,
cal contemplar la singularitat de
cada cas i concretar el tractament flo-

ral i fitoterapèutic de forma per-
sonalitzada.

Per Gabinet
Psicopedagògic 

i Mèdic Naturista
Molins

� 93 570 43 04
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PER MENJAR

Ingredients

- canya de llom a la 

sal

- 1 tall de llom de 

porc

- 2 kg de sal gruixuda

- pebre negre

Llom de porc a la sal

(per a 2 persones)

- 1/4 kg de llom a la 

sal

- fulles de ruca fresca

- 1 pera dolça

- 100 g de formatge 

de ratllar padà

- suc de llimona

- pebre verd

- oli d'oliva verge 

extra

LLOM DE PORC A LA

SAL

Primer, posem pebre a la canya de llom,
ben escampat per tot el tros. Posem sal
a la base de la safata. Hi posem el llom
i l'anem enterrant amb la sal.

A continuació, posem la plata al forn
durant 25 minuts a temperatura molt
alta. Quan s'ha refredat, traiem l'excés
de sal del llom amb un paper de cuina,
i el tallem ben primet. Freguem el plat
amb una llimona i hi anem posant els
talls de llom.

Posem una mica de suc de llimona en
un bol. Uns grans de pebre, que hem
esclafat... i també oli d'oliva. Ho mun-
tem, i posem la vinagreta al damunt
del llom. 

Mentrestant, tallem la pera. Amb el
tallaformatges, fem làmines fines del
formatge padà. 

Al mateix bol hi aboquem la ruca i els
trossets de formatge. Posem al plat la
pera, i a sobre la ruca i el padà. 	

�
INGREDIENTS

L’APARADOR

Administració de Loteria Número 1
Jaume I (Quatre cantons) | T- 93 570 57 86 | F- 93 593 95 02 | www.loteria1mollet.com | MOLLET DEL VALLÈS

L’Administració de Loteria Número 1, a l’avinguda Jaume I�M.G.

Nascuda el 1981 l’Administració de Loteria
número 1 torna a ser protagonista amb el
sorteig de Nadal. Antonio Villar i Maria
Dolors Pedrola han repartit sort en diverses
ocasions: s’estrenava el 1982, amb el primer
premi del sorteig extraordinari de Vacances;
l’han seguit, un tercer de la Loteria de Nadal
(1984); la Grossa de Nadal (1986); un tercer
íntegre de la Loteria (1989); dos segons premis (1992 i 2003), i
el més recent, al febrer passat, el segon premi del 29.822, un
fixe a l’administració. Enguany, per Nadal, els imparells són els

més sol·licitats, tot i que els acabats en 8
també han fet fortuna. També la travessa
futbolística ha deixat calerons. A l’última
jornada de l’any passat van segellar un ple
al 15. L’Administració comercialitza tots
els jocs de l’Estat (loteria, Bono-Loto,
Euromillón, Primitiva i el Gordo de la
Primitiva, Quiniela, Quiniela Hípica) i

obre cada dia de 8.30 a 20.30 h, i dissabtes, de 9 a 14 h.
Afanyeu-vos, resta poc per assaborir la màgia de la loteria de
Nadal. Alimentem la il·lusió, perquè es pot fer realitat.

L’Administració 
de Loteria Número 1
comercialitza tots 
els jocs de l’Estat
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DEFUNCIONS

NAIXEMENTS

Laia Extremera García (Parets) 11/11/08
Arnau Barcos Ferré (Mollet) 12/11/08
Vera Fernández García (Santa Perpétua de Mogoda) 14/11/08

Dades facilitades per l’Hospital de Mollet

MOLLET

21. ROVIROSA S. Berenguer III, 66
22. SÁNCHEZ. Sant Ramon, 55
23. SATORRES. Av. Llibertat, 36
24. VILASECA. Jaume I, 87
25. AMADÓ. Prat de la Riba, 17
26. BARBERO. Gaietà Vínzia, 66
27. CLIMENT. Pompeu Fabra, 81

