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Zanini vol “reduir progressiva-
ment l’activitat de la planta de
Parets perquè l’actual dimensió és
inviable”, segons apunten fonts de
l’empresa. La firma de components
plàstic per a l’automoció ha plante-
jat un expedient de regulació d’o-
cupació (ERO) per acomiadar 158
treballadors de la fàbrica del polí-
gon Llevant. Dijous la direcció i el
comitè d’empresa iniciaven nego-
ciacions. Segons els treballadors,
en un primer moment, els empre-
saris van anunciar el tancament to-
tal de la planta, després que “fa dos
mesos els hi demanéssim un pla
de viabilitat”, indica Francisco
Moya, president del comitè. Ara,
continua Moya, “diuen que man-
tindran 50 treballadors. Això és
una deslocalització encoberta”,
assegura. El comitè considera que
el fet que l’expedient pugui afectar
158 treballadors dels 208 actuals és
“massa dràstic” i demana a la di-

recció reduir l’afectació a 50 perso-
nes i a un expedient temporal i pre-
jubilacions. A més, el comitè indi-
ca que en els darrers anys ja s’ha
reduït la plantilla, que havia estat
de 260 treballadors i d’una vintena
més contractats per ETT. 

La direcció reconeix que Zanini

“és dependent dels clients, que
s’han traslladat a altres països de
l’Est, i estem obligats a seguir-
los”, apuntaven fonts de l’empresa.
A més, la direcció assegura que “les
vendes han caigut en picat respec-
te al 2007; un 40% a l’octubre i es
preveu que més d’un 60% aquest

mes”. Amb tot, la firma diu que en-
cara no es pot parlar de quin serà
l’abast de l’ERO “perquè tot de-
pendrà de les negociacions” i asse-
gura que a Parets es mantindrà la
central, el centre tecnològic i les lí-
nies de més valor afegit, amb un
centenar de llocs de treball. �

�Ficosa, amb seu a Mollet i també dedicada
a fabricar components per a automòbils, ha
presentat un ERO temporal que afectarà a
tots els empleats i suposarà l’aturada de la
producció uns 30 dies.

DESCENS AL MERCAT ALTRES MESURES

Zanini planteja un expedient per
acomiadar 158 treballadors

� INDÚSTRIA | CRISI AL SECTOR DE L’AUTOMOCIÓ

� PARETS DEL VALLÈS

MONTSE ERAS / L. ORTIZ

LES VENDES DE COTXES VAN
CAURE UN 50% AL NOVEMBRE

�Segons l’Associació Espanyola de
Fabricants d’Automòbils i Camions, les
vendes de cotxes a l’Estat han caigut un
49,6% respecte al novembre de 2007 i
han passat de 125.206 a 63.068 unitats. 

FICOSA PRESENTA REDUCCIONS
TEMPORALS A TOTA LA PLANTILLA

ERO A LES GRANS EMPRESES

LES NEGOCIACIONS A NISSAN 
PER LA REGULACIÓ, SENSE ACORD

�El comitè i la direcció de Nissan continuen
negociant sense èxit després que l’empresa
presentés un expedient de regulació. L’ERO
afecta 1.680 treballadors de les plantes de
Montcada i Zona Franca, molts baixvallesans. 

Zanini es va fundar el 1965, amb
seu a Parets, i 10 anys més tard va
ser comprada per la família Torras.
L’empresa de components d’auto-
moció va iniciar la seva expansió el
1995, quan va comprar una empre-
sa a Olèrdola i va inaugurar la nova
seu corporativa al polígon Llevant.
Dos anys més tard, va comprar una
empresa d’embellidors de roda (el
seu producte estrella) a França, el
1998 va inaugurar la planta de Mè-
xic i el 1999, a Brasil. Aquest ma-
teix any va obrir la planta d’Épila
(Saragossa), on s’ha presentat un
ERO temporal. A la darrera dècada
va iniciar l’expansió als Estats
Units, amb una oficina tècnico-co-
mercial a Michigan i una planta a
Tenessee. A inicis de l’any passat,
Zanini inaugurava la seva vuitena
planta a la República Txeca. L’em-
presa disposa d’un departament de
recerca i desenvolupament (R+D)
que en els darrers anys ha centrat
els esforços en noves tendències de
pintura amb efecte més lluminós,
que apliquen als embellidors. De
fet, Zanini és líder mundial en
aquests components. �

L’any 1965 la
firma catalana
va inaugurar-se
a Parets

MOBILITZACIONS. Dilluns els treballadors es manifestaven contra els acomiadaments �A. PALOMO

El comitè d’empresa acusa la direcció 
de planejar una deslocalització encoberta

La direcció afirma que la planta és inviable 
i que les vendes han caigut en picat

� PARETS DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M.E.



� INFRAESTRUCTURES | PETICIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS AMB TRANSPORT URBÀ

L’estudi de la Línia Orbital de
tren s’iniciarà a principi de 2009

SOCIETAT
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LA SETMANA VINENT ES LLIURARAN LES CLAUS DELS 83 PISOS PROTEGITS D’HABITATGE ENTORN A LA VINYOTA*

El nou vial ferroviari ha d’unir, en un futur, el Vallès amb el Garraf i el Maresme

JOAN CLOS, JOSEP RIBAS I EL CB PARETS,   
PRIMERS EN REBRE LA MEDALLA DE LA VILA

� DISTINCIONS | DIMARTS, A CAN RAJOLER

� PARETS. L’exministre i exalcalde de Barcelona, Joan Clos; l’artista i dinamitzador
de la cultura local, Josep Ribas Fàbregas, i el Club Bàsquet Parets, que ha 
complert 75 anys, seran els primers a rebre la Medalla de la Vila de Parets, un
reconeixement que atorgarà l’Ajuntament dimarts (19h) a Can Rajoler.

Els Mossos d’Esquadra han detin-
gut dos homes per la presumpte
participació en el robatori de 48 to-
nes d’alumini, valorades en
210.000 euros, i en la sostracció de
dos camions d’una empresa del po-
lígon industrial de Can Volart. Ju-
lio A.A., de 48 anys i veí de Barce-
lona, i Rafael B.G., de 44 anys i veí
de Badia del Vallès, estan acusats
dels delictes de robatori amb força
i robatori i furt d’ús de vehicle. 

Els fets van passar la matinada
del 19 de novembre. Poques hores
després, els Mossos van trobar els
dos camions, sense càrrega, a un
polígon industrial situat al costat de

la carretera A-2, dins el terme mu-
nicipal de Sant Joan Despí (Baix
Llobregat). Més tard, part de les
planxes metàl·liques es van trobar a
una esplanada entre Gavà i Vilade-
cans (Baix Llobregat). L’altra part
de les planxes es van trobar a Mar-
torell (Baix Llobregat): la policia
catalana van sorprendre els dos de-
tinguts descarregant d’un camió 18
tones de planxes metàl·liques de les
mateixes característiques que les
sostretes a Parets. A la nau els
agents també van localitzar un al-
tre vehicle carregat amb bobines
d’alumini, propietat de l’empresa.

Julio A.A. va passar a disposició
judicial i està en llibertat provisio-
nal. Rafael B.G. s’haurà de presen-
tar al jutjat quan sigui requerit. �

Durant el primer trimestre de 2009
s’iniciarà la redacció de l’estudi in-
formatiu de la Línia Orbital de tren
que ha d’unir Vilanova i la Geltrú
(el Garraf) amb Mataró (el Mares-
me), passant pel Baix Vallès. Així
ho anunciava el director general de
Transport Terrestre de la Generali-
tat, Manel Villalante, a l’assemblea
de l’Associació de Municipis amb
Transport Urbà (AMTU). 

Tot i que es tracta d’un infraes-
tructura amb un termini d’execu-
ció llarg, aquest és un pas impor-
tant (després d’aprovar-ne el Pla
Director) per a la futura línia de ro-
dalies, que podria enllaçar les esta-
cions de Mollet-Santa Rosa i de Pa-
rets amb municipis com Sabadell
(Vallès Occidental) i Argentona

(Maresme), ara sense comunicació
ferroviària directa amb el Vallès
Oriental. Precisament, l’inici dels
treballs cap a la Línia Orbital era
un dels objectius marcats per l’AM-
TU de cara el proper any. El presi-
dent de l’Associació, l’alcalde gra-
nollerí Josep Mayoral, ha assegurat
que l’AMTU treballarà “perquè el
2010 sigui possible el projecte
executiu de la línia”.

La Línia Orbital Ferroviària tin-
drà un recorregut de 106 quilòme-
tres, amb 25 estacions. Segons estu-
dis de la Generalitat, donarà servei
a una població de més de 870.000
habitants i es preveu que l’emprin
uns 16 milions de viatgers a l’any.
La nova via permetrà trencar la ra-
dialitat actual de les infraestructu-
res i interconnecta ciutats metropo-
litanes sense necessitat de passar
sempre per Barcelona. �

Detenen dos acusats de
robar 48 tones d’alumini

� � MOLLET / PARETS

CONTRAPUNT / M.E.

� PARETS DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / A.P.

� SUCCESSOS | ELS FETS VAN OCÓRRER A CAN VOLART

� MOLLET. L’Ajuntament ha tret a
concurs la construcció de la passa-
rel·la de vianants sobre la C-17,
que connectarà la Vinyota amb el
barri de La Casilla.  El pont s’ha
endarrerit perquè ha calgut adap-
tar-lo a l’ampliació de la calçada

lateral de la C-17. Tot i que el pro-
jecte mantè les característiques ini-
cials, s’ha augmentat l’allargada set
metres, cosa que ha obligat a refer
els càlculs d’estructura. Les obres,
pressupostades en 1.375.579 euros,
s’iniciaran a inicis de 2009. �

La passarel·la de la Vinyota
es construirà l’any vinent

� MOBILITAT | VIAL D’UNIÓ AMB LA CASILLA

Adif va presentar una

denúncia dilluns arrel d’un 

presumpte acte vandàlic que va

provocar una avaria entre les

estacions de Mollet i la Llagosta

a la línia 2 de Rodalies, i que va

provocar retards al matí.

L'avaria va afectar el sistema de

senyalització dels trens. Des

d'Adif creuen que ha estat un

sabotatge perquè els tècnics han

comprovat que es va produir un

incendi a un armari de cables

del sistema que regula la 

circulació i asseguren que és aliè

a la infraestructura ferroviària.

INCIDÈNCIES

Sabotatges a la via

�
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Salut iniciarà les
obres de l’annex
del CAP el 2010

� SERVEIS | LA CONSELLERA MARINA GELI ASSEGURAVA DIVENDRES QUE EL 2009 ES REDACTARÀ EL PROJECTE

L’ampliació tindrà un pressupost d’1,2 milions

L’ampliació de l’ambulatori de Pa-
rets entrarà en funcionament el
2011, coincidint amb el 25è aniver-
sari del centre, si es compleixen els
terminis que la consellera de Salut,
Marina Geli, explicitava divendres
en el decurs d’una visita a l’equipa-
ment sanitari. La responsable de la
Generalitat indicava que el projecte
executiu de l’edifici annex que do-
tarà el CAP paretà amb 1.500 me-
tres quadrats més de superfície
construïda (que se sumaran als
1.500 actuals) es redactarà durant
l’any vinent, de manera que les
obres podran iniciar-se el 2010. La
futura ampliació, pressupostada ini-
cialment en 1.200.000 euros, comp-

tarà amb prop de 700 metres qua-
drats per als usuaris, 27 consultes i
més espais per a l’àmbit de l’atenció
continua.

Geli recordava que l’edifici sani-
tari paretà és “un centre arquitec-
tònicament especial” i que, preci-
sament, el seu valor ha fet descartar
la proposta inicial de reforma de
l’edifici ja existent. Un motiu al
qual s’hi suma la manca de llum de
la planta semisoterrada. Així, el De-
partamemt de Salut va decidir “no
fer invents i construir l’annex”,
que s’emplaçarà a l’actual aparca-
ment intern de la part posterior de
l’edifici de l’avinguda Catalunya.

La Consellera explicava que l’am-
bulatori de Parets es va posar en fun-
cionament el 1986, “el mateix any
que es va decidir el model sanitari

de l’Estat de la mà del ministre Er-
nest Lluch”. Des de llavors fins ara,
Geli apuntava un cert abandona-
ment de la comarca, fet que fa més
complicada la posada al dia. “El
2004 ens vam mirar d’aprop el Va-
llès Oriental i ara hi ha un projec-
te que ens indica cap a on hem
d’anar”, deia Geli, i que inclou, a
més de l’ampliació del CAP, la
construcció del nou hospital de Mo-

llet. L’alcalde, Joan Seguer, recorda-
va el creixement del municipi dels
darrers anys i emmarcava les millo-
res sanitàries en la necessitat d’adap-
tar-se a la nova població.

REFORMES DE LA PRIMERA FASE

La consellera recordava que, a l’es-
pera de l’annex, s’ha dut a terme
una primera fase de millora del

CAP, en la qual s’han invertit
80.000 euros. A l’estiu es va execu-
tar una partida de 60.000 euros per
a les reformes a l’arxiu soterrani i a
la sala de personal i, aquest novem-
bre, s’ha reformat un 10% més de la
superfície de l’ambulatori: el taulell
d’admissió i la zona administrativa.
“S’han millorat els espais impres-
cindibles, els de l’administració
sanitària”, considerava Geli. �

� PARETS DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

L’ANUNCI. Marina Geli visitava divendres l’ambulatori paretà �ENRIC BARTEL / AJUNTAMENT

� PARETS DEL VALLÈS. L’Ajuntament
ha demanat a la Generalitat que
estudiï una fórmula perquè la futura
línia d’autobús Mollet-UAB tingui
una parada a l’Eixample, que con-
nectaria amb el servei del bus urbà.
Fa 15 dies s’anunciava que Mollet
tindrà un bus a Bellaterra que entra-

rà en funcionament a partir del
darrer quatrimestre de 2009. Amb
motiu d’aquest compromís, NOPP
demanava fa uns dies que l’equip de
govern paretà intercedís per buscar
una solució a la deficitària connexió
amb transport públic del municipi
amb la universitat. �

Parets demana una parada
del bus a la UAB de Mollet

� MOBILITAT | REIVINDICACIÓ DE NOPP

� El diputat de CiU, el paretà Jordi
Turull, ha presentat una esmena al
pressupost de la Generalitat per
demanar que s’inclogui una partida
per a la reforma del CEIP Pompeu
Fabra, tal com s’havia compromès
en una reunió amb els pares i mares
d’alumnes. Amb tot, Ensenyament
arribava fa un dies a un acord amb
el consistori per iniciar les millores.

CiU denuncia que el
pressupost del Govern
ignora el Pompeu
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La Regidoria de Medi Ambient de
Parets ha posat en marxa una cam-
panya de reducció de residus, en el
marc d’una prova pilot que s’ha dut
a terme a altres indrets d’Europa.
L’Ajuntament pretén treballar jun-
tament amb els comerciants per tal
d’unir esforços per a un creixement
sostenible. En aquest sentit, s’ha
arribat a un acord amb els comer-
ciants perquè s’apliquin una sèrie de
mesures, com l’ús de bombetes de
baix consum i els sistemes d’estalvi
d’aigua. Per premiar les bones pràc-
tiques, el regidor de Medi Ambient,
Josep M. Tarrés, explica que “s’ob-
sequiarà els comerciants amb mi-
llors conductes mediambientals”.

