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Creu Roja Ajuda humanitària
als damnificats pel terratrèmol
a Perú. 3.000 €

Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament (FCCD) Captació i
conducció d’aigua a la vall del Toudgha.
5.685 €

Acció Solidària amb el Sàhara Pis per
a malalts saharauís i colònies a saharauís.
6.724 €

Creu Roja Ajuda
humanitària als
refugiats sahrauís.
2.000 €

Amistat
Parroquial amb
Cinco Pinos
Compra de
vaques lleteres.
4.000 €

Fons Català de
Cooperació al
Desenvolupament
(FCCD) Intervenció per
erradicar la leptospirosi a
Cinco Pinos. 10.743,88 €

Fons Català de
Cooperació per a Cinco
Pinos Establiment i maneig
de sistemes agroforestals a
Chindandega (Cinco Pinos).
11.067,60 €

CCVO, Ajuntaments de
la comarca, Diputació
de Barcelona Projecte
d’una oficina tributària als
municipis del nord de
Chinandega. 2.500 €

Associació d’Immigrants per a la
Promoció de l’Agricultura del Poble
de Harr Compra de tanques metàl·liques,
plantes i maquinària agrícola. 4.000 €

Grup d’Amics de Bagdad Ajut
humanitari a víctimes de guerra de
l’Hospital de Sant Rafael. 6.000 €

Makary-Blangowa Mollet !00%
Camerun Millores d’instal·lacions a
Goulfey, Makary i Blangowa. 6.000 €

Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament (FCCD)
Construcció d’un centre sanitari 
municipal a Sedhiou. 13.815 €

Solidaritat amb Senegal Centre
de formació de Tabacounda. 6.000 €

Fundació Rokpa Escola de secundària
de noies a Gannan. 6.000 €

Asociación Emigrantes de Tachott
Bérané Aigua potable per a Tachott
Bérané. 1.000 €

Cooperativa Agrícola Soumpou
Compra d’una bomba d’aigua. 1.000 €

Fundació Josep Comaposada Xarxa sindical de cooperatives
del nord del Marroc. 6.000 €

Amics de Kukra River Edició d’un
manual d’hort ecològic. 1.800 €

NICARAGUA

SÀHARA

SENEGAL

MAURITÀNIA

CAMERUN

MARROC

PERÚ

TXAD

IRAQ TIBET

ACNUR Conveni i Ajuda humanitària
a l’est de l Txad. 4.000 €

Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament (FCCD)
Ampliació de l’aqüeducte d’El Pavón
Central (Cinco Pinos). 8.188,52 €

Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament (FCCD) Conveni de
Mollet amb San Juan de Cinco Pinos. 4.500 €

Fundació Privada Pau i Solidaritat
Assessoria legal de dones a Chinandega. 6.000 €

Fundació Internacional de Solidaritat
Companyia de Maria (FISC-Lestonnac)
Promoció d’estils de vida saludable per a
famílies i grups de risc. 6.000 €

CODER Compra d’un vehicle.
6.000 €

Nicaragua és el país que més es va
beneficiar dels ajuts de cooperació
al desenvolupament que Mollet
del Vallès va atorgar el curs passat.
Segons dades municipals, en total
es van donar uns 132.000 euros a
projectes de cooperació al desen-
volupament a diversos països, des
de Centre Amèrica fins a l’Àfrica,
una de les àrees en què els ajuts es-
tan més repartits entre diferents co-
munitats (el Txad, Senegal, Came-
run, Mauritània, Marroc i el
Sàhara). En total, els països afri-
cans van rebre ajuts per valor de
56.224 euros.