FARMÀCIES DE TORN

PARETS
21-27. ISERN. Av. Catalunya, 82

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

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

Juan Domingo Requejo (Mollet) 78 anys 11/11/08
Mercedes Medina Illescas (Mollet) 74 anys 13/11/08
Josep Tesifón Sánchez (Mollet) 74 anys 14/11/08
Pedro Villora Arenas (Mollet) 80 anys 14/11/08
Rosa Torrents Falguera (Mollet) 92 anys 17/11/08
Francesc Solà Argemí (Mollet) 83 anys 17/11/08

Dades facilitades per la Funerària Monserdà

Cartellera del 21 al 27 de novembre

CINES MONTCADA

Saw V Horari: 16.30-18.30-20.30-22.30-0.30

Noches de tormenta Horari: 16.15-18.15-20.15-22.15-

0.15

Transiberian Horari: 17.00-19.30-22.00-0.20

High School Musical 3 Horari: 16.00-18.15

El niño del pijama de rayas Horari: 20.30-22.30-

0.30

LA RESTA DE LA CARTELLERA

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

PRÒXIMAMENT: Madagascar 2, Superhero movie, Bolt,
Crepúsculo, Ultimatum tierra, Desesperaux, Di que sí, El lince
perdido, Australia

ET CONVIDEM 
AL CINEMA

Envia’ns un mail a contrapunt@contrapunt.cat amb nom,
cognoms i DNI i participa en el sorteig de 2 ENTRADES
PER A DUES PERSONES als cines de Montcada.

ELS GUANYADORS D’AQUESTA SETMANA SÓN:
CRISTINA GONZALEZ ALTURO i EUGENIA
DOMENECH MARTINEZ. Els afortunats podran recollir
les entrades presentant el DNI a la taquilla del cinema: C.C. EL
PUNT DE MONTCADA. c. Verdi, n. 2-4, MONTCADA I REIXAC. Les
entrades tindran validesa durant 15 dies a comptar de la data de la seva
publicació.

NOVETATS

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

DIJOUS, 13 18ºC 7ºC 12ºC 1.019 hPa - 16 km/h W

DIVENDRES, 14 17ºC 3ºC 12ºC 1.022 hPa        _ 18 km/h W

DISSABTE, 15 19ºC 4ºC 12ºC 1.025 hPa        - 16 km/h SSE

DIUMENGE, 16 17ºC 3ºC 12ºC 1.026 hPa - 13 km/h W

DILLUNS, 17 17ºC 4ºC 11ºC 1.023 hPa - 19 km/h WNW

DIMARTS, 18 12ºC 5ºC 10ºC 1.016 hPa - 8 km/h WSW

DIMECRES, 19 16ºC 6ºC 12ºC 1.022 hPa - 15 km/h W

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

Situació de Nord tot el cap
de setmana. Cel serè i tem-
peratures que pujaran lleu-
gerement malgrat la Tra-
muntana. Possibilitat de boi-
res al matí.

S’enfortirà el vent del Nord
i les temperatures baixaran
lleugerament, de moment.
Més nùvols, però precipita-
cions restringides a la cara
Nord del Pirineu.

Nuvolositat més abundant al
matí, que acabarà disipant el
Mestral (NW). Clara baixa-
da de temperatures, que
anirà a més a partir de
dimarts.

Previsió per al cap de setmana

DIVENDRES 21 DISSABTE 22

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








DIUMENGE 23

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

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

Compra sana a

l’Agrobotiga

de Gallecs!