Dins el marc de la campanya, els
veïns de Parets poden dirigir-se al
consistori per recollir bosses de roba
per fer la compra i evitar el malbara-
tament de plàstic. A més, Medi Am-

bient també vol estimular l’ús de
bosses biodegradables i, per aquest
motiu, en un principi les subminis-
trarà a les botigues que ho desitgin.

En aquest sentit, l’Ajuntament de
Martorelles també ha engegat una
campanya per reduir els residus
plàstics i, amb la col·laboració de 15
comerços, repartirà cabassos per

substituir les bosses de plàstic. L’A-
gència Catalana de Residus subven-
ciona la campanya en un 75%.

D’altra banda, el cap de setmana
Parets acollia diverses activitats re-
lacionades amb el medi ambient
per commemorar els 25 anys de
l’Escola de la Natura. Diumenge es
va inaugurar la nova sala d’exposi-
cions del centre, que es troba al ca-
rrer Galende, on també es va orga-
nitzar la Fira Ecovallès, amb
parades relacionades amb l’energia
solar, el reciclatge de materials, els
vehicles elèctrics, entre d’altres. �

� MEDI AMBIENT | LA FIRA ECOVALLÈS PRETENIA EDUCAR SOBRE TEMES COM EL RECICLATGE I L’ENERGIA SOLAR

Parets promou l’ús de bosses de
roba i Martorelles regala un cabàs
� � PARETS / MARTORELLES

CONTRAPUNT / A.PALOMO

L’alcalde de Parets, Joan

Seguer, juntament amb sis

municipis del Vallès Oriental

(Granollers, Les Franqueses,

Cardedeu, Montmeló, Bigues i

Riells i el Figaró) ha signat el

Pacte d’Alcaldes per l’Energia.

Aquest pretén reduir en un 20%

l’emissió de gasos hivernacle i

augmentar en un 20% l’ús 

d’energies renovables. La

Diputació de Barcelona 

elaborarà i finançarà un pla

d’estalvi energètic.

ENERGIA

Pacte d’Alcaldes

�

� Dissabte s’inaugurava l’estació metereològica i l’observatori astronò-
mic al CEIP Pau Vila. Amb l’estació metereològica, que actualitza les
dades cada 30 minuts, Parets s’inclou dins el mapa del servei Meteocat
de Catalunya. A més, s’utilitzarà com a eina pedagògica. �E. BARTEL / AJ.

S’inaugura l’estació metereològica

� SANT FOST. L’Associació per a les
Nacions Unides (ANU) inaugura
dimarts l’exposició El Planeta
Terra a la primera planta de
L’Ateneu. La mostra pretén sensi-
bilitzar sobre la importància dels
recursos de la Terra per al desenvo-
lupament sostenible. Es podrà visi-
tar fins al 19 de desembre.

Sensibilització per 
al desenvolupament
sostenible a L’Ateneu

� SANT FOST.  La iniciativa Avi/àvia
bon dia!, impulsada per l’Ajunta-
ment de Sant Fost i adreçada a les
persones majors de 70 anys que
viuen soles, atén 30 persones. Els
usuaris reben una trucada diària al
matí per saber que es troben bé i,
d’aquesta manera, tenen una esto-
na de conversa.

‘Avi/àvia bon dia!’
atén 30 usuaris

� MOLLET. El centre cívic Can
Pantiquet acull fins al dia 15 una
mostra de l’ONG Viatgers del
Món. L’entitat pretén promoure
un nou plantejament dels viatges
turístics i utilitzar-los com a instru-
ment per al desenvolupament
local de les zones més desfavorides
i com a coneixement mutu entre
cultures.

Viatgers del món
replanteja el turisme 

... �
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“L’ajuda als pobles no ha
de ser assistencialista, sinó
al desenvolupament”

� COOPERACIÓ | MOLLET RENOVA L’ACORD AMB L’ENTITAT PRESIDIDA PER TEO ROMERO

L’Ajuntament de Mollet ha renovat
dos anys més l’acord amb el Fons
Català de Cooperació al Desenvo-
lupament. Per rubricar-ho, el presi-
dent de l’entitat, Teo Romero, visi-
tava dimecres Mollet i explicava els
projectes de futur del Fons, que va
néixer el 1986 amb tres municipis
adherits i que actualment compta

amb uns 300, amb la participació a
2.000 projectes.

Romero considerava que havia
arribat el moment de la refundació
i de potenciar, encara més la coor-
dinació. A més, indicava que l’enti-
tat pretén que l’impacte dels seus
ajuts al territori sigui més impor-
tant. “Cal especialitzar-nos i fer
una acció més directa i concentra-
da geogràficament. I no ha de ser
una cooperació assistencialista, si-

nó al desenvolupament”, apostava
Romero. En aquest sentit, el presi-
dent del Fons valorava com “exem-
plar” l’agermanament molletà amb
Cinco Pinos (Nicaragua).

Teo Romero explicava també
quines seran les línies estratègiques
de futur: “el municipalisme, la di-
plomàcia per construir la pau i el
codesenvolupament. El treball
amb els immigrants que volen
col·laborar amb el seu lloc d’ori-
gen és un instrument per a la con-
vivència”, deia. �

� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

� El sopar solidari de Mollet amb Cuba va aplegar divendres
250 persones al Mercat Vell i va aconseguir recaptar 3.250
euros per a un projecte de millora d’un equipament infantil a
El Cerro (L’Havana), que compta amb el cofinançament de
l’Ajuntament de Mollet. Al final de l’acte, va intervenir el 
vicecònsol de Cuba a Barcelona, Orlando Landa, que va explicar
la situació de l’illa arran dels darrers huracans i la importància
de la solidaritat “sobretot per a l’aspecte moral”.

Mollet amb Cuba recapta 3.250 eurosU

� MOLLET. Divendres el Mercat Vell
(20h) acollirà la festa solidària per
recaptar fons per a la casa d’acolli-
da de mares adolescents Mantay
(Cuzco, el Perú), que organitzen
les entitats Amics de Mantay i To-
rrats. Mantay té per objectiu acollir
i educar en la maternitat a menors
d’edat que viuen en una situació de
risc perquè han quedat embarassa-
des fruit d’una violació.

Amics de Mantay i
Torrats fan una festa
pel poble peruà

� La Comissió d’emergències ha
aprovat una aportació de 1.500 eu-
ros als campaments sahrauís afec-
tats per les plujes del passat octu-
bre. Tibsima va presentar un
projecte de rehabilitació del cen-
tre de nois i noies amb discapacitat
de Smara. D’altra banda, el molle-
tà Francesc Verdugo Dugó ha es-
tat l’autor de la imatge de la 15a
Caravana d’ajut al Poble Sahrauí.

Mollet aportarà
1.500 euros d’ajut 
humanitari al Sàhara

EL CARTELL. Creat per ‘Dugó’
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El Pla Renove 2008 promou la introducció d’equips eficients en l’àmbit domèstic
mitjançant l’atorgament d’ajudes per canviar un electrodomèstic per un altre de clas-
se A, o bé una caldera per una altra de condensació, o bé l’aparell d’aire condicionat
actual per un altre amb una qualificació energètica classe A. En el cas de les
rentadores i rentavaixelles hauran de tenir, a més, categoria d’eficàcia de rentat A.

La promoció finalitza el 31 de desembre o bé quan s’esgotin els recursos disponibles.
Quantia de les ajudes (en cap cas no podrà superar el 25 % del preu de l’equip que s’adquireixi, IVA inclòs):

Frigorífics, Combis i Congeladors de classe A (85 €), A+ (105 €) i A++ (125 €)
Rentadora i rentaplats amb classificació energètica i eficàcia de rentat A: 85 €
Rentadora amb classificació energètica A, eficàcia de rentat A i consum energètic igual 
o inferior a 170 Wh/kg: 105 €
Forns amb classificació energètica A: 70 €
Calderes de condensació: 500 €
Aparells d’aires condicionats amb classificació energètica A: 100 €

Telèfon d’atenció al públic: 900 101 635 // www.plarenove2008.cat

Estalviaràsenergia i diners

Av. Gaudí, 14 B (cantonada c. Sant Roc) · Mollet ·
T. 93 544 54 80 · www.solarvalles.es

c. Anselm Clavé, 11 · Mollet · T. 93 570 90 30 · 
Av. Jaume I, 22 · Montcada i Reixac · T. 93 575 22 33

Av. Rabasaires, 30 · Mollet · T. 93 579 76 00
e-mail: info@grupbertolin.com

Gaietà Vínzia, 30 · Mollet · T. 93 570 97 82 · 
Sant Antoni, 11 · Mollet · T. 93 562 07 59 · 

c. Bernat Metge, 40 · local · Mollet · T. 93 579 73 60
mail: llonch-clima@llonch-clima.cat // www.llonch-clima.cat

PLA RENOVE
D’ELECTRODOMÈSTICS, CALDERES

I AIRES CONDICIONATS

Ajuts fins a 500 €

· Es considerarà subvencionable la substitució d’aparells en instal·lacions
individuals i dins el territori català. És condició indispensable que l'aparell
substituït sigui eliminat del mercat en el moment d'efectuar la compra. 
· En el cas que l'aparell comprat sigui retornat, el beneficiari no tindrà dret
a l'ajut. Si ja s'ha cobrat, s'haurà de retornar la quantitat rebuda.
· Caldrà fer una sol·licitud diferent per cada aparell, amb un màxim d’un
electrodomèstic, un aparell d’aire condicionat i una caldera per persona.
· Els electrodomèstics hauran d’estar en la llista oficial d’equips eficients
publicats per l’IDAE, (Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético),

en cas contrari caldrà presentar una còpia de l’etiqueta energètica.
· Les calderes subvencionables són les de potència tèrmica inferior a 70 kW
destinades a instal·lacions de calefacció individual.
· Els aparells d’aire condicionat subvencionables són els alimentats amb
electricitat i amb una potència tèrmica màxima de 12 kW. Estan exclosos els
aparells aire-aigua i aigua-aigua.
· No s’acceptaran les compres realitzades a distància (per internet).
· Les empreses comercialitzadores adherides poden tramitar directament
les sol·licituds dels clients.

Av. Rabassaires, s/n · Mollet · T. 93 579 19 42

ESTABLIMENTS ADHERITS:
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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
� MOLLET DEL VALLÈS. Un any més, la
Biblioteca Can Mulà organitza un
mercadet solidari per col·laborar
amb la Marató de TV3, que
enguany gira a l’entorn de les
malalties mentals. Davant la
Biblioteca hi haurà una parada
amb llibres donats de baixa del seu
fons i, a més, qui ho desitgi també

podrà deixar els seus llibres per
col·laborar amb la recaptació de
diners. El mercadet estarà montat
de dijous a dissabte i espera superar
l’aportació de l’any passat, que va
ser de 414 euros.

D’altra banda, el Casal Cultural
també s’uneix a la difusió i sensibi-
lització sobre la temàtica que tracta

aquesta edició de la Marató. Així,
dijous (19.30 h) oferirà una xerrada
sota el títol Les malalties mentals.
A més, el dia 14 la companyia de
Sarsuela oferirà un concert a la Sa-
la d’Actes per recaptar fons.

La Taula de Salut Mental, for-
mada per l’Ajuntament, el Centre
de Dia, el Centre de Salut Mental
i La Llum, organitza una recol·lec-
ta de diners amb la venda d’objec-
tes creats pel Centre de Dia i la
projecció d’Uno por ciento esquizo-
frenia per tal de sensibilitzar els
ciutadans de cara a la Marató. �

L’Hemoglobinúria Paroxística Noc-
turna és una de les anomenades ma-
lalties rares que afecta els glòbuls
vermells i, per tant, a les defenses
del cos. Tot i que normalment es
diagnostica a adults, a Mollet s’ha
donat el cas en un adolescent, ara
de 13 anys. En tot l’Estat hi ha un
centenar de persones que pateixen
l’afecció, però pel que fa a joves, el
molletà és un cas excepcional. En
tractar-se d’una malaltia poc fre-
qüent, “hi ha molts metges que la
desconeixen”, indica la mare de l’a-
fectat, que afegeix que “van tardar
quatre mesos a diagnosticar-la”.

L’únic tractament que hi ha per-
què es pugui curar la malaltia és un
trasplantament de medul·la òssia.

La Fundació Josep Carreras per a
la lluita contra la leucèmia gestio-
na el Registre de Donants de Me-
dul·la Òssia (REDMO), creat al
1991 per tal que l’Estat espanyol
pogués accedir a la xarxa interna-

cional de donants. Actualment hi
ha més de 12 milions de donants al
món, a les dades dels quals es pot
accedir gràcies a REDMO. Amb
tot, trobar un donant compatible
pot ser difícil, ja que “depèn de les
característiques del pacient, de ve-

gades és molt ràpid, però d’altres
costa més”, explica Clara Pérez, de
la Fundació Carreras. 

MÈTODES DE DONACIÓ

Un cop s’ha trobat un donant com-
patible amb el malalt, hi ha dos
mètodes per extreure la medul·la:
punxar directament a la columna
vertebral amb anestèsia; o a través
de la donació de sang perifèrica,
que consisteix en un tractament
que fa que les cèl·lules mare, que
en situacions normals són a la me-
dul·la, es trobin a la sang i es pu-
guin extreure amb una transfusió
“sense necessitat de patir l’angoi-
xa de ser punxat a l’espina
dorsal”, apunta la mare del jove,
conscient de la por que atura molts
ciutadans a fer-se donants. �

� SALUT | LA FUNDACIÓ JOSEP CARRERAS TÉ ACCÉS A UN REGISTRE INTERNACIONAL DE MÉS DE 12 MILIONS DE DONANTS

Un nen amb una malaltia rara espera
un donant de medul·la fa un any i mig 

Solidaritat amb la Marató
de TV3 amb un mercadet

� MOLLET DEL VALLÈS

ANNA PALOMO

� ENGUANY ESTÀ DEDICADA A LES MALALTIES MENTALS

L’afecció afecta un 
centenar de persones
arreu de l’Estat, tots 
ells en edat adulta

� MOLLET. Fins al 17 de desembre
es podrà visitar al Mercat
Municipal l’exposició Mirades. Es
tracta d’una mostra fotogràfica feta
pels participants del curs del
Centre Especial de Treball Taller
Alborada. La col·lecció, que ja es
va exposar l’any anterior a La
Marineta, està formada per un
centenar d’instantànies captades a
la ciutat. 

El Mercat acull una
mostra fotogràfica
del Taller Alborada

� PARETS. El casal d’avis Ca n’Oms
acollirà dimarts i dimecres (18 h)
unes jornades sobre la malaltia de
l’Alzheimer. Les xerrades compta-
ran amb dues professionals vincula-
des a l’Associació de Familiars amb
Malalts d’Alzheimer de Catalunya,
la farmacèutica i cap de projectes
de l’associació, Imma Fernàndez, i
la psicòloga Noemí Bueno, que
explicaran l’afecció.