L’agermanament de la ciutat,
des del 1989, amb el poble nicara-
güenc de San Juan de Cinco Pinos
és un dels motius pels quals una
part notable dels recursos (54.798
euros, el 41% del total) es destinin,
no només a aquesta població, sinó
també a la zona de Chinandega
Norte, on es troba Cinco Pinos i
altres municipis que mantenen re-
lacions de cooperació amb pobla-
cions del Vallès Oriental com Pa-
rets, Sant Fost i Martorelles. �

Mollet destina la meitat dels ajuts
en cooperació a països americans

� SOLIDARITAT | AJUDES AL DESENVOLUPAMENT

� MOLLET DEL VALLÈS

LAURA ORTIZ

�Divendres, l’entitat celebrava una festa al Mercat Vell en
què va recaptar 1.300 euros, que s’enviaran a la casa 
d’acollida Mantay (Cuzco, Perú) perquè es puguin comprar
regals de Reis per a les joves mares i els seus fills.

MENYS RECURSOS ACCIONS CONCRETES 

ES REBAIXA LA PARTIDA PER A 
PROGRAMES DE SENSIBILITZACIÓ

�L’any passat, Mollet va destinar 18.841 euros a
activitats de sensibilització sobre cooperació, un 53%
menys que fa cinc anys, quan van ser 40.919 euros.
Entre altres, es financien les beques solidàries. 

AMICS DE MANTAY DESTINARÀ 1.300 EUROS 
A REGALS DE REIS PER A INFANTS DEL PERÚ 

FONT: AJUNTAMENT DE MOLLET /
REVISTA MOSAIC



� FINANÇAMENT | L’ESTAT APROVA UN FONS ESPECIAL D’INVERSIÓ DE 8.000 MILIONS PER DOTAR ELS MUNICIPIS

Mollet opta a 9 milions d’euros del
govern central per a obra pública

� INFRAESTRUCTURES

SOCIETAT
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MOLLET S’ADHEREIX A LA COMMEMORACIÓ DEL 60è ANIVERSARI DE LA DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS*

L’ajut estatal pretén generar llocs de treball i dinamitzar el sector de la construcció, actualment en crisi 

L’AVINGUDA TEIXIDORES PATIRÀ TALLS  
DE TRÀNSIT PER OBRES AL CLAVEGUERAM

� MOBILITAT | TREBALLS FINS AL 19 DE DESEMBRE

� MOLLET. Fins al 19 de desembre, les obres de reparació del clavegueram
obligaran a tallar el trànsit a diferents punts de l’avinguda de les Teixidores.
Fins al 17, es tallarà el tram comprès entre la rotonda de la Casilla i el carrer
d’Enric Morera, i del 16 al 19 de desembre, entre Enric Morera i Bugaderes.

Mollet podrà rebre uns 9 milions
d’euros del Fons estatal d’inversió
local, de 8.000 milions d’euros, que
el Govern central aportarà als mu-
nicipis perquè puguin fer inver-
sions en obra pública durant el
2009. Aquesta és una de les mesu-
res que l’Estat ha posat en marxa
per afrontar la situació econòmica i
generar llocs de treball, principal-
ment en el sector de la construcció,
un dels més castigats per la crisi. 

Els projectes que podran finan-
çar-se per mitjà del fons s’hauran
de presentar abans del 24 de gener,
licitar-se en tres mesos, i executar-
se en el termini màxim d’un any.
Hi poden optar totes aquelles ac-
tuacions relacionades amb l’ade-
quació i millora de l’entorn públic

urbà, com equipaments i infraes-
tructures de serveis bàsics als car-
rers; sanejament, enllumenat i tele-
comunicacions; construcció i
rehabilitació d’equipaments pú-
blics; i supressió de barreres arqui-
tectòniques, entre altres. 

La reacció del món local a
aquesta mesura ha estat de satisfac-
ció, qualificada, fins i tot, d’“histò-
rica”, per l’alcalde de Parets, Joan
Seguer. Durant aquests dies els
equips tècnics dels ajuntaments tre-
ballen per poder presentar els pro-
jectes dins els terminis previstos.