EL TEMPS
per Felip Comas

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

MUNICIPIS AMB EL DIA MUNDIAL
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE
GÈNERE, QUE SE CELEBRA EL
25 DE NOVEMBRE Pàg. 10  

007 Quantum of solace Acció
Durada: 110 min. Horari: divendres,
dissabte i diumenge: 17.00-19.10-
21.20. Resta de setmana: 16.00-
18.10-20.20-22.30-0.40. De: Marc
Forster Amb: Daniel Craig, Olga
Kurylenko, Mathieu Amalric,

Giancarlo Giannini, Judi Dench, Jesper Christensen

Red de mentiras Thriller Durada:
128 min. Horari: 16.45-19.30-22.00-
0.30. De: Ridley Scott Amb:
Leonardo DiCaprio, Russell Crowe,
Mark Strong, Golshifteh Farahani.
Ferris, agent dels Serveis
d’Intel·ligència dels EUA haurà de

fer-se un lloc en un grup terrorista per guanyar-se
la confiança d’aquests.

MOLLET

PARETS

EXPOSICIONS
Divendres, 21

· DONACIONS. De 10 a 14 i

de 17 a 21 h. Acapte de

sang. Sala Fiveller. 

· INAUGURACIÓ. 20 h. Expo-

sició homenatge al pintor

Manel Mínguez. Sala Fiveller.

· VÍDEO CONCERT. 21 h. Four

Flicks. La Bombeta.

Dissabte, 22

· DONACIONS. De 10 a 14 i

de 17 a 20 h. Acapte de

sang. Sala Fiveller. 

· INFANTIL. 12 h. L’hora del

conte. Biblioteca Can Mulà.

· VERMUT FLAMENC. 13.30

h. Amb el concert Wirako-

cha. La Bombeta.

· TEATRE. 21 h. Ruddigore o

la nissaga maleïda. Can Go-

mà.

· BALL DE SALÓ. 23 h. Al

Mercat Vell.

Diumenge, 23

· MÚSICA. 18 h. Concert de

Santa Cecília amb la Banda

de Joves Músics. Can Gomà. 

· CONCERT. 20 h. Mistahaid.

La Bombeta.

Dilluns, 24

· XERRADA. 12 h. Pautes d’a-

cola bressol Els petits ge-

gants.

· CONCERT. 23 h. Rimes con-

tra la violència de gènere.

Pavelló d’Esports.

Diumenge, 23

· PRESENTACIÓ. 12 h. Llibre

sobre la història de la Unió

de Germandats de Parets.

Sala Cooperativa.

· INFANTIL. 18 h. Espectacle

Scrackeja’t. Teatre Can Rajo-

ler.

Dijous, 27

· XERRADA. 17 h. El procés

legal en casos de violència

en la parella. Cal Jardiner.

· TERTÚLIA. 19 h. Amb Martí

Gironell, autor d’El pont dels

jueus. Biblioteca Can Rajoler. 

MOLLET

· L’APARADOR. Romperlo to-

do y que haga tirotiro, d’A-

na García-Pineda. Museu

Abelló. Fins al 12 de desem-

bre.

· FOTOGRAFIA. Concurs del

Club Muntanyenc. Biblioteca

Can Mulà. Fins al 27 de no-

vembre.

· MOSTRA. Expoval. L’Era.

Fins al 28 de novembre.

· MOSTRA. No hi ha res

com..., de Santi Canet. Can

Borrell. Fins al 12 de desem-

bre.

PARETS

· PROU D’HÒSTIES. Mostra

fotogràfica. Can Rajoler. Fins

al 30 de novembre.

SANT FOST

· FOTOGRAFIA. Protagonis-

tes. L’Ateneu. Fins al 28 de

novembre.

MARTORELLES

· MOSTRA. Llibres prohibits,

de Sergi Freixes i Jordi Garri-

ga. Biblioteca Montserrat

Roig. Del 23 de novembre al

10 de desembre.

MARTORELLES

Divendres, 21

· NIT DE L’ESPORT. 21.30 h. A

l’Envelat.

SANT FOST

Dilluns, 24

· CONSULTES. De 9 a 12 h.

Assessoria jurídica de la do-

na. Ajuntament.

limentació sanes. Ca n’Ari-

mon.

· XERRADA. 18 h. El tracta-

ment de la violència de gè-

nere a Mollet. La Marineta.

Dimarts, 25

· RÀDIO EN DIRECTE.  Espe-

cial 15 anys de Rock al Cívic.