Ca n’Oms parla
sobre l’Alzheimer
amb els familiars

... �

Per fer-se donant de

medul·la òssia no cal extreure-la

directament de la columna 

vertebral, sino que per 

comprovar la compatibilitat

amb un possible malalt és 

suficient amb una mostra de

sang, d’algú entre 18 i 55 anys,

que no cal que es prengui en

dejú. Per rebre més informació i

conèixer el centre més proper

per fer les donacions es pot fer

a través del web de la Fundació

Internacional Josep Carreras

www.fcarreras.org o trucant al

93.414.55.66.

DONACIONS

Falsos mites

�

El trasplantament és l’única alternativa per poder curar l’Hemoglobinúria Paroxística Nocturna
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ESTABLIMENTS COL·LABORADORS:
La Caixa                             934 05 87 90

Cosmètica l'Ozo                  935 70 91 25

Forn Vinzia                         935 79 32 67

Costura                              935 79 46 71

TKS Informàtica                  935 70 19 10

Perruqueria Araceli              935 93 97 57

Papereria La Vallesana        935 93 31 69

Rocky                                 935 79 30 22

Forn l'Avia                          935 70 57 31

Fruiteria Punt Fresc            935 79 60 68

Primera Linea                   935 79 00 26

Carnisseria Serrano            935 79 60 68

Farmacia Barbero               935 70 42 16

Peixateria Punt del Peix         935 79 08 72

Sol i Lluna                         935 70 01 36

Joieria Solo Oro                   935 79 22 43

Perruqueria Raffel Pages       935 70 66 19

Sabateria Tita Martí               636 77 02 16

Bodega Cisco                       935 70 36 75

Joieria Venus                        935 93 31 98

Perruqueria Imma Amills       935 79 21 61

Olga                                935 93 03 77

Drogueria Montseny           935 44 50 57

La Jijonenca                     935 93 10 42

Centre d'Ortopedia Tècnica  935 70 88 48

Fauna Tarrés                    935 93 11 34

Dream Colors                    935 70 43 50

Colorines                          935 93 16 27

Bijuteria Crit                     935 70 62 21

Cabanes                         935 93 05 50

Tot Tintes                        935 79 48 20

Illushion                               935 79 40 74

Kmises                                935 79 06 93

Cereria El Cel                       935 70 94 60

Joieria Alejandro Pardas        935 44 05 29

Ràpid Vinzia                          935 70 72 47

Fruits Secs Yolanda               935 93 11 71

Perruqueria Manoli Arenas     935 79 04 93

Espacio Orange                     935 44 04 06

Cambalache                          935 70 78 00

El Tast                                  935 44 52 37

Expert Parera                      935 79 97 82

Perfumeria Druni                   935 79 72 55

La Balear                            935 70 58 79

Natur House                        935 70 38 49

Floristeria L'Orquidea             935 93 05 91

El Raco de la Salut               935 70 47 99

Peixateria Oliveres               935 70 92 19



El ple de l’Estat de la Ciutat s’ha
convertit en la cançó de l’enfadós
–el cuento de nunca acabar, que
diuen en castellà. En aquesta cin-
quena edició, el debat es va allargar
quatre hores i es van reproduir les
habituals batusses entre govern i
oposició. L’alcalde, Josep Monràs,
que va batre rècord d’intervenció
(amb gairebé dues hores d’ús de
paraula), va obrir la sessió amb una
referència a l’efecte de la recessió
econòmica a les arques municipals.
Assegurava que “tot i la crisi, hi ha
satisfacció pel grau de compliment
de propostes” i iniciava el llistat
d’accions assolides i futures. Monràs
destacava el treball dels regidors de
barri que “han apropat el govern a
la ciutadania”, els 2.000 ajuts ator-
gats de Serveis Socials per un valor
de dos milions d’euros, el foment de
la promoció d’habitatges públics i
“la col·laboració amb altres admi-
nistracions que ha permés que
Mollet rebi 15 milions d’aportació

directe”, entres altres. A més, l’al-
calde parlava de “dos projectes que
han de ser un revulsiu”: el soterra-
ment de la línia de tren de Santa
Rosa i el segon Pla Estratègic.

Per al portaveu d’ERC, Xavier Fe-
nosa, l’informe de Monràs era “un

conte on tot surt bé, un pamflet” i
considerava que Mollet “cada cop
és més ciutat dormitori” i que la
majoria d’accions enumerades per
l’alcalde es fan “per inèrcia”. El PP
i ICV-EUiA consideraven el discurs
de Monràs repetitiu. La popular
Eva Rodríguez li demanava que dei-
xés “l’autocomplaença” i exposés
“les carències amb valentia”, així
com que l’equip de govern adoptés
“un estil més tolerant i menys pre-

potent”. A més, el PP considerava
que manca un model de desenvolu-
pament de la ciutat.  La portaveu
d’ICV-EUiA, Noemí Fernández,
acusava el govern d’intentar, “de
forma permanent, desprestigiar
l’oposició” i repassava els projectes
del Pla d’Actuació Municipal 2008
que no s’han acomplert o que “no
sabem si s’han executat”.

Després d’un hora i mitja, finalit-
zava el primer torn de paraula. El
segon servia per reiterar arguments i
per retreure’s algunes de les inter-
vencions. El regidor del govern i
portaveu de CiU, Feliu Guillaumes,
assegurava que Fenosa havia expli-
cat el conte de La bella dorment, en
el qual “sembla que es cregui el
príncep que ha de despertar l’e-
quip de govern”, i que Fernández
havia narrat la Ventafocs, en què la
ciutadania era la noia maltractada
per les germanastres PSC i CiU.
Uns paral·lelismes que, a més de
cridar l’atenció als oïents despistats,
tenen prou a veure amb un ple que
va ser com un conte que no acaba
mai perquè sempre torna a l’inici. �

DEBAT. L’alcalde, Josep Monràs (al centre), va llegir un llistat d’accions passades i futures del govern�M. GARCÍA

� ESTAT DE LA CIUTAT | EL DEBAT ANUAL ENFRONTA QUATRE HORES GOVERN I OPOSICIÓ

MOR MIQUEL VOLART, EXREGIDOR DE  
L’AJUNTAMENT DE PARETS PER ALIANZA POPULAR

� NECROLÒGICA | EDIL DEL 1983 A 1985

� Diumenge moria Miquel Volart Parera, a l’edat de 68 anys. Volart va ser 
regidor paretà a l’oposició per Alianza Popular (AP) des de les eleccions de
1983 i fins al 1985, quan va ser substituït pel número dos de la llista popular.
La parròquia de Sant Esteve va acollir dimarts el funeral. POLÍTICA
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� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

� PLE MUNICIPAL

� SANTA MARIA. El ple de Santa
Maria de Martorelles divendres
donava llum verda al pressupost
municipal per a 2009 que, com ja
avançava CONTRAPUNT al
novembre, inclourà quatre inver-
sions importats. D’una banda, s’e-
xecutaran les ja licitades obres de la
segona fase de la pista poliesportiva
i es faran les obres d’urbanització i
serveis de l’entorn de la nova esco-
la. De l’altra banda, com ja s’anun-
ciava al ple ordinari es destinarà
una partida a millorar la xarxa d’en-
llumenat públic a diversos carrers,
com el Font del Ca, així com s’efec-
tuaran millores en el clavegueram
del barri de Can Girona. �

� PROPOSTES

� PARETS. Nova Opció per Parets
(NOPP) ha proposat a l’equip de
govern que recuperi per a la plan-
tilla de l’Ajuntament paretà la
plaça d’enginyer superior, que ja
havia existit i que fa un temps va
desaparèixer. La formació conside-
ra aquesta figura necessària per al
municipi. 

NOPP demana que
es recuperi la plaça
d’enginyer superior

� SANT FOST. L’edil d’ERC, Antoni
Piñero, va participar diumenge a la
primera trobada de càrrecs electes
pel Dret a Decidir. Hi van assistir
164 regidors i alcaldes i el manifest
compta amb 1.090 adherits.

Trobada d’electes
pel Dret a Decidir

Santa Maria
invertirà en
l’enllumenat i
el clavegueram

“Hi ha dos projectes que 
seran un revulsiu per 
la ciutat: el soterrament i 
el segon Pla Estratègic

La cançó de l’enfadós
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Per només dos vots de diferència,
l’assemblea del PSC de Sant Fost
reelegia diumenge Josefina Caro
com a primera  secretària de l’agru-
pació socialista. La candidatura en-
capçalada per Caro va aconseguir
21 dels 40 vots emesos pels mili-
tants, pels 19 que va rebre la llista
alternativa, que liderava Josep Esta-
sio i que comptava amb la presèn-
cia de l’anterior primer secretari,
Josep Morales. 

COMPOSICIÓ DE L’EXECUTIVA

Així, la nova executiva local encap-
çalada per Caro, que és primera se-
cretària des del maig de 2006, està
formada per Paco Barón, com a se-
cretari d’Organització; Vicente Ce-
piña, secretari de Finances; Enri-
que Díaz, secretari de Serveis;
Lucía Dragó, de Comerç; Joan Gó-
mez, de Política Municipal; i Vi-
cente Valentín, d’Esports. Destaca
l’absència a l’executiva de l’actual
regidor i secretari d’Organització
des del 1999, Josep Camprubí, que

mantindrà la seva vinculació al par-
tit com a militant. “La seva sortida
ha estat una decisió compartida”,
diu la primera secretària.

Caro explica que les línies de tre-
ball de la nova executiva seran de
“continuïtat” i apunta com a ob-
jectius ampliar l’agrupació i la par-
ticipació dels afiliats i apropar el
PSC a la ciutadania amb “organit-
zació, participació, treball, trans-
parència i sentit comú”. Pel que fa
al grup municipal, actualment amb
quatre regidors, la socialista explica

que “es continuaran fent propos-
tes des de l’oposició, que no vol
dir oposar-se a tot”, puntualitza
Caro. Pel que fa al resultat ajustat,
la socialista no se sent qüestionada
i creu que “no ha estat un atac
contra la meva persona, em sento
amb el suport dels militants”. 

L’ALTERNATIVA

En aquest sentit, l’altre candidat,
Josep Estasio, creu que davant el
resultat de les votacions “s’ha de
fer una reflexió perquè és inevita-
ble que hi hagi una renovació ge-
neracional, que s’ha de donar en
un procés harmoniós i no trenca-
dor”, deia Estasio, que encapçala-
va una candidatura “amb una im-
portant presència de gent jove i
dones i amb un projecte molt dia-
logant, que proposava un canvi de
tarannà sobretot en les relacions
exteriors”, concloïa.

D’altra banda, l’assemblea tam-
bé triava els representants de l’a-
grupació al Consell de Federació
del PSC al Vallès Oriental, que se-
ran Enrique Díaz, Iane Valentín i
Patrícia Orta. �

� JOSEP ESTASIO ES PRESENTAVA COM A ALTERNATIVA

Caro és reelegida primera
secretària del PSC a Sant
Fost en una ajustada votació 

� SANT FOST DE CAMPSENTELLES

LAURA ORTIZ

El regidor i anterior secretari d’Organització, Pere Camprubí, salta de l’executiva

REELEGIDA. Josefina Caro �ARXIU

Josep Garzón, que encapçalava l’ú-
nica candidatura presentada per
renovar la Comissió Executiva dels
socialistes molletans, ha rebut el
suport unànime de l’assemblea con-
gressual, celebrada dimarts a la seu
del PSC de Mollet. Així, Garzón ha
estat reelegit com a Primer
Secretari de la formació, després de
quatre anys ja al capdavant. Segons
indicava en el balanç d’aquesta
etapa, el PSC ha crescut en militàn-
cia i simptatitzants i ha recuperat les
Joventuts socialistes. Al final del
congrés, la presidenta del PSC de
Mollet, Montserrat Tura, va retre un
homenatge a les persones que fa 30
anys que militen al partit: Antonio
Mendoza i Manuel Zapata. A més,
es va fer un recordatori a Ezequiel
Martín, Juan Garcia, Carmelo
Santos i Francisco Molina. �

Els socialistes molletans
tornen a confiar les 
regnes a Josep Garzón
� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

� PARTIT | UN 40% DE NOUS MEMBRES A L’EXECUTIVA

Josep Garzón: Primera Secretaria i

Finances. Raúl D. González: 

S. d’Organització. Ana M. Díaz: S. de

Dinamització i Formació. Josep 

Monràs: S. de Relacions Polítiques.

Rafael Cabanilla: S. de Moviments

Associatius. Assumpta Pastor: 

S. de Comunicació. Mila Vicente: 

S. d’Igualtat. Martí Turegano: S. de

Comerç. Josefa Santos: S. de Gent

Gran. Ester Safont: S. de Medi 

Ambient. Fatty Mamadou: S. de

Nova Ciutadania. Sònia del Rio: S.

de Tecnologies. M. Dolors Pérez: S.

de Polítiques Socials. Juanjo Baños:

S. de Solidaritat. Carmen Rodero: 

S. d’Autònoms. Luis Collado: S. de

Sostenibilitat. Antonio Mendoza:

Presidència d’honor. Montserrat 

Tura: Presidència.

LA COMISSIÓ

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||*
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� COMERÇ | PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ I FIDELITZACIÓ ‘COMPRA A MOLLET’ 

ECONOMIA
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LA MANCA DE FINANÇAMENT FA RETALLAR 
EL SERVEI DEL BUS ALS POLÍGONS DE PARETS

� MOBILITAT | MENYS EXPEDICIONS

� A partir del 15 de desembre el servei Polibus, línia d’autobús que connecta els
polígons industrials de Parets, Montmeló i Montornès amb les estacions de tren,
reduirà a la meitat les expedicions diàries, ja que els ajuntaments implicats 
deixaran de finançar el servei fins que no s’arribi a un acord amb la Generalitat.

Els botiguers i l’Ajuntament de
Mollet aquest divendres, amb l’en-
cesa de llums de Nadal, posaran en
marxa les diverses accions del pla
comercial Compra a Mollet, que
pretén dinamitzar el comerç local
davant una campanya nadalenca
que el sector preveu costeruda. De
moment, uns 130 establiments
s’han adherit a la iniciativa, una
xifra que “ha superat les espectati-
ves”, apuntava Mario Alarcón,
representant dels comerciants. 

El pla comercial preveu diverses
accions de promoció com el sorteig
de sis vals de compra de 1.000 eu-
ros cadascun, mitjançant butlletes
que els botiguers associats reparti-
ran entre els seus clients. El sorteig
es farà el proper 3 de gener (13h) a
la plaça Catalunya. 

FACILITAR LA MOBILITAT

Un altre dels eixos de la campanya,
són les diverses accions per facilitar
la mobilitat dels clients. D’una
banda, els comerços associats rega-
laran tiquets d’una hora de pàr-
quing gratuït als aparcaments de la
plaça Pau Casals i del Mercat Mu-
nicipal. També es fomentarà l’ús
del transport públic amb el regal de

tiquets de bus (la targeta T-comerç)
que es podrà fer servir tant en el
bus urbà com en els interurbans,
una mesura “per facilitar l’afluèn-
cia a Mollet de clients del Baix
Vallès”, apuntava l’alcalde, Josep
Monràs. A més, l’Ajuntament edi-
tarà 5.000 díptics amb informació
dels aparcaments disponibles, tant
gratuïts com de pagament, i refor-
çarà la senyalització d’aquestes zo-
nes a les entrades de la ciutat.

L’alcalde apuntava la importàn-
cia de les accions conjuntes en el
sector i feia una crida als botiguers
perquè “siguin conscients que pel
futur del comerç, l’associacionis-

me és l’única manera de fer-se
més fort”, deia.