A MOLLET

L’alcalde de Mollet, Josep Monràs,
ha avançat que un dels projectes
que es podria presentar al fons és el
de construcció de tot el nou tram de

vorera que caldrà a l’entorn del nou
Hospital, amb un cost aproximat
d’un milió d’euros. L’alcalde assegu-
ra que els tècnics també treballen
en diversos projectes per a l’elimina-
ció de barreres arquitectòniques i
adequació de passos de vianants.

A PARETS

L’alcalde de Parets, Joan Seguer,
ha apuntat que els projectes que es
presentaran al fons estaran relacio-
nats amb l’arranjament de voreres i
a la supressió de barreres arquitec-
tòniques. També es pretén destinar
part del fons a les obres de la resi-
dència i centre de dia i a la millora
d’equipaments municipals.

A SANT FOST

Montserrat Sanmartí, alcaldessa de
Sant Fost, ha apuntat que es presen-
taran projectes que “puguin benefi-
ciar diferents zones de la pobla-
ció”. Les propostes són de millora
de la via pública, com l’arranjament
de voreres i de clavegueram. També
s’inclourà l’antic projecte d’asfaltat-
ge i millora del carrer de l’antic se-
minari, a la Conreria.

A MARTORELLES

Per la seva part, el govern de Mar-
torelles ha recuperat alguns projec-
tes que durant anys s’havien pospo-
sat pel seu elevat cost. L’alcalde,
Miquel Àngel Sòria, ha avançat
que es presentaran dos projectes.
D’una banda, l’arranjament de l’a-
vinguda Piera, en el tram comprès
entre els carrers Montnegre i Cos-
ta, on es faran treballs de millora
del clavegueram, que actualment
“és insuficient i en situacions de
pluja ha donat molts problemes”,
diu Sòria. Una altra de les actua-
cions és la remodelació del pavelló
poliesportiu, en concret de la co-
berta. �

� MOLLET DEL VALLÈS

LAURA ORTIZ

· Mollet .............. 9.091.002 €

· Parets .............. 2.959.244 €

· Sant Fost ......... 1.355.022 €

· Martorelles ....... 866.004 €

· Santa Maria ...... 142.653 € 

FONS DE FINANÇAMENT

Beneficiaris

El Ple del Congrés dels Diputats
de Madrid ha aprovat per unanimi-
tat prendre en consideració una
proposició de Llei per a la creació
d’un fons específic per al rescat de
peatges d’autopistes, entre els quals
es trobaria el de Mollet. Els dipu-
tats del Parlament Josep Rull
(CiU), Roberto Labandera (PSC) i
Sergi de los Ríos (ERC) han defen-
sat la proposició, que el Parlament
de Catalunya va aprovar el novem-
bre de 2004. La proposta no pre-
tén, però, eliminar els peatges de
manera immediata, sinó aconse-
guir que tinguin una despesa
homogènia a través de la creació
d’aquest fons. La proposició també
pretén eliminar els peatges de des-
plaçaments de mobilitat obligada,
com és el cas de Mollet.

ENCARIR LES BARRERES

Per la seva part, el president de la
concessionària Acesa, Salvador
Alemany, ha defensat davant la
Comissió de Política Territorial del
Parlament de Catalunya, l’opció
d’encarir els peatges de les autopis-
tes en funció de la demanda d’u-
suaris com a mesura per evitar els
embussos. �

El Congrés 
estudiarà crear
un fons per al
rescat de peatges

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT
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Els Mossos intensifiquen la 
vigilància a la zona comercial

� SEGURETAT | EL DISPOSITIU GRÈVOL S’ALLARGARÀ FINS A L’11 DE GENER

Els Mossos d’Esquadra han posat
en marxa el dispositu Grèvol, que
consisteix, entre altres, en visitar els
establiments de la ciutat per acon-
sellar els botiguers sobre com pre-
venir possibles estafes i robatoris.
Amb l’arribada de Nadal augmenta
l’afluència de públic a les zones co-
mercials i “algunes persones apro-
fiten per delinquir”, explica Joan
Saumell, caporal i cap de policia de
proximitat. Per aquest motiu, els
Mossos lliuren un tríptic als comer-
ciants on s’informa sobre com ac-
tuar per aquestes dates. 