Can Pantiquet.

· DONACIONS. De 10 a 13.30

i de 17 a 20 h. Acapte de

sang. IES Gallecs.

Dijous, 27

· INAUGURACIÓ. 19 h. Mos-

tra L’àvia Marinette, de Rosa

Agenjo. La Marineta.

Divendres, 21

· TEATRE. 11 h. Ja n’hi ha

prou!, amb Teatreacció. Tea-

tre Can Butjosa.

· INFANTIL. 18 h. L’hora del

conte. Biblioteca Can Rajoler.

· SORTIDA. 18 h. Al Teatre

Nacional de Catalunya per

veure el musical Aloma. Bi-

blioteca Can Rajoler

Dissabte, 22

· INAUGURACIÓ. 12.30 h. Es-
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www.contrapunt.catla contra... i punt40

A-fer-s Exteriors per FerARA FA CINC ANYS...

21 de novembre de 2003 (núm.125)
La comunitat educativa del CEIP
Montseny es manifestava contra
la construcció d’un bloc de pisos
previst al Pla Parcial del Calderí,
que afectaria  el pati de l’escola. 

–Què és la Unió de Germandats de Pa-
rets?
–Originàriament es dedicava al mutualis-
me perquè la seguretat social comença a
mitjans dels anys seixanta. Abans, la gent
s’agrupava per afrontar situacions que
l’impedien treballar. 
–La mateixa por d’ara a quedar-se a l’a-
tur?
–Abans, si paties un accident o estaves
malalt, si no treballaves no cobraves. Les

malalties eren freqüents, i una grip com
ara podia suposar mesos de baixa.
S’agremia-ven perquè els podien donar un
mínim de seguretat.
–I s’encomanaven als sants?
–La Unió de Germandats és la fusió dels
montepíos de Sant Sebastià Màrtir, el d’El
Jardí  i el de San Isidro Labrador. Són enti-
tats molt vinculades a les parròquies, sota
l’advocació d’un sant o una mare de Déu. 
–Com han sobreviscut fins avui?
–A partir dels anys 60, quan la seguretat
social s’universalitza, les entitats mutuals
canvien, i passen a encarregar-se de les
despeses de les defuncions. A Parets enca-
ra es parla del rebut dels morts o l’associa-
ció dels morts. El  mutualisme ja existia a
l’antic Egipte.    

� PER: ESTEVE GIRALT

Arxivera de Parets, acaba de publicar un llibre
sobre la Unió de Germandats, mútua centenària.

Alícia Pozo

Abans, si no
treballaves
no cobraves

c. Berenguer III, 72
MOLLET del VALLÈS

MODA 0-16 anys

ESCADA

AVANÇA’T 

AL NADAL

Descomptes 

de fins al 30%

en roba de temporada 

i de marca

EN ESSÈNCIA

� LA DADA

119
� Número de militants que podran
votar en la renovació de l’executi-
va del PSC de Parets d’aquest dis-
sabte. Les 29 agrupacions socialis-
tes de la comarca celebren aquests
dies les seves assemblees. 16

� LA FRASE

� MAGDA ORANICH, en la ponència
Dret de parella. Amb ulls de dona, en
el marc de la campanya contra la vio-

lència de gènere de Parets. 10

� LES SIGLES

DAFO

� Acrònim de Debilitats, Amena-
ces, Fortaleses i Oportunitats.
L’empresa encarregada d’elaborar
el pla estratègic ha definit el
DAFO de Mollet, a partir de les
enquestes fetes als ciutadans. 13

� EL WEB

fotogallecs.blogspot.com/

� Espai digital promogut per José
Ángel Arroyo, que, amb el nom
Projecte Fotogràfic Gallecs, pretén
recollir imatges de l’espai rural.
Ara fa dos anys que es constituïa el
nou consorci de Gallecs. 3 i 4

No només han de canviar 
les lleis sobre la dona, sinó
que també ho han de fer
les mentalitats

“