La campanya també inclou la tra-
dicional il·luminació nadalenca que
enguany lluirà a Anselm Clavé, Be-
renguer III, l’Illa, el Mercat Munici-
pal, Rafael Casanova, Jaume I,
Gaietà Vínzia, Rambla Nova, Gaie-
tà Ventalló, Ramon Casas, Rambla
Balmes i Francesc Layret.

Pel que fa als festius que la Ge-
neralitat ha marcat perquè el co-
merç pugui obrir, els botiguers mo-
lletans han consensuat les dates del
21 de desembre i el 4 de gener, tot
i que també podran obrir el 6 i el
14 de desembre. �

� MOLLET DEL VALLÈS

LAURA ORTIZ

Els botiguers s’uneixen per fer front 
a una dura campanya de Nadal

Amb el lema I tu, on compres?
Enlloc com a casa, les associacions
de comerciants de Parets amb
col·laboració amb la Regidoria de
Comerç han iniciat una campanya
per fomentar el consum a les boti-
gues paretanes. Amb la campanya
es vol emfasitzar “la varietat i la
qualitat dels productes i el tracte
personalitzat” que es dóna al
comerç de proximitat. D’altra
banda, el 19 de desembre es farà
l’encesa oficial dels llums de
Nadal als principals eixos comer-
cials de la població. En el tram de
l’avinguda Francesc Macià, els
llums seran de baix consum. �

Parets fomenta
el comerç amb
el programa ‘I
tu, on compres?’

� PARETS DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

COL·LABORACIÓ. Dilluns es presentava la campanya � AJUNTAMENT

Uns 130 establiments s’adhereixen al pla, que preveu accions com el sorteig de 6.000 euros en vals de compra

Del 5 al 21 de desembre a

l’avinguda Llibertat s’instal·larà

la Fira de de Santa Llúcia, amb

vuit parades de productes de

Nadal. L’horari serà de 10 h a

20.30 h. El 18 de desembre 

s’inaugurarà la fira de Rambla

Nova, que enguany trenca amb

el model de fira de revenda.

LES FIRES NADALENQUES

Santa Llúcia

�
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�
RELAXR

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). 

· FUSION TREND 1.6, TDCI, 90 CV. Any
2005. Preu: 8.950 €. T. 93 579 65 00.

· COTXE FUSION TREND 1.6, TDCI, 90
CV EN VENDA. Any 2005. Preu: 8.950
euros. Interessats/des truqueu al telé-
fon de contacte: 93 579 65 00.

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

· PSíQUICO-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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F I EN LLOGUER

· ALQUILO HABITACIÓN DE MATRI-
MONIO EN CASA DE MARTORELLES.
Con derecho a cocina, baño... Jardín y
calefac. Preferible estudiantes, univer-
sitarios chica/chico). Precio: 330 €/mes.
Tel. 680 241 423.

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

· CASA EN MARTORELLES. Se aqluila
hab. de matrimonio para chica/chico
con derecho a todos los usos. Con jar-
dín y calefacción. Precio: 350 €/mes.
Tel. 663 728 815. 

· REF. 04069. PISO EN MOLLET. 60 m2,
3 hab., baño, salón 16 m2, balc. 6 m2,
lavad., trastero, calefacción, suelos
tzo. PVP: 700 €/mes. Tel. 93 579 33 33.

· CASA EN SANT FOST. 4 hab., calefac.,
2 baños, con terreno de 3.000 m2. Dis-
ponible en enero-febrero. Precio:
1.000 €/mes. Tel. 680 241 423.

· 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. ZONA STA. ROSA.
Ref. 04058. 80 m2, 3 hab., baño, salón
20 m2, coc. a ref., lavad., calefac., sue-
los gres. Carp. int. sapelly, carp. ext.
alum.  PVP: 750 €/mes. T. 93 579 33 33.

· REF. 34 PISO EN CANOVELLES. ZONA
JUNTO MERCADO. Edificio de obra
nueva, piso tipo loft de 60 m2, salón
de 20 m2, coc. office 20 m2, asc., cale-
fac., aire acond., ext., soleado, balcón
de 2 m2. Año de construcción: 2008.
Precio: 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-

TRASPÀS
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�
MOTORM

OFERTES

· 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.

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

· 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).

· CONSTRUCTORA INMOBILIARIA NE-
CESITA INCORPORAR URGENTEMEN-
TE SECRETARIA con dominio de infor-
mática y don de gentes. Se valorará
experiencia. Jornada completa. Inte-
resados/das llamar al teléfono de con-
tacto: 655 19 76 88.

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 ganga! Sólo 53 Ml de pesetas.
Posibilidad de dividir en dos viviendas
para dos familias. Tel. 655 19 76 68.

· MARTORELLES. ZONA PUEBLO. Ref.
1615. Estudio de 50 m2, 1 hab. doble
con vestidor (antes 2 hab.), baño, co-
cina reformada, comedor 15 m2, sue-
lo gres, aluminio, sólo 4 vecinos. Exte-
rior. 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, cocina office conserva-
da, comedor 15 m2, suelos parket, ca-
lefacción, año construcción 1970, car-
pintería exterior de aluminio, color
plata, carpintería interior sencillas,
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, cocina
reformada, lavadero, ascensor. Cale-
facción, suelos gres, carp. interior sa-
pelly, carpintería exterior de alumi-
nio, 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.

· RECIÉN DIVORCIADA. ATRACTIVA.
RICA. Busco sexo. Pago bien. 636 366
297.

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 
ROSTISERIA EN 

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

Interesados llamar al tel.

650 70 98 19 o al

93 570 24 05
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das, vasos, sartenes... Precio: 530
€/mes. Tel. 93 570 51 59.

· REF. 1636. PISO EN SANT FOST DE
CAMPSENTELLES. CENTRO. 80 m2, 4
hab., baño, coc. con salida a terrazita,
totalmente equip. de electrodomesti-
cos (nevera, microondas, lavadora), la-
vad. Queda incluido en el precio los
suministros, luz y gas. Dispone de ca-
lefac., suelos tzo., ext., solo 1 vecino.
Precio: 620 €/mes. Tel. 93 570 51 59.

· REF. 04069. PISO EN MOLLET. EST.
DEL NORTE. 60 m2, 3 hab., baño, sa-
lón 16 m2, balcón de 6 m2, despacho,
lavadero, trastero, calefacción, suelos
terrazo, carpintería exterior de alumi-
nio. Precio: 700 €/mes. Interesados lla-
mar al 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, alum., calefac., 2 tzas., sin
muebles y sin electrodomésticos.  As-
censor. Muy pocos vecinos. Precio: 700
€/mes. Tel. 93 570 51 59.

· REF. 04001. PISO EN MOLLET. ZONA
SANTA ROSA. 80 m2, 3 hab., baño y
aseo. Coc. office ref. Suelo terrazo,
puertas sapelly, vent. madera, lavade-
ro, calefacción. Piscina comunitaria,
ascensor, amueblado. Precio: 750
€/mes. Tel. 93 579 33 33.

· ÁTICO EN MONTORNÉS. CENTRO.
Ref. 148. Piso de 80 m2 y 45 m2  tza.,
3 hab., 1 baño, coc. butano de origen
office, lavadero, comedor 22 m2, sue-
los de terrazo, ascensor,  lavadero,
ventanas de aluminio plateado, p/sa-
pelly, exterior, soleado. Precio: 700
€/mes. Tel. 93 568 35 45.
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FORMEM PART D’UNA SOCIETAT di-
versa i plural per naturalesa. No hi
ha persones corrents i persones es-
pecials, sinó, senzillament persones,
cadascú amb les seves característi-
ques i necessitats. La diversitat és un
fet natural, per això no l’hem de ne-
gar, sinó que hem d’afrontar les se-
ves repercussions i no pas, fer veure
que no hi són. El nostre deure i tre-
ball és proporcionar a les persones
amb discapacitat els recursos i ajuts
per al seu màxim desenvolupament
com a persones. L’objectiu de l’Ins-
titut Municipal de Serveis als Disca-
pacitats no serà mai rehabilitar difi-
cultats. El que busquem és l’habili-
tació de persones per a la vida social
i en societat. El deure principal de
les institucions és garantir una bona

sociabilització que promogui les
interaccions socials i afavoreixi un
clima d’acceptació i respecte mutu
i, d’aquesta manera, la persona pu-
gui sentir-se acceptada i volguda.

Un enfocament únic no serà mai
la resposta a les necessitats de les
persones amb capacitats diferents al
llarg del cicle vital. És necessari
comptar amb dispositius multidisci-
plinaris, tots en convivència i amb
projectes, programes, activitats en
entorns naturals... perquè la diferèn-
cia aporta aprenentatges per a tots.
Hem de garantir el dret  de ser ciu-
tadans visibles i a funcionar inte-
grats a la vida quotidiana de la nos-
tra complexa societat. Avançar cap
aquí no és fàcil. És un repte que cal
afrontar amb valentia, tots plegats. �

quest dilluns vam cele-
brar la sessió anual de
debat sobre l’Estat de la
Ciutat. El meu discurs

pretenia ser, com acostumo a fer,
un exercici de realisme polític, en
el sentit de detallar i explicar fets i
programes acomplerts, però també,
com pertoca a un alcalde, parlar de
projectes de futur i presentar-los
com una oportunitat que no hem
de deixar escapar.  

Vaig presentar una bona feina fe-
ta, una llarga llista de consecucions
que demostren que estem treba-
llant per al progrés. I vaig exposar,
també, projectes engrescadors per
al futur, que han de constituir un
revulsiu per a Mollet, com els tre-
balls del Pla Estratègic i el full de
ruta que en sortirà i les obres del
soterrament de la via del nord. 

Ens hem de moure en un con-
text de crisi. Per als ajuntaments,
afectats per una manca crònica
d’ingressos, aquesta crisi mundial
esdevé un repte molt complicat que
ens toca encarar amb realisme i
sense oblidar la funció dels poders
públics d’activar la inversió i d’aug-
mentar les ajudes socials en èpo-
ques com les que estem vivint. El
2008 ja ens ha obligat a fer reajusta-

A

JOSEP MONRÀS

Treballem pel futur amb il·lusió

Precisament perquè és
època de crisi, es fomenta
la inversió pública i es 
lluita contra l’atur

APORTACIONS ��� Alcalde de Mollet del Vallès

MONTSERRAT TARRÉS

Persones amb discapacitat

Directora de Serveis de l’IMSD

ments molt importants en la con-
tenció de la despesa. Tanmateix,
hem continuat, i el 2009 encara
més, complint la despesa social, i
alhora, precisament perquè és èpo-
ca de crisi, fomentant la inversió
pública i lluitant contra l’atur. 

Per a 2009, les polítiques socials
segueixen sent una prioritat: les
ajudes a les famílies amb proble-
mes, ajudes a la dependència, a l’e-
ducació i a la cultura. Continua-
rem aplicant la llei de dependència
i incrementant l’atenció domicilià-
ria. I hem pressupostat projectes
d’inversió pública al municipi,
molts dels quals amb la col·labora-
ció d’altres administracions, per un
valor de 153 milions d’euros. I no
serà només inversió en diners; serà
també inversió en llocs de treball
per a ciutadans, i això és vital en
moments de creixement de l’atur.

Tanmateix, la identitat de la ciu-
tat no es nodreix només amb pro-
jectes avaluables econòmicament.
Hi ha una part, no material ni tan-
gible, que determina de manera
decisiva la cohesió social i el sentit
col·lectiu de pertinença. Per això,
treballem amb valors com la cultu-
ra, l’educació, el civisme, la convi-
vència, la solidaritat, la participa-
ció... i les aportacions de persones,
molletanes d’adopció i de naixe-
ment, que han fet història. Totes
elles fan una aportació al patrimo-
ni comú, que ens identifica i ens
enriqueix. Aprofitant encara el res-
sò de les paraules del president de
l’Institut d’Estudis Catalans, Salva-
dor Giner, d’homenatge a Solé Tu-
ra amb motiu del lliurament del I
Premi d’investigació sobre la de-
mocràcia, podem definir el sentit
de tot aquest treball col·lectiu de
construcció d’una ciutat de valors:
estem fent un Mollet tolerant, pa-
cient, feiner i amable. Com deia
Aristòtil, l’esperança és el somni de
l’home despert; que té objectius. I
el nostre equip de govern és un
equip amb homes i dones amb
molts objectius i feina per fer. I
amb el somni de l’esperança, com
correspon a una ciutat desperta. �

CIBERENQUESTA Voteu a www.contrapunt.cat

LA PREGUNTA: Troba bé que es paguin les bosses de plàstic? 

Avançarà les
seves compres
de Nadal?

Sí
16,7%

No
83,3%

�

Resultats definitius

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

La solemnitat i importància que hauria de tenir el ple extraordinari 

de l’Estat de la Ciutat, no s’albira per enlloc. Després de cinc anys 

d’experiència, es repeteix el mateix esquema aborrit i estèril, amb 

discursos densos i de poca profunditat dels càrrecs electes i amb un 

escassa expectació a la sala (excepte per la presència d’alguna persona

vinculada als partits i algun funcionari municipal). El debat polític més

rellevant de l’any es limita a un llistat de proeses de l’equip de govern,

que llegeix l’alcalde, i a un reguitzell de retrets entre portaveus

–picabaralles que ja s’han anat seguint durant tot el curs. Es fa palesa

la manca de diàleg entre els regidors i, fins i tot, la precarietat de la

tasca fiscalitzadora de l’oposició (ICV-EUiA va aprofitar per preguntar

quines accions s’havien assolit i quines no). Cap grup va fer una reflexió

necessària, una anàlisi global i una valoració seriosa. Fer aquest treball

requereix un esforç afegit. Si els polítics molletans no estan disposats

a afrontar-lo, aquest ple (de quatre hores) és totalment vanal.

SI ELS GRUPS MUNICIPALS NO S’ESFORCEN PER FER UN ANÀLISI

GLOBAL I SERIÓS, EL PLE DE L’ESTAT DE LA CIUTAT ÉS VANAL

Quatre hores en va

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

nguany, les ventades de
tardor no només s’en-
duen la fullaraca,
també s’enduran les

bosses de plàstic que es trobin pel
camí i uns quants llocs de treball
pels ERO que s’estan congriant al
Baix Vallès. I l’hivern que ens espe-
ra segurament serà llarg i dur.

El joc polític consisteix en assu-
mir costos per transformar la reali-
tat a partir de la referència d’una
societat ideal. I el mecanisme d’a-
quest engranatge consisteix en al-
ternar tries d’opcions i assumpció
de fets obligats. Qui dediqui algun
minut de les seves estades al lava-
bo a fer alguna llambregada a les
notícies de política, veurà que la
base de moltes discussions és dei-
xar clar si els qui actuen poden
triar o si es veuen obligats a pren-
dre una determinada mesura.
Aquesta és la mare dels ous, per-
què a partir d’aquí hem de parlar
de qui i com se sacrifica per una
decisió presa.