Segons Saumell, els delictes més
habituals a l’entorn de les festes na-
dalenques són el robatori de les tar-
getes de crèdit i la falsificació de
bitllets. Els Mossos adverteixen que
les dades de les targetes sempre
s’han de comprovar i que, en cas
de detectar bitllets falsos, s’ha d’avi-

sar la patrulla. També remarquen
la importància d’instal·lar xips de
seguretat als productes. Per últim,
una altra mesura a prendre és evi-
tar acumular grans quantitats de di-
ners a l’establiment.

D’altra banda, fins a l’11 de ge-
ner, tot coincidint amb el primer
cap de setmana de rebaixes, els cos-
sos de seguretat, ja sigui uniformats
o de paisà, reforçaran la vigilància
als carrers principals. �

� MOLLET DEL VALLÈS

ANNA PALOMO L’Ajuntament ha engegat una
campanya per fomentar la recolli-
da selectiva dels residus a la llar.
Aquesta setmana es començaran a
repartir 23.000 packs, formats per
tres bosses per a la separació dels
residus de paper, vidre i envasos.

Aquests recipients es repartiran a
domicili amb la finalitat de facili-
tar la separació dels residus a les
cases. Les tres bosses (una blava
per al paper i cartró, una verda per
al vidre i una groga per als envasos)
es poden col·locar una al costat de
l’altra mitjançant uns adhesius que
les mantenen unides entre elles.
Són reutilitzables, es poden netejar
fàcilment i les dimensions fan cò-
mode la separació domèstica dels
residus així com el seu buidat als
contenidors corresponents. 

L’objectiu de la iniciativa és re-
duir la quantitat de residus que van
a l’abocador i a la incineradora, i
augmentar la recollida selectiva do-

mèstica de la ciutat per contribuir,
així, a la valorització dels residus.

D’altra banda, el consistori tam-
bé ha posat en marxa una prova pi-
lot de la campanya de reciclatge de
joguines al CEIP Can Besora. R-
Ciclejoguina està organitzada per
la Fundació ECOTIC i pretén
sensibilitzar als escolars i a la po-
blació en general de la necessitat
de recollir selectivament les jogui-
nes. Així doncs, es vol reduir la
quantitat de joguines espatllades
que no es poden arreglar i que aca-
ben a l’abocador i augmentar-ne el
reciclatge i reutilització. La cam-
panya es mantindrà fins a mitjans
de febrer de 2009. �

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

INFORMACIÓ. Els Mossos ofereixen un tríptic als botiguers�A.P.

Bosses per fomentar 
la recollida selectiva

� MEDI AMBIENT | TAMBÉ RECICLATGE DE JOGUINES

La Plataforma per la
Defensa de Gallecs
organitza un debat
� La Plataforma per la Defensa de
Gallecs es presentarà formalment
dilluns (19h) a La Marineta. L’acte
inclourà la projecció d’un vídeo
sobre la lluita històrica per la pre-
servació de Gallecs i una xerrada
sobre la realitat agrícola de l’espai,
amb Pere Joan Alsina, president de
l’Associació de pagesos de Gallecs.
“L’agricultura és l’element que
dóna sentit a l’espai i ajuda a pro-
tegir-lo”, apunta la Plataforma.

El consistori de Sant
Fost farà tres sessions
sobre el POUM
� L’Ajuntament de Sant Fost ha
programat tres sessions informatives
sobre el Pla d’Ordenació Urbana
Municipal (POUM), adreçades als
partits polítics (prevista aquest
dijous), a les entitats i associacions
(dia 17) i la població en general (dia
20), que rebrà una convocatòria per
carta al seu domicili. El Pla ha estat
revisat per l’equip redactor de la
Universitat Politècnica, que ha atès
als ciutadans que ho han sol·licitat.