Doncs bé, la majoria dels costos
de les decisions dels manaires són
assumits bàsicament per la massa
ciutadana. Fa temps que es restrin-
geix el consum de tabac, però no
s’obliga a les tabaqueres a modifi-
car la perjudicial composició de
les cigarretes per tal de protegir la
salut pública. Els cossos de segure-
tat s’inflen d’imposar multes per
excés de velocitat, però, per algun
imperatiu del mercat, no es pot
exigir als fabricants de cotxes que
els produeixin de tal manera que
no es pugui anar a més de 120
km/h. Ara restringiran l’ús de bos-
ses de plàstic, perquè són molt
contaminants, però és clar, qui pa-
gui la taxa podrà embrutar. I els
ERO? Òbviament, la crisi la paga
qui l’ha de pagar, perquè no ho fa-
ran les entitats financeres. No tinc
clar si estem davant d’una tria o
d’un carreró sense sortida, però sos-
pitosament sempre seran els matei-
xos els qui han de passar fred, amb
el cul a l’aire i de cara al vent. �

E

Ara restringiran l’ús 
de les bosses de plàstic,
però és clar, qui pagui la
taxa podrà embrutar

Politicòleg

CAVE CANEM

Ventades

ORIOL 

E S C U R A
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La mancomunitat 
XAVIER CONESA�Sant Fost

La mancomunitat entre Sant Fost
de Campsentelles, Martorelles i
Santa Maria de Martorelles, que
alguns ja han batejat com la man-
comunitat de Galzeran, en una
clara referència a un dels cims
que corona la serra que abraça
aquests tres municipis, ha comen-
çat a caminar. L’objectiu d’aques-
ta mancomunitat que ve precedi-
da per la més que evident
continuïtat geogràfica d’aquests
municipis i el fet de compartir ins-
tal·lacions de serveis bàsics com
son l’educació i la sanitat, és l’a-
profitament de recursos i l’abarati-
ment de costos de diferents serveis
que els tres ajuntaments, actuant
de forma separada, no podrien
costejar-se. La implementació de
la WiMax als tres municipis o l’e-
xistència d’un transport públic
que comuniqui d’una forma pràc-
tica i eficient els tres pobles són
dos dels principals objectius d’a-
questa nova mancomunitat, la pri-
mera en tota l’àrea metropolitana.

Celebro que els tres ajunta-
ments hagin deixat enrere anti-
gues i absurdes disputes fruit d’un
patriotisme municipalista per co-
mençar a treballar plegats cap als
nous reptes del segle XXI, treba-
llant plegats per oferir als veïns
uns serveis de qualitat indepen-
dentment d’on estiguin ubicats.
En el món globalitzat, el de les
grans ciutats, el de la competitivi-
tat, els pobles petits se les han

d’enginyar per no quedar-se enre-
re, i la nova mancomunitat pot
ser la eina que faciliti aquesta tas-
ca als ajuntaments dels tres muni-
cipis. Felicito la iniciativa dels tres
alcaldes que, en un exercici mo-
dèlic, estan fent possible que
aquesta iniciativa tiri endavant i
arribi a bon port. �

Insurrecció
MONTSERRAT BAO�Mollet

En fa mal la pobresa que no puc
guarir!] 

Em dol la riquesa que no vol com-
partir!] 

Em repugnen els poders fàctics
que només hi són per enriquir-se!

I em deceben els pobles que no es
rebel·len davant el sistema que els

oprimeix. �

Injustícia de Renfe
ANA MARIA GONZÁLEZ�Mollet

Últimament, per motius perso-
nals, estic viatjant a Madrid amb
certa freqüència. És cert que amb
l’AVE han disminuït moltíssim el
temps del trajecte entre les dues
ciutats... però a quins preus! Fa un
mes, el meu marit i jo viatjàvem
en un tren Estrella, l’únic que
existeix que no sigui AVE. El viat-
ge va ser a la nit i en llitera. En
total 160 euros anada i tornada
(80 per persona). Un mes més
tard, torno a l’agència per treure el
bitllet per a un viatge idèntic i...
sorpresa! El tren Estrella ha des-

aparegut els divendres a la nit. Per
què? No surt rendible? No ho crec
perquè fa un mes anava ple.
Resultat: em veig obligada a anar
amb l’AVE. Preu: 186 euros anar i
tornar una sola persona. Solució:
me’n vaig sola perquè dues perso-
nes seria excessivament car. 
On són aquells anuncis que deien
que si treies el bitllet per Internet
hi havia descomptes de fins al
70%, perquè ho hem intentat
moltíssimes vegades sense èxit.
Per què suprimeixen els altres
trens que eren molt més assequi-
bles? Sincerament, és injust. Que
han millorat les comunicacions?
Madrid i Barcelona més a prop
que mai? Mentida! Per a la majo-

ria de gent, estem més lluny que
mai. La nostra butxaca no ens per-
met fer aquesta despesa molt
sovint. Haurien de pensar en
aquells que per necessitat s’hi han
de desplaçar sovint, i no suprimir
de cop tots els trens que no siguin
l’AVE i amb preus més barats. �

El rei bondadós (II)
COL·LECTIU PUNT G�Mollet

En  aquell reialme, que aquell rei
savi i els seus consellers manaven
des del seu palau, no tothom esta-
va feliç, ja que des de la plana mira-
ven amb preocupació a dalt del
palau. Hi havia rumors que el rei
volia  fer de la plana un lloc on
celebrar els seus particulars  torne-
jos i la gent de la plana deia: Com
ho farem ara? On anirem a  tancar
les oques i els cavalls?  Perquè feia
temps que tots els veïns  d’aquella
contrada hi tancaven les oques i els
cavalls. Potser tot era qüestió  que
tots plegats: rei, consellers i  veïns
estiguessin contents, i el rei pogués
demostrar que era més  intel·ligent
i magnànim que els seus avantpas-
sats. El savi més savi dels veïns deia
que tot plegat era qüestió que el rei
vingués a la plana i parlés amb
tothom, que des del palau les coses
es veien d’una altra manera.

No sembla a vegades que els
reis perden la visió de la realitat
dels seus  súbdits? No sembla que
des del balcó del seu palau no es
veuen les mancances del seu po-
ble? No sembla que darrera de les
festes fastuoses, dels bonics parcs
i jardins, s’amaga la tristesa i la
necessitat d’un poble? Sapigue-ho
que això és un conte i que  qual-
sevol semblança amb la realitat és
pura coincidència. �

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
�

esprés de l’aprovació de la Directiva de
Retorn (anomenada Directiva de la
Vergonya) de la Unió Europea per al
retorn dels immigrants que es trobin

il·legalment en el territori i que prioritza els
aspectes més repressors de la política migratòria,
ara li toca el torn als treballadors.
Els ministres de treball de la Unió Europea (UE)
van arribar fa uns mesos a un acord que permetrà
ampliar la setmana laboral des de les 48 hores
actuals fins a un màxim de 65 hores, si treballador
i empresari arriben a un acord. La directiva 
permetrà que el període inactiu de les guàrdies
dels metges no sigui considerat temps de treball,
en contra del que va dictaminar el Tribunal de
Justícia de la UE. Aquesta directiva resta pendent
d'aprovar pel Parlament Europeu.

La Unió Europea, ni més ni menys, vol donar
marxa enrere gairebé un segle. L’Organització 
Internacional del Treball (OIT) va establir el 1917,
després d’una llarga lluita del moviment obrer 
internacional la jornada de 8 hores. A causa de la 
crisi, que ells mateixos han creat, ens diuen que
fins al 2010 augmentarà l’atur. ¿Com s’entén,

doncs, que en comptes de reduir la jornada o 
baixar la jubilació als 60 anys perquè tothom 
treballi menys, el que pretenen és perllongar la
jornada i provocar més atur?

Passar 12 o 13 hores diàries treballant implicaria
haver de menjar a l’empresa, és a dir, que serien
13 o 14. Si sumes el desplaçament podrien ser 15 o
16. Si dormim 8 hores, com aconsellen els experts,
ja estarien cobertes les 24 hores. Quan queda per
a la família? I per a l’esbarjo? Tindríem majors 
salaris, sí; però més despeses, com pagar algú que
cuidi els nens, faci la compra...

Després els governs s’omplen la boca amb la
conciliació de la vida laboral amb la vida familiar i
personal. Per què volem desenvolupament 
tecnològic si no ens serveix per millorar la qualitat
de vida de la població? No podem donar suport a
un sistema immoral que vol carregar sobre les
nostres espatlles les conseqüències de la crisi 
econòmica que ells mateixos han provocat, 
després d’enriquir-se durant els últims anys. 
Ja és hora de dir prou!

E. COLLADO�Mollet.  enriquecollado@gmail.com

D
Europa, on vas?

VOX POPULI

Troba justificats
els Expedients 
de Regulació 
d’Ocupació?

Joaquina
Puerto

Aturada  (35) 
MOLLET DEL VALLÈS

No, hi hauria d’haver altres 
maneres d’arreglar la situació i
que no impliqui fer fora els 
treballadors.

M. Mercedes
Gil

Cuinera (48) 
MOLLET DEL VALLÈS

No, haurien de pujar els sous
perquè puguem consumir; el
Govern hauria d’ajudar les
empreses.

Eduardo
Punquero

Prejubilat  (60) 
MOLLET DEL VALLÈS

No crec que acomiadar la gent 
sigui la solució, sinó que 
l’agreuja. Si ningú té feina, 
ningú pot consumir.

Mari
Mohedano

Aturada (39) 
MOLLET DEL VALLÈS

Si no es crea feina la situació
s’agreuja i cada dia hi ha més
gent al carrer, però suposo que
es farà allò que es pugui.

Martí
Castellón

Jubilat (82) 
MOLLET DEL VALLÈS

Aquesta situació no porta 
enlloc, perquè tothom es troba
en la misèria; els amos s’han fet
rics i ara diuen que pleguen.

Toñi
Lozano

Manipuladora (34)
MOLLET DEL VALLÈS

No, només aconseguiran que
entrem en una guerra civil;
haurien de buscar altres 
solucions com invertir més. 

Text i fotos: ANNA PALOMO

Tot i la prohibició d’estacionar que adverteix un senyal de
trànsit, molts dels conductors que abans aparcaven al pla
de Les Pruneres continuen aparcant-hi, ara al marge del
carrer la Pau. La força del costum. 

R. MATEO� Mollet del Vallès

Conductors de costumsU



Claveguera perillosa 
CRISTINA ÚBEDA�Mollet

Al bell mig de la plaça Prat de la
Riba hi ha una claveguera amb
una reixa de forats molt grossos, un
element molt perillós ja que els
nens que passen amb els patinets o
les bicis es poden fer molt mal. El
meu fill de 5 anys, ja ha caigut tres
vegades i l’última es va fer mal.
Crec que es podria canviar la reixa
per uns forats més petits, perquè
hem vist caure molts nens i, fins i
tot, una cadira de rodes s’ha quedat
enganxada. L’emblemàtica plaça
Prat de la Riba és un lloc de troba-
da de famílies amb nens i és una
llàstima aquesta maleïda reixa, on
algun dia, si no es posa remei, algú
es farà mal de veritat. �

Societat de l’oci?
CÉSAR PAZ DEL CAMPO.�Mollet

Escric aquesta carta des de la
indignació i la impotència. Dijous

28 de novembre a dos quarts de 2
del migdia i en plena plaça Major,
una empleada meva ha estat bru-
talment atacada i li han robat.
Hem trucat als Mossos que no han
pogut fer res més que prendre nota
i cursar la denúncia, tot i que els
lladres no han tingut cap mena de
pressa per fugir (ja que saben que
no els pot passar res) sinó que
s’han entretingut en regirar bé la
bossa de la noia fins trobar allò que
volien. 

La meva queixa és perquè suc-
cessos com aquest cada vegada
són més freqüents al centre de
Mollet i ha arribat un punt en què
la gent ni es molesta en denun-
ciar-los perquè pensen que no
aconseguiran res més que formar
part de l’estadística. 

Crec que no ens podem resig-
nar a viure d’aquesta manera, ate-
morits pels malfactors que fan allò
que volen sense que ningú els di-
gui res; pels brètols que dia sí i dia
també emmerden i destrossen tot
el que troben amb total impunitat
(grafits, mobiliari urbà, etc.) da-

vant la passivitat total de qui ha de
posar remei a aquestes situacions.
Només cal fer una passejada per
l’Illa per veure l’estat de degrada-
ció de la mateixa, plena de locals
tancats (i els que hi hauran); joves
que juguen a pilota contra els vi-
dres dels establiments; brutícia a
terra, a les parets i als vidres de les
baranes, per no parlar de la zona

verda davant mateix de l’Ajunta-
ment, on tothom fa el que vol i els
cartells de prohibició (pilotes, gos-
sos, bicicletes) se’ls passen per
l’arc de triomf.

Algú de vostès ha vist mai la Po-
licia Municipal patrullant a peu
per la zona? Jo no i penso que mi-
llor que no ho facin no fos cas que
vegin qualsevol cosa i hagin que

denunciar-ho o tan sols cridar l’a-
tenció i que, després, els progres
de cafè els acusin de brutalitat po-
licial o abús d’autoritat. Aquest
abús i prepotència millor fer-los
servir per molestar els ciutadans
respectuosos de la llei i que, fins
ara, no es revolten, però això és te-
ma per a un altre moment. Con-
ciutadans, així ens llueix el pèl! �
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Parets rep aquest cap de setmana,
32 equips pre-infantils de bàsquet
de tot Catalunya i l’Estat al quart
torneig Vila de Parets, organitzat pel
CB Parets. La llista d’equips mascu-
lins és: CB Parets, FC Barcelona,
Joventut de Badalona, CB Zarago-
za, AD Allerta Augusto, C Amics
Castelló, Lleida, Sant Josep de Gi-
rona, El Salvador, Siemens Corne-
llà, EB Villareal, Sant Josep de Ba-

dalona, AECAM, UE Mataró, Jac
Sants i Maristes Ademar. Els feme-
nins seran: CB Parets, Cemsa Cor-
nellà, EBCB Calella, SESE, AD
Allerta Augusto, AE l’Hospitalet,
Stadium Casablanca, IES Cosme
García, Uni Girona, Joviat la Salle,
Compañía de María, Sant Adrià,
NB Albororaya, SR Lima Horta,
GEIEC Tot treball i CBF Sarrià.

D’altra banda, el primer equip
del CB Parets va trencar la bona rat-
xa en perdre 63-84 contra l’Argento-
na. El proper rival serà el Teià. �

Les bones vibracions de la primera
victòria a casa contra el Viladecans
feien presagiar que la quarta victò-
ria a Lliga EBA del CB Mollet Re-
canvis Gaudí estava a prop. Però
els molletans mai van gaudir d’op-
cions d’emportar-se el triomf en el
compromís disputat la setmana pas-
sada contra el Platges de Mataró. 

L’equip d’Àlex Coma va comen-
çar el partit molt desendreçat en
defensa i el Mataró, perfectament
comandat per Ventura, ho va apro-
fitar per obrir una bona esquerda al
marcador. Els visitants van trencar
amb facilitat l’1 contra 1 en cada
atac i el Mollet va ser un negat en
eficàcia ofensiva. “Es van errar cis-
telles fàcils”. Amb poc més del
30% d’encert en tirs de camp “no
es pot guanyar mai”, raona el tèc-

nic. De fet, el poc encert en atac va
acabar contagiant l’estadística de
tirs lliures (20/30). No obstant això,
el CB Mollet continua sent l’equip
més eficaç des de la línia de tir. 

Al tercer quart l’equip es va mos-
trar més sòlid i es va arribar a posar
6 punts per sota del Platges, però la
remuntada no va ser factible. �
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ESPORTS

� TRIATLÓ | COMPETICIÓ A MÈXIC 

� MOLLET. El molletà Carles Ochoa, membre del Club Triatló Granollers,
ha aconseguit finalitzar el DecaIronman de Monterrey (Mèxic) en 322 hores
i 26 minuts. És el segon atleta de l’Estat que aconsegueix recórrer els 38 
quilòmetres de natació, els 1.800 de bicicleta i els 420 de cursa a peu.

COMALAT ASSOLEIX EL SEU PRIMER
TRIOMF AL CAPDAVANT DE L’HOQUEI 26

CONTRAPUNT PRESENTA ELS   
EQUIPS DEL CF MARTORELLES 28 i 29

L’EQUIP CECOC ES REFORÇA I FITXA     
EL CICLISTA ITALIÀ MIRC0 MEROTTO  26

� BÀSQUET | Lliga EBA | POCA EFICÀCIA OFENSIVA � Pre-infantil | L’HORA DE LA PEDRERA

� TENNIS TAULA | SUMA DE DERROTES

EL MOLLETÀ CARLES OCHOA ÉS EL SEGON 
ATLETA DE L’ESTAT QUE ACABA EL DECAIRONMAN

Més de 30 equips es 
troben al Vila de Parets

Jornada amb resultats negatius 
dels equips del 2002 Molletauto
� El cap de setmana no ha estat propici per als equips del 2002 Molletauto.
A Tercera, el Mollet quedava 1-4 en l’enfrontament contra el Vilanova del
Camí. El marcador a Segona divisió era el mateix contra el Vilafranca. A
Primera, el CE Universitari també es va imposar 4-1 al Mollet.   

� MOLLET DEL VALLÈS

PEDRO NAVARRO

� PARETS DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

El Mollet reacciona tard
77
65CB MOLLET REC. GAUDÍ

PLATGES DE MATARÓ

CB MOLLET: R. Lleonart (13), À.
Arenas (3), J. Paredes (12), A.
Ferrer, J. Pons (12) -–cinc inicial–
R. Dam (10), R. Cutrina, G. Bas, J.
Viñallonga (2), P. Viladomat (2) i
À. López (11). PARCIALS: 22-29,
13-18, 16-13 i 14-17. EFECTIVITAT:
12/38 en tirs de 2 punts (32%),
7/19 en tirs de 3 punts (37%) i
20/30 en tirs lliures (67%).

POC ENCERT. Els molletans, negats de cara a cistella� M.GARCIA
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� MOLLET. Arribar i triomfar és allò
que va fer el nou entrenador del
Mollet HC, Marc Comalat. Segons
els resultats de la darrera jornada
s’ha comprovat que l’equip molletà
necessitava un canvi. Al primer par-

tit amb Comalat com a tècnic, els
molletans triomfaven per 1 a
3davant dels ripollesos, que només
han guanyat un partit aquesta tem-
porada. Dissabte va ser una competi-
ció en la qual es van veure uns juga-
dors  del Mollet motivats, fet que no
passava des de feia setmanes.

Al proper partit, que no se cele-
brarà fins d’aquí a dues setmanes,
els molletans acolliran el CH Mata-
ró, setè a la classificació, i Comalat
haurà de demostrar que no va ser la
sort del principiant.  �

Després d’un any ple de pòdiums,
l’equip veterà de ciclisme Sant Vi-
cenç CECOC es reforçarà amb un
fitxatge internacional. Així, a la pro-
pera temporada els ciclistes locals
comptaran amb l’esprinter italià
Mirco Merotto, segon classificat del
Campionat d’Europa de ciclomàs-
ter, celebrat a Mallorca el passat
mes de febrer. D’altra banda, hi
haurà quatre dels corredors actuals
que es donaran de baixa.

ENTRE MEDALLES I COPES

L’equip ciclista patrocinat per CE-
COC ha tornat a guanyar un any
més la Challenge Catalana i la Co-
pa Catalana. L’èxit s’ha assolit tant
pel que fa a la competició per
equips com als resultats individuals,
com el pòdium de Miquel Àngel
Xerino a les dues competicions.
També van aconseguir podi Juan
Casanovas (segon), Antoni Terrones

(sisè i tercer de la general en Màs-
ters 50), i José A. Terrones (setè). 

Per arribar a coronar-se en el
món del ciclisme, el Sant Vicenç
ha guanyat la passada temporada
16 proves individuals, gràcies als
corredors Miquel Àngel Xerino (ha
obtingut la victòria de vuit carre-
res), Xavier Pérez (3), Emili Pérez
(2), Juan Casanovas (2) i José Sán-
chez (1). A més, l’equip molletà co-

pava el podi del Campionat de Ca-
talunya de la contrarellotge indivi-
dual, amb Xerino,  Xavier Salame-
ro i Casanovas (en Màsters 40), i
Higinio Gómez i Rafael Marco (en
Màsters 50). Xerino també va guan-
yar el Subcampionat Catalunya de

fons i el Campionat de Barcelona. 
De les 33 proves que ha constat

la Challenge, l’equip Sant Vicenç
n’ha guanyat 29 per equips. Segons
el club, això demostra “la capaci-
tat de sacrifici i treball conjunt
del grup de corredors”. �

Primer triomf amb Marc
Comalat al capdavant

� CICLISME |  ELS CORREDORS DEL CLUB MOLLETÀ SANT VICENÇ GUANYEN LA CHALLENGE CATALANA DE VETERANS

� FUTBOL |  Preferent

� Primera Territorial

� HANDBOL 

EL MOLLET TREPITJA FORT I SE
SITUA A DOS PUNTS DEL LÍDER
�  En la propera jornada el Mollet
UE haurà de guanyar el Vilassar, a
la part mitja de la taula de classifi-
cació, si vol seguir escalant.

2
0LLORET CF

MOLLET UE CF

L’ÀRBITRE SUSPÈN EL PARTIT 
AL MINUT 78 PER AGRESSIONS
� Després d’un partit conflictiu, la
Molletense acollirà al seu camp
l’equip d’Arenys.

4
1POMAR

MOLLETENSE

EL SANT FOST GUANYA PER 
TERCERA VEGADA CONSECUTIVA
� A la propera jornada, d’aquí a 15
dies, el cuer de la classificació, la
UEH Calella, s’haurà d’enfrontar a
un Sant Fost imparable.

25
28SANT FOST

BM LA ROCA B

TRIOMF DEL PARETS PELS 
PÈLS DAVANT DELS CUERS
� El Parets tanca la primera volta
de la primera fase amb el triomf
davant l’Òptica Herrero Barberà.

26
25BARBERÀ

H PARETS

DERROTA PARETANA DAVANT
L’EQUIP DE VIC PER DOS GOLS
� Els paretans, onzens a la classifi-
cació, jugaran al camp municipal
Josep Seguer contra el Canovelles,
setè a la taula.

1
3VIC

PARETS

... �

L’italià Mirco Merotto, nou fitxatge
de l’equip patrocinat per CECOC
� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / A.P.

CORREDOR ESTRELLA. L’equip Sant Vicenç CECOC ha tornat a tancar una temporada plena d’èxits�CECOC

3
1RIPOLL HC

MOLLET HC

MOLLET HC: Joel Freixes, Eudald Bonet, Joan
Aranda, Raúl Castillo, Jaime Calvo, José
Marín, Sergio i Jaume Sahun. 
GOLS: 0-1, Aranda, minut 10; 0-2, Aranda,
minut 18; 1-3, Raúl Castillo, minut 47 de la
segona part.  

� HOQUEI  |   Primera Nacional  SETMANA DE DESCANS
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ESCOLA 

G. Fernàndez, J. Mitjavila, H. Blázquez, G. Cabrejas, D. Bueno, B.
Bienzobas, M. Lebrón,  A. Aguilera, M Morillas, M. Pla, G. Martínez, P.
Lozano, K. Puga, E. Sànchez, E. Gómez, S. Pacheco, J. Castellano, G.
Coronel. Entrenadors: F. Ruiz, B. Gómez, F. Rodríguez i J. C. Sánchez.

PREBENJAMÍ A 

David Grijalvo, Ton Prat, Miquel Àngel Nicolás, Àxel Lara, Ari García,
Germán Garrote, Fernando Casares, Víctor Pérez, Miquel Rovira,
David Puga, Roger Salva, Pablo Bueno. Entrenador: David Puga.
Delegat: Toni Lara

PREBENJAMÍ C 

Àlex Rodríguez, Joel Rodríguez, Genís Gutiérrez, Joel Chacón, Román
Sevilla, Oriol Esclusa, Jordi Astivill, Marc Pérez, Valentí Torrents, Raül
Sáez, Unai Gómez, Fran Delgado. Entrenador: Paco Sevilla. Delegat:
Mateu Torrents

PREBENJAMÍ D

Julián Quílez, Roger Garcia, Javier Dijkstra, Aleix Mohedano, Max
Segarra, Alejandro López, Álvaro Jurado, Unai Luque, Daniel Lao, Íker
Segura, Toni Vázquez, Sergi Safont, Aaron Pilar. Entrenadors: Ortega
i Mayor.

BENJAMÍ A 

Daniel Ruiz, Javier A. Cabrera, Francesc Mila, Àlex Cifuentes, Gerard
Lozano, Víctor Castro, Xavier Carricondo, Marc Benito, Albert
Borrellas. Entrenador: Adrià Lorente. 2on entrenador: Gerard García.
Delegat: Jordi Terradas

BENJAMÍ B 

Mario Rubio, Pol Martínez, Antonio Manuel Corona, Joan Astivill,
Yonay Espinosa, Daniel Cruz, Daniel Baz, Ethan Luque, Hanza
Harrata, Sergio Retuerce. Entrenador: Xavier Espinosa. Delegat: Blas
Retuerce

BENJAMÍ C 

M. Alarcos, F. Martínez, M. Barraisoul, X. Careta, D. Casas, M. Ramos,
C. Hidalgo, S. Pernias, R. Martínez, F. González, A. Izquierdo, J. López,
I. Duran, D. Rodríguez, A. Jiménez. Entrenadors: Blas Sama Muñoz i
Blas Sama Palencia. Delegat: Miguel Ángel Alarcón

ALEVÍ A 

Yassine Mabrouk, Asier Arellano, Pol Abellán, Joan Garcia, Ignacio
Larrosa, Jordi Hernández, Izan Gómez, Juan Carlos Sánchez, Marc
Carmona, Ruben Villanueva, Christian Gómez, David Grasa, Marc
Cutillas, Ivan Martín. Entrenadors: G. Vivas i F. Vivas.

ALEVÍ B 

O. Zaragoza, X. Marín, A.M. Cabrera, D. Álvarez, K. Bravo, A. Gabarra,
J. Rovira, R. Milà, S. Pinto, M. Pilar, S. Xicola, F. Pech, A. Sergio, D.
Salas, A. Garcia, K. Martínez, D. Salas. Entrenadors: Daniel Carrizosa i
Adrià Salanueva.

Tots els equips de base del CF Martorelles
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GRAN REVETLLA DE CAP D'ANY
Dimecres 31 de Desembre  2008

MMEENNÚÚ
Revetlla: 135 eur./pers

Revetlla + Habitació +
Desdejuni bufette: 
170 eur./ pers en hab.doble.   

Preus amb IVA INCLÓS

RReesseerrvveess::  HHootteell  CCiiuuttaatt  
ddee  GGrraannoolllleerrss  
TT..::  9933  887799  6622  2200

· Copa de cava de Benvinguda
· Les tres tapetes:

Bacallà amb vinagreta 
de tomàquet i escopinyes

Pernil de gla D.O. Extremadura
amb pa de coca
Terrina de foie 

· Crema de carbassa amb perles
de formatge de cabra i ous de

truita
· Amanida de llamàntol i carxofes

a la vinagreta de ceps
· Filet de vedella a l'estil

Wellington amb salsa de Pedro
Ximenez i cremós de patata 

trufat
· Liquat fred d'alvocat

· Bescuit de figues

CCeelllleerr
· Blanc Castell del Remei blanc
planell (D.O.Costers del Segre)
· Negre Torres de Oña selecció

especial Ciutat Hotels, reserva
2004 (D.O. Rioja)

· Cava Juvé Camps reserva 
familia (D.O. Cava)

Café i licors.
Raïm de la sort

GGRRAANN  BBAALLLL  ddee  CCAAPP  DD''AANNYY  
aammbb  eell  dduueett  AACCUUAARRIIOO

BARRA LLIURE
Xocolata amb melindros.

Brou de matinada

INFANTIL

B.Essarroukh, A. Canet, R. Santiago, C. Sig, M. Sevilla, D. Merino, S.
Aliseda, A. Molist, K. Redondo, S. Martínez, J. Corts, D.A. Morales, G.
González, A. Chillón, S. Navarrete, M. Sánchez, A. Mateo, D. Plaza.
Entrenadors: García i Ortiz.

JUVENIL A 

D. Cruces, M. Perozo, V. Cuevas, E. Arquillo, X. Milà, A. Cutillas, H.
Rabal, M. Pérez, I. Font, M. Mirosa, A. Benedico, J. Quinonero, S. Alba,
D. Garrido, I. Morral, J. Núñez, D. Pérez, E. Barón, C. Vilches, Garrido,
Barcena. Entrenadors: M. Vivas.

CADET A 

Kevin Tabla, L.G. Rodríguez, Yandri José Cherrez, Sergio Contreras,
Carlos Pacheco, Adrià Luna, Edgar Salido, Joaquin Beltrán, D. Sariol, J.
Xicola, O. Villanueva, A. Molist, Daniel Martínez, S. Medina, O. Garcia.
Entrenador: Franc Garcia.

CADET B 

Diego Severiche, Sergi López, Vicente Sánchez, Daniel Sánchez, Jorge
Cabrera, Daniel Zambrano, Joel Egea, Marc Costa, Albert Puig, Adrian
Álvaro, Xavier Sánchez, Antonio Franganillo, Álex Musach.
Entrenador: Pedro Garcia.  

PRIMER EQUIP

F. Vivas, J. Almeda, J.C. Leal, M. Pi, A. Lorente, C. Ricart, A. Calvet, J.L. Ortiz,
A. Collado, M. Campana, X. López, D.Carrizosa, G. Garcia, E. Pérez, M.
Palació, E. Gil, E. Josa, G. Vivas, B. Martínez, A. Salanueva, A. Cano, J.A.
Carrillo, O. Holgado, J. Ramírez, A. Lorente, O. Prat. Entrenador: X. Gómez.

�



Monkeys és un espectacle innova-
dor de claqué, o tap dance, que
construeix un món tribal i entre-
maliat que es reflecteix en el ma-
teix títol de l’espectacle, ideat per
la companyia Tapeplas 2. Així, el
teatre de Can Rajoler viurà una ho-
ra de percussió i dansa inspirades
en melodies mediterrànies.