La Federació d’AV 
es reuneix amb el
gerent de l’Hospital
� La Federació d’Associacions de
Veïns de Mollet (FAVM) s’ha reu-
nit amb Jaume Duran, gerent del
Consorci Sanitari Mollet per eva-
luar l’evolució de les obres del nou
hospital. La FAVM celebra el
compliment dels terminis de les
obres i les innovacions del projec-
te, així com la creació del Consell
de Salut, prevista per al proper
any, que podrà fer el seguiment de
l’activitat del Consorci.

El Consorci per a la Gestió de

Residus del Vallès Oriental ha

aprovat el pressupost per a 2009

que és de 15.595.387 euros, un

8,02% més que el 2008.

PRESSUPOST DEL CONSORCI

�



DV, 12 DESEMBRE 2008 7PUBLICITAT contrapunt



DV, 12 DESEMBRE 20088SOCIETAT contrapunt

Tres accents sobre un sol poble
� CIUTADANS | L’AJUNTAMENT ATORGA LA MEDALLA DE LA VILA AL CB PARETS, A JOSEP RIBAS I A JOAN CLOS

Dimarts l’Ajuntament
reconeixia la tasca
de tres paretans, de
“tres accents dife-

rents sobre un mateix
nom, sobre un mateix poble”,
deia l’alcalde, Joan Seguer. Per pri-
mer cop, el consistori atorgava la
Medalla de la Vila, la màxima dis-
tinció del municipi, al Club Bàs-
quet Parets, que enguany ha cele-
brat el 75è aniversari; al pintor i
dinamitzador cultural Josep Ribas, i
a l’exministre Joan Clos. 

L’acte de reconeixement, que es
va celebrar a Can Rajoler, es va ini-
ciar amb una peça musical del jove
pianista i compositor paretà Adrià
Aguilera i la lectura de l’acord ple-
nari d’atorgament de les medalles.

Una peça musical dedicada pre-
cedia també cada guardonat. Ca-
rros de foc va donar pas al president
del CB Parets, Dídac Cayuela, que
agraïa que s’hagués “tingut en
compte el valor de la tasca de

l’entitat” i adreçava la Medalla a
“totes les persones que, des que el
rector Jaume Escudero va impul-
sar el club, hi han participat”.

El piano també donava la ben-
vinguda a Josep Ribas i Fábregas,

nascut el 1919 a can Cot i recone-
gut per la seva tasca solidària i de
compromís amb les entitats ciuta-
danes, a més de la seva passió per la
pintura. De fet, Ribas compartia la
distinció amb “tots els artistes de

Parets, perquè treballar per amor
a l’art és molt sacrificat”, deia. 

Aguilera triava una composició
pròpia per rebre Joan Clos i Ma-
theu; un tema dedicat a l’indret on
va néixer el polític, la Torre de Ma-

lla. De fet, Clos explicava un dels
seus primers records d’infantesa:
quan la família es va traslladar
“amb tartana de la Torre a Can
Guasc”. En la seva intervenció,
l’exalcalde de Barcelona dedicava
la distinció a la generació dels seus
pares que, “després de patir una
guerra, van pencar per aconseguir
que nosaltres poguéssim fer
camí”. I tancava l’acte amb un
“Com el Vallès no hi ha res!”, tot
recitant Corrandes d’exili de Pere
Quart. �

� PARETS DEL VALLÈS 

MONTSE ERAS

GENT COMPROMESA. El president del CB Parets, Ribas i Clos, amb l’alcalde i la regidora � AJUNTAMENT

La Medalla de la Vila és una

peça circular de plata, de 55

mil·límetres de diàmetre, que té

un relleu amb l’escut de Parets

a l’anvers i, un altre amb la

façana del consistori al revers.