El muntatge, dirigit per Sharon
Lavi i Yaron Engler, respon al se-
gell Tapeplas, un projecte catala-
no-israelià creat a Barcelona fa sis
anys. Els orígens de la companyia
es remunten a Israel, on Sharon

Lavi desenvolupa unes coreografies
amb estil propi de tap i dansa. L’es-
pectacle KexevKezev, que s’estrena-
va a Israel el 1998, és la plataforma
on es coneixen Sharon Lavi i el
músic Yaron Engler i és aquí on es

comencen a plantejar les idees
d’un projecte escènic que enllaça
els seus llenguatges. Tapeplas neix
arrel d’una trobada entre els dos ar-
tistes israelians i un grup de músics
i ballarins catalans (Laia Molins,
Rubén Sánchez, Anna Llombart i
Jep Meléndez). A partir de 2004,
Tapeplas combina el desenvolupa-
ment dels seus espectacles amb l'i-
nici de diversos projectes de forma-
ció de claqué. A finals del 2005
estrena el seu primer espectacle de
gran format: BoomBach. 

Després de l’èxit assolit, neix Ta-
peplas 2, que tradueix al català i al
castellà l’antic KexevKezev i crea
Monkeys, en el qual uneixen diver-
ses peces inèdites de Tapeplas i per
al qual compten amb la col·labora-

ció del coreògraf Hofesh Shechter,
de l’institut The Place de Londres.

Monkeys està interpretat per An-
na Llombart, Norman Jankowski,
Estefanía Porqueras, Agnès Padrós,

Tato Sassone, Sara Vázquez, Mi-
riam Sánchez i Edu Ibàñez. �

� DANSA | LA COMPANYIA BARCELONINA PRESENTA L’ESPECTACLE ‘MONKEYS’ A CAN RAJOLER

TAPEPLAS. La companyia disposa de tres espectacles �ARXIU
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EL CENTRO ARAGONÉS ACULL    
L’OBRA ‘EN LA COLA DEL INEM...1.2’

� TEATRE | CÍA. PROSCRITOS

� La companyia de teatre Proscritos va portar diumenge
a la seu del Centro Cultural i Recreativo Aragonés, al
carrer Pamplona, l’obra En la cola del INEM... 1.2. Es
tracta d’un espectacle de monòlegs. CULTURA

Tapeplas, fusió mestissa
de moviments i sons
� PARETS DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

Els israelians Sharon
Lavi i Yaron Engler 
són la coreògrafa i el
compositor del muntatge

Diumenge 7 de desembre · 18.30 h 

Can Rajoler · De 9 a 6 euros

El col·lectiu La República del Rit-
mo ha programat el segon Vermut
Flamenc a La Bombeta, després de
l’èxit d’assistència de la primera ex-

periència. Així dissabte (14h), les
tapes acompanyaran la música dels
molletans La Maraña (fusió de fla-
menc-rock). El tiquet d’ajut serà de
dos euros. 

La República del Ritmo comple-
tarà la programació del primer cap

de setmana de mes al local del car-
rer Lluís Duran amb un directe de
la formació No hay 2 sin 3, que diu-
menge (19.30h) presentarà el seu
directe mestís, amb el flamenc i el
latin jazz com a signes d’identitat.

D’altra banda, dissabte al vespre
(a partir de les 19.30h), La Bombe-
ta també obrirà les seves portes per
fer una sessió poètica amb Coral
romput, de Vicent Andrés Estellés i
el disc que li van dedicar Ovidi
Montllor i Toti Soler. �

La República del Ritmo
reincideix amb el Vermut
� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

� MÚSICA | LA MARAÑA I NO HAY 2 SIN 3, PROPOSTES A LA BOMBETA
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El concert de divendres a Can But-
josa té una significació important
per a les bandes convidades. D’una
banda, els novells Klaudia (indie
rock) es presentaran en societat per
primer cop, després d’un primer bo-
lo no oficial dijous passat al bar Pull
& Beer de Mollet. Entre un públic
de casa, amb amics i familiars,
Klaudia posava a fita el seu directe
que demostrava ser potent, amb te-
mes enèrgics i encomanadissos. Pas-
sada la prova amb èxit, al grup for-
mat per Nacho Estévez  Newman
(guitarra i veu), Pedro Navarro (gui-
tarra), José Llorente Zurita (baix) i
Pau Zañartu Pau ZZ (bateria) li to-
ca la seva posada de llarg a Parets,
on mostraran un avançament del
que serà el seu primer disc. La for-
mació ve avalada per la revista espe-
cialitzada Mondosonoro, que fa un

mes va valorar la seva maqueta com
la cinquena millor de tot l’Estat.

D’altra banda, Klaudia predecirà
els veterans Gain, que presentaran
a un dels escenari que els ha vist
crèixer, el seu disc Qué va a ser de

nosotros? El treball, gravat l’estiu de
2007, va sortir a la llum aquest oc-
tubre i ja ha estat presentat a diver-
ses sales de Barcelona. El CD ha
estat editat per la discogràfica oso-
nenca Laura R. Perkins i l’ha pro-

duït Santi García, que ha treballat
amb grups com Standstill i lo:muê-
so. La banda, nascuda al voltant de
l’any 2000 a Mollet, està formada
per Isma Doblado, Marc Mas, Fè-
lix Prados, Dani Pérez i Gabriel
Madrazo. �

� MÚSICA | CAN BUTJOSA REBRÀ TRES BANDES MOLLETANES

� � PARETS / MOLLET

MONTSE ERAS

EL PRIMER ESCENARI. Dijous el bar Pull & Beer acollia Klaudia � S.V.

La vetllada musical de 

divendres a Can Butjosa es

completarà amb una prèvia

d’una mitja hora amb una de

les bandes més veteranes de

l’escena molletana, Polen (pop

indie). Aquesta serà una bona

oportunitat per tornar a sentir

el directe de Polen.

POLEN, PRECEDEIX

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

�

*

� EL COMIAT

El cicle Vallès Rock ha tancat una
etapa. L’Associació de Músics de
Mollet ha decidit deixar d’organit-
zar aquest programa de música en
viu, que es feia un cop al mes al
Mercat Vell. En el darrer any, els
directes atreien poc públic i la ca-
pacitat organitzativa de l’entitat ha-
via minvat. Ara, l’Associació de
Músics es concentrarà amb quatre
concerts anuals, un per trimestre.
Segons explica el president, Mi-
guel Padilla, aquests quatre bolos
comptaran amb la presència de
quatre grups, en comptes de dos
com en els concerts del Vallès
Rock. El cicle va nèixer el novem-
bre de 2004 impulsat des de Mollet
i amb les entitats Ateneu Molí d’en
Ral de Caldes i Músics amb Inicia-
tiva de Granollers, per promoure
l’intercanvi de grups de la comar-
ca. Posteriorment s’hi afegien altres
entitats. El circuit ha programat
més d’un centenar de directes. �

L’Associació 
de Músics deixa 
el Vallès Rock
� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M.E.

Divendres 5 de desembre · 23 h 

Can Butjosa · Gratuït

� MOLLET. Prop de quatre hores de música amb
intèrprets de diferents generacions i estils van
omplir divendres el centre cívic de Can
Pantiquet per celebrar els 15 anys del progra-
ma Rock al Cívic. Per commemorar l’efemè-
ride també es va presentar el còmic de la his-
tòria del cicle (que compta amb una dedicatò-
ria de Mojinos Escozíos, que també van parti-
cipar a  la jam session) i s’han programat altres
activitats que es clouran el 12 de desembre
amb un concert de Sota Zero i Jaleo Real. �

� JAM SESSION, AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA BOMBETA, PEL 15è ANIVERSARI

El ‘Rock al Cívic’
amb molta corda

A L’ESCENARI. Inici de la jam de divendres �MARC GARCIA

Klaudia s’estrena en societat
i Gain presenta el nou disc
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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

DELEGACIONES: 

TARRAGONA, GERONA,

LERIDA, ZARAGOZA,

MADRID, VALENCIA, 

CASTELLON, ALICANTE
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Martí Gironell assistia dijous a la
Biblioteca de Can Rajoler per parti-
cipar en un col·loqui sobre el seu
llibre, El pont dels jueus, al Club
de lectura de Parets. El periodista i
escriptor iniciava la xerrada tot co-
mentant com havien estat els qua-
tre anys i mig de gestació del text.
La idea va sorgir d’una pregunta:
“Com era el Besalú medieval que
va veure la construcció del pont?”
A partir d’aquí, es va haver d’asses-
sorar molt, tot i que sobre el pont
en concret només hi havia escrita
una línia. Això comporta la necessi-
tat de grans dosis de ficció: “jo em
proposo transmetre la història
amb majúscules a partir de les his-
tòries amb minúscules”. El llibre
utilitza un llenguatge planer per-
què, segons l’autor, l’objectiu és
arribar a la major quantitat de lec-
tors possible. Per aquest motiu ha
fet servir recursos que van sorpren-
dre als assistents com, per exemple,
utilitzar sistemes mètrics actuals en
una novel·la sobre el segle XI. 

En aquest sentit, el debat va do-
nar lloc  a postures crítiques, fet que
no va molestar a Gironell, que ente-
nia les discrepàncies i acceptava els
diferents punts de vista. “A partir
dels intercanvis d’idees he pogut
anar construint el meu últim lli-
bre”, deia. La brevetat de les histò-
ries va ser un punt discutit amb l’au-
tor, que va reconèixer que podria
haver allargat el llibre, tot i així

“tots deixem assumptes penjats en
la nostra vida, per què no podríem
fer-ho en literatura?” I afegia que
no podia concebre El pont dels
jueus amb 50 pàgines més. Pel que
fa al futur, Gironell té dos projectes
literaris entre mans, que compagina
amb la seva professió de periodista.
A la pregunta de com s’ho fa per te-
nir temps per tot, responia: “no tinc
fills ni faig la migdiada”. �

� LITERATURA | L’AUTOR D’‘EL PONT DELS JUEUS’ DIJOUS VISITAVA CAN RAJOLER

Martí Gironell descriu 
el Besalú medieval per
mitjà d’històries de ficció 
� PARETS DEL VALLÈS

GEMMA REPISO

MEDIÀTIC. Gironell durant la presentació a Can Rajoler �MARC GARCIA

� MOLLET DEL VALLÈS. L’il·lustrador
Jordi Solano inaugurarà divendres
(21h) la mostra Històries de paper,
que es podrà veure durant tot aquest

desembre al local del carrer Lluís
Duran. A banda de dibuixant,
Solano es descriu com un conta-
contes i, per això les seves línies i

colors no deixen de ser fragments
de contes, molts cops sobre coses
que mai no han existit. A Històries
de paper combina el dibuix i la
paraula en un recull de narracions.

L’any passat, Jordi Solano ja va
mostrar el seu treball a la seu de La
Bombeta, amb l’exposició Dibujos
y garabatos. �

Solano penja narracions
dibuixades a La Bombeta

� ART | L’IL·LUSTRADOR INAUGURA DIVENDRES

FELIU BORRELL VIDAL

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

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

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

RACÓ D’ART

L’obra aquí representada plas-
ma el municipi del Vendrell
(Baix Penedès). Feliu Borrell va
ser un pintor paisatgista que
no es va allunyar dels cànons
de l’època. L’autor és conegut
per la seva percepció en el di-
buix i un rigorós domini de l’o-
fici. 

Nascut a Barcelona, Borrell
era una persona viatgera que
va recórrer gran part d’Amèri-
ca del Sud, on va fer una esta-
da de 10 anys. 

L’autor va rebre diferents re-
coneixements, tant a nivell na-
cional com internacional. A Es-
panya va ser premiat el 1901 i
el 1910 amb la tercera medalla
en Belles Arts. Aquell mateix
any també va ser guardonat

amb la medalla de bronze a
l’altra banda de l’oceà, a la In-
ternacional de Buenos Aires. I,
ja més tard, va obtenir la me-
dalla de plata a Panamà, l’any
1917.

L’autor, ja a Barcelona, va
morir el 1942 a l’edat de 67
anys, tot havent exposat a di-
ferents galeries de Barcelona i
Amèrica Llatina en els seus
viatges. �

VENDRELL (1928)
Feliu Borrell Vidal (Barcelona, 1875 - 1942)

Feliu Borrell va
exposar a Amèrica
del Sud, on va 
viure 10 anys
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� MOLLET DEL VALLÈS. L’Associació de Col·leccionistes de Mollet
i Comarca organitza diumenge una nova edició del mercadet.
La trobada tindrà lloc durant tot el matí a la plaça Catalunya,
al carrer Barcelona i a la rambla Fiveller. GARBUIX

� TROBADA | LA CITA EXCURSIONISTA SE CELEBRARÀ A MONISTROL

El Muntanyenc organitza l’Aplec
dels Països Catalans a Montserrat

Enguany l’organització del 32è
Aplec Excursionista dels Països Ca-
talans, convocat a Monistrol de
Montserrat, va a càrrec del Club
Muntanyenc Mollet, que compta
amb la col·laboració del Club
Muntanyenc de Monistrol i els qua-
tre Portals de Montserrat. La troba-
da tindrà lloc de divendres a dilluns
i pretén promoure “l’excursionis-
me, la cultura i la germanor entre
els muntanyencs”. Del programa
destaquen 21 sortides: 3 de cultu-
rals, 2 d’escalada, 1 via ferrada i 15

de senderisme. També hi haurà
concerts, jocs infantils, projeccions
de vídeo i conferències relacionades

amb el món del muntanyisme i el
catalanisme, com la xerrada sobre
Montserrat i la llengua catalana, a
càrrec del Pare Josep Massot. Ja per

finalitzar, dilluns el Ball de Gitanes
de Mollet es desplaçarà a Monistrol
per fer una actuació, on compartirà
escenari amb l’Esbart Monistrol
Dansaire. Com a cloenda es planta-
rà un arbre amb terra aportada pels
participants d’arreu del territori ca-
talà.

Segons el coordinador de l’A-
plec, Lluís Mas, “les expectatives
són molt bones ja que per aques-
tes dates s’han reservat unes 850
places hoteleres sense comptar els
que assistiran en tenda i autocara-
vanes”. S’espera que acudeixi gent
d’arreu dels Països Catalans i, fins i
tot, de l’Alguer. �

MERCADET DE COL·LECCIONISTES
DIUMENGE ALS CARRERS DEL CENTRE

EL PROTAGONISTA. Teruel, a l’Institut de Seguretat Pública �BOMBERS

� MOLLET DEL VALLÈS 

CONTRAPUNT 

BALLARINS. Actuació de danses tradicionals llatinoamericanes �M.G.

� FOLKLORE

Brisas de los Andes
al Mercat Vell

� MOLLET DEL VALLÈS. El Mercat
Vell va ser escenari diumenge de la
primera Trobada cultural de dan-
ses folklòriques, organitzat per
Brisas de los Andes. El grup
molletà tenia com a objectiu
donar-se a conèixer i mostrar els
balls folklòrics de Llatinoamèrica
que la professora Janet Bermúdez
ensenya als seus alumnes. A causa
de la bona rebuda de l’acte, el
director de Brisas de los Andes,
Richard Moena, assegura “que el
festival es repetirà”. �

Els bombers del parc de Grano-
llers han editat un calendari per re-
collir fons per competir a la 12a
edició dels Jocs Mundials de Poli-
cies i Bombers del Canadà 2009,
que se celebraran a Vancouver al
juliol. El bomber de Mollet Xavi
Teruel ha participat en l’edició i ha
estat la imatge de març, amb una
instantània a l’Institut de Seguretat
de Catalunya. Aquesta serà la pri-

mera vegada que Teruel assisteix a
un esdeveniment mundial d’aques-
tes característiques i explica que
“té il·lusió per viure l’ambient”.
Tot i que fa esport, el bomber mo-
lletà diu que no es prepara per cap
prova en concret i encara no sap
en quines podrà competir. El ca-
lendari té un cost de 8 euros i es
pot adquirir a la llibreria L’Illa
(avinguda Llibertat, 20) i a la pape-
reria Sala (carrer Jaume I, 88).
També es pot comprar per Internet
a www.bombersgranollers.org. �

UN MARÇ FOGÓS

� MOLLET DEL VALLÈS

ANNA PALOMO

� CALENDARI | EL PREU ÉS DE 8 EUROS

El Ball de Gitanes
de Mollet hi farà una 
actuació dilluns abans
de la cloenda
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MEDICINA I ESTÈTICA

Dra.
MONTSERRAT TORNER

Homeopatia
i Acupuntura

Adults i Nens
HORES CONVINGUDES

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

LA IMPORTÀNCIA DE TENIR CURA

DELS NOSTRES PEUS

Avui dia anem corrent amunt i avall; la feina, la compra, els fills
i demès responsabilitats. Els peus són els que ens porten a tot
arreu i per tant els hi devem un respecte. És per això que hem
d’aprendre a observar-los, mimar-los i estimar-los.
Degut a les condicions en què vivim els portem protegits, i hem
d’intentar que estiguin el més confortables possible, escollint el
calçat més adient en cada cas.
Quan ens adonem que tenim problemes amb ells, hem de ser
conscients i demanar opinió a l’especialista dels peus; el podò-
leg. Ell ens orientarà, ens dirà quines coses fem bé i quines no i
ens farà saber el que és més aconsellable en cada cas. Ens farà
un diagnòstic i ens explicarà les causes del problema i com trac-
tar-lo; o bé ens derivarà a l’especialista corresponent.

En molts casos, els problemes en els peus ja comencen des de
ben petits i és que la genètica hi juga un paper decissiu a l’igual
que el pas del temps i els mals hàbits. Generalment els peus a l’i-
gual que el cos, van canviant i poden aparèixer alteracions en
ells. Cal que fem cas als advertiments dels nostres peus: nens,
joves, adults i gent gran. Donem-los la importància que es
mereixen i sobretot i malgrat no hi hagi cap problema, hem d’a-

prendre a tenir-ne cura en el dia a dia, perquè ens han d’acom-
panyar tota la nostra vida.

Per Jaume Guillén
Consultes Mèdiques

Santa Perpétua
� 93 574 43 98
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PER MENJAR

Ingredients

(per a dues persones)

- 700 ml brou de gallina

- 250 g ceps 

congelats

- 25 g farina de ceps

- 200 ml crema de 

llet (35% mg)

- 50 g mantega 

-150 g fetge d'ànec 

micuit

TRUITA DE PATATA I CEBA AMB OU 

D’ESTRUÇ

Per preparar aquesta truita comencem daurant la ceba a la cassola.
Quan sigui ben rossa, hi aboquem les patates. Una mica de sal i deixem
que també es vagin daurant. Ho tapem i abaixem el foc. Trenquem l'ou
d'estruç, li traiem una mica de clara i aboquem en un segon bol la resta
de l'ou. 

Recordeu que un ou d'estruç equival a dues dotzenes dels de gallina!
Hi afegim sal. Hi posem a dins les patates i la ceba. Ho barregem tot
sense haver batut l'ou abans, a continuació ho aboquem tot en una
paella calenta. 

Anem separant l'ou de la paella amb una espàtula pels costats, vigilant
que no se'ns enganxi. Posem oli pel perímetre de la paella i deixem que
es vagi fent poc a poc. Ha arribat el moment de girar la truita. Tornem
a escalfar la paella, hi afegim un rajolinet d'oli i l'hi tornem a abocar. �

�
INGREDIENTS
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=
DEFUNCIONS

NAIXEMENTS

Claudia del Cano Agullo (Mollet) 22/11/08
David Martínez Calzada (La Llagosta) 23/11/08
Nayra Dobaño Vela (Sant Fost) 23/11/08
Erika Castells Albardane (Mollet) 26/11/08
Haitam El Harrak (Caldes de Montbui) 27/11/08
Nayara Pérez Fernández (Granollers) 27/11/08
Arturo Giménez Mora (Mollet) 28/11/08

Dades facilitades per l’Hospital de Mollet

MOLLET

05. MARTÍNEZ. Diputació, 9
06. MORALES. Ferrer i Guàrdia, 39
07. ROVIROSA C. Av. Rívoli, 23
08. ROVIROSA S. Berenguer III, 66
09. SÁNCHEZ. Sant Ramon, 55
10. SATORRES. Av. Llibertat, 36
11. TUGAS. Plaça Catalunya, 1

FARMÀCIES DE TORN

PARETS
05-11. SANS. Sant Joan, 29

SANT FOST
08. N. IGLESIAS. c. Barcelona, 84

MARTORELLES
06-07. G. LLENAS. Av. Piera, 41

Carlos Fleta Blasco (Mollet) 56 anys 26/11/08
José Zafra García (Mollet) 75 anys 27/11/08
Marcelino Ferrándiz Redondo (Sant Fost) 96 anys 28/11/08
Joan Castellsagués Tugas (Mollet) 91 anys 29/11/08
Domingo Ruíz de A. Albéniz (Martorelles) 68 anys 29/11/08
María Santamaría Feliu (Mollet) 96 anys 30/11/08
Piedad Moreno Lorente (Parets) 83 anys 30/11/08
Miquel Volart Parera (Parets) 68 anys 30/11/08

Dades facilitades per la Funerària Monserdà

Cartellera del 5 al 11 de desembre

CINES MONTCADA

007 Quantum of solace Horari: 18.40-20.45-22.50

Madagascar 2 Horari: 16.15-18.15-20.15-22.15-0.15

(passi a les 17.00 dissabte, diumenge i dilluns)

Superhero Movie Horari: 16.30-18.30-20.30-22.30-0.30

Saw V Horari: 22.45-0.40

LA RESTA DE LA CARTELLERA

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

PRÒXIMAMENT: 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: LORENA ARTERO GAMARRA i EVA
NUÑEZ BETATO. Els afortunats podran recollir les entra-
des 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, 27 10ºC -1ºC 9ºC 1.014 hPa - 11 km/h E

DIVENDRES, 28 10ºC 4ºC 6ºC 1.002 hPa        8 l/m2 19 km/h W

DISSABTE, 29 10ºC 3ºC 7ºC 995 hPa        2 l/m2 40 km/h WSW

DIUMENGE, 30 12ºC 4ºC 9ºC 998 hPa - 21 km/h W

DILLUNS, 1 12ºC 8ºC 9ºC 1.007 hPa - 42 km/h W

DIMARTS, 2 12ºC 4ºC 8ºC 1.016 hPa - 26 km/h NW

DIMECRES, 3 12ºC 0ºC 10ºC 1.008 hPa - 50 km/h NW

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

Durant tot el dia, nuvolosi-
tat molt abundant; més
abundant al matí, difícil-
ment amb precipitació.
Temperatures que pujaran
una mica.

Els núvols continuaran amb
nosaltres, encara que es
poden obrir clarianes al
migdia, per tornar-se a tapar
al vespre. Temperatura un
xic més alta.

Cel molt tapat i amb possibi-
litat d’algun ruixat molt
feble sobretot al matí.
Durant la jornada les tempe-
ratures no patiran canvis
importants.

Previsió per al cap de setmana

DIVENDRES 5 DISSABTE 6

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

		

DIUMENGE 7

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

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

Descobreix 

la natura...

vine a 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

L’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIARS 
D’ALZHEIMER DE BARCELONA
OFEREIX UNES JORNADES
SOBRE LA MALALTIA Pàg. 12 

Bolt Animació Durada: 85 min.
Horari: Dissabte, diumenge i dilluns:
16.45. Resta de la setmana: 15.45-
17.45-19.45-21.45-0.00. De: Chris
Williams i Byron Howard Amb veus
originals de: John Travolta

Crepúsculo Romàntica Durada:
122 min. Horari: Divendres, dissabte
i diumenge:17.15-19.40-22.00-0.30.
Resta de la setmana: 16.00-18.20-
20.40-23.00. De: Catherine Hardkicke
Amb: Kristen Stewart, Billy Burke

MOLLET

PARETS

EXPOSICIONS

Divendres, 5

· FIRA DE SANTA LLÚCIA. De

10 a 20.30 h. Fins al dia 21 a

l’avinguda Llibertat.

· SOLIDARITAT. 20 h. Festa

amb Amics de Mantay i To-

rrats. Mercat Vell. 

· INAUGURACIÓ. 21 h. Mos-

tra de l’il·lustrador Jordi So-

lano, Històries de paper. La

Bombeta.

Dissabte, 6

· MÚSICA. 14 h. Vermut fla-

menquillo amenitzat per La

Maraña. La Bombeta.

· POESIA. 19.30 h. Recital de

Coral romput, de Vicenç An-

drés Estellés. La Bombeta. 

Diumenge, 7

· COL·LECCIONISME. Matí.

Mercadet de col·leccionistes

a la plaça Catalunya, carrer

Barcelona i rambla Fiveller.

· CONCERT. 19.30 h. No hay 2

sin 3. La Bombeta. 

Dilluns, 8

· ENTITAT. Presentació dels

equips de la UE Molletense.

Camp de futbol municipal de

la Zona Sud.

Vila de Parets. Pavelló.

· DANSA. 18.30 h. Monkeys.

Teatre Can Rajoler. 

Dilluns, 8

· CONCERT. 18 h. Orquestra

Rosaleda, amb motiu de l’a-

niversari de la Cooperativa

La Progressiva. 

Dimarts, 9

· RECONEIXEMENTS. 19 h.

Lliurament de les Medalles

de la Vila 2008. Teatre Can

Rajoler.

MOLLET

· L’APARADOR. Romperlo to-

do y que haga tirotiro, d’Ana

García-Pineda. Museu Abelló.

Fins al 12 de desembre.

· MOSTRA. Viatgers del món.

Can Pantiquet. Fins al 15 de

desembre.

· MOSTRA. Llaunes d’abans.

Te’n recordes?, de G. De An-

dreis. Museu Abelló. Del 10

de desembre a l’11 de gener.

· MOSTRA. Les joguines de la

col·lecció. Museu Abelló. Del

10 de desembre a l’11 de ge-

ner.

· MOSTRA. L’àvia Marinette,

de Rosa Agenjo. La Marine-

ta. Fins al 20 de desembre.

· MOSTRA. No hi ha res

com..., de Santi Canet. Can

Borrell. Fins al 12 de desem-

bre.

PARETS

· MOSTRA. Les llengües a Ca-

talunya. Can Rajoler. Fins al

17 de desembre.

MARTORELLES

· MOSTRA. Llibres prohibits,

de Freixes i Garriga. Bibliote-

ca. Fins al 10 de desembre.

MARTORELLES

Dissabte, 6

· TARDA DE BALL. 18 h. A

càrrec de José Candaliga.

Envelat.

SANT FOST

Dimarts, 9

· RECOLLIDA D’ALIMENTS

per a les persones amb re-

cursos econòmics molt bai-

xos. Als centres educatius

fins divendres.

Dijous, 11

· TEATRE EN ANGLÈS. 9.30 h.

High School Musical Red.

Auditori de l’Ateneu.

Dimarts, 9

· RÀDIO MOLLET. 20 h.  Emis-

sió del programa Sona Aquí,

amb motiu dels 15 anys de

Rock al cívic.

Dijous, 11

· SOLIDARITAT. Tot el dia.

Mercat de llibres per a la

Marató de TV3 a la rambla

Catalunya i a la Biblioteca. 

· XERRADA. 19.30 h. Confe-

rència Les malalties mentals.

Casal Cultural.

Divendres, 5

· INAUGURACIÓ. 19.30 h.

Mostra Les llengües a Cata-

lunya, d’Eva Monrós. Can Ra-

joler.

· MÚSICA. 23 h. Concert a cà-

rrec dels grups Gain i Klau-

dia. Teatre Can Butjosa.

Dissabte, 6

· BÀSQUET. 7.30 h. Torneig

Vila de Parets. Pavelló.

· BALL DE SALÓ. 21 h. Amb

The Choffers. Teatre Can

Butjosa.

Diumenge, 7

· BÀSQUET. 7.30 h. Torneig
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www.contrapunt.catla contra... i punt40

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

5 de desembre de 2003 (núm. 127)
Disset formacions s’unien per re-
fundar l’Associació de Músics de
Mollet, inactiva des de feia 5 anys.
El gran objectiu de l’entitat era re-
cuperar el Ja era hora!

–Què fareu per la Marató?
–Una xocolatada, recollirem donacions a
Mollet i parlarem de les malalties mentals.
–Encara se’n parla poc?
–Hi ha força desconeixement. Hi ha temor
a dir que tens una malaltia mental per la
por d’allò que dirà la gent.
–Moltes falses creences?
–Molta gent creu que els malats mentals
són violents, i no ho són. Als mitjans de
comunicació es relaciona sovint la malal-

tia mental i la violència. Però els malalts
que es mediquen porten una vida normal. 
–Com ho porten els familiars?
–Per al familiar és un cop, moltes vegades
és gent molt jove que pateix un trastorn
d’esquizofrènia, és bipolar o té un trastorn
de personalitat. La malaltia trenca la seva
vida. És dur, però la família és molt impor-
tant; a més de la la medicació, el psiquiatre.
–Són patologies cròniques?
–Sí, sempre s’han de tractar. 
–Cada cop hi ha més malalts mentals?
–Abans s’amagava molt, però sí que hi ha la
sensació que ha augmentat. 
–La societat actual n’és una causa?
–No hi ha una causa-efecte, cada persona
és un món, però sí que hi ha brots relacio-
nats amb l’estrés i l’angoixa.  

� PER: ESTEVE GIRALT

Psicòloga de la Llum, centre d’atenció a malalts
mentals i entitat col·laboradora amb la Marató.

Puri Garcia

Els malalts 
mentals no 
són violents 

EN ESSÈNCIA

� LA DADA

3.250
� Són els euros recaptats al sopar
solidari de Mollet amb Cuba, que
es destinaran a la millora d’un
equipament infantil a El Cerro
(L’Havana). L’àpat es va celebrar
divendres al Mercat Vell. 10

� LA FRASE

� TEO ROMERO, president del Fons
Català de Cooperació al

Desenvolupament en la seva visita a
Mollet per explicar els projectes de

futur de l’entitat. 10

� LA PARAULA

Malaltia rara

� Nom que engloba afeccions poc
freqüents. A Europa es considera
malaltia rara si afecta a menys
d’un de cada 2.000 ciutadans. Un
nen molletà pateix Hemoglobi-
núria Paroxística Nocturna, una
d’aquestes malalties. 12

� EL WEB

www.bombersgranollers.org

� Al web dels Bombers de Gra-
nollers es pot comprar el calenda-
ri que han editat per assistir als
Jocs Mundials de Policies i
Bombers 2009. El març, el prota-
gonitza un bomber del parc
molletà. 36

No ha de ser una cooperació
assistencialista, sinó al
desenvolupament

“