Cada any es podran concedir un

màxim de tres distincions, que

es poden fer a proposta de

l’Ajuntament i tenint en compte

els suggeriments d’entitats. Les

persones que reben la Medalla

passen a ser paretans il·lustres.

EL SÍMBOL

Un relleu en plata

�

� PARETS. Les llengües a Catalun-
ya és una mostra cedida per la
Fundació La Caixa i ideada pel
Grup d’Estudi de Llengües Ame-
naçades (GELA) de la Universitat
de Barcelona, que es podrà veure
al centre cultural Can Rajoler fins
al proper dimecres. L’exposició
pretén donar resposta a qüestions
com: Quantes llengües es parlen a
Catalunya? Què ens poden apor-
tar? i Quin és l’origen de mots
com barbacoa i anxova.

Can Rajoler acull
una mostra sobre les
llengües a Catalunya
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Record al ‘pare’ del Sanger
� CIUTADANS | L’ESCOLA SANT GERVASI CREARÀ EL PREMI MANEL ARROYO PER A EMPRENEDORS DE L’ECONOMIA SOCIAL I EL COOPERATIVISME

� PARETS DEL VALLÈS. Germán
Arranz i Luisa López de l’escola
ACESCO de Parets han guanyat un
premi CIRIT d’investigació per un
treball que estudia la sedimentolo-
gia, disciplina de la geologia.
Dirigits pel professor Hug Blanchar
Roca, els alumnes han estudiat com

es formen les estructures sedimentà-
ries a la llera d’un torrent. Els pre-
mis CIRIT els lliura el Consell
Interdepartamental d’Investigació i
Innovació Tecnològica de la
Generalitat, i són uns dels guardons
més importants en l’àmbit de la
recerca per a joves a Catalunya. �

EN MEMÒRIA. Una pantalla projectava fotografies d’Arroyo� M.G.

Emotiu i multitudinari. Així va ser
l’homenatge que va retre l’Escola
Sant Gervasi al seu fundador i
director, Manuel Arroyo, que va
morir d’un càncer al setembre.
L’acte va encadenar imatges de la
seva trajectòria i paraules de reco-

neixement de personalitats com
Miquel Àngel Oliva, president del
grup cooperatiu català Clade;
Montserrat Tura, consellera de
Justícia de la Generalitat;  i Josep
Monràs, alcalde de Mollet.

En l’acte de dijous passat a l’au-
ditori de l’escola, es va destacar el
caràcter treballador, exigent i tossut
d’un home amb una gran capacitat

d’innovació lligada a la transforma-
ció: “Tenia l’obsessió de deixar
quelcom millor d’allò que hi ha-
via”. Els oradors també van remar-
car l’“orgull” d’Arroyo pel coope-
rativisme. Per aquest motiu els
responsables de l’escola van anun-
ciar la creació del Premi Manuel
Arroyo per a emprenedors de l’eco-
nomia social i el cooperativisme. �

Premi d’investigació per a
dos alumnes d’ACESCO

� EDUCACIÓ | GUARDÓ DE LA GENERALITAT 

� MOLLET DEL VALLÈS

LAURA ORTIZ
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Trobar l’equilibri interior és l’ob-
jectiu de la jornada de Ioga per la
Pau, que se celebrarà divendres al
Mercat Vell. La proposta arriba
d’un grup de mestres i alumnes de
diferents escoles i centres que vo-
len “expandir aquesta tècnica”,
explica Maria José Arroyo, una de
les organitzadores de la trobada.
Segons els experts, la salut és tan fí-
sica com mental. En aquest sentit,
Arroyo indica que el ioga “ajuda a
estar sans a través de la medita-
ció”. A més, la practicant d’aquesta
tècnica afirma que, davant la vio-
lència al món, “només descobrint
la pau interior s’aconseguirà la

pau dins la societat”. 
La jornada, que pretén celebrar-

se un cop l’any, està dividida per
franges d’edats. Així, el matí estarà

dedicat als nens i als joves, i la tarda,
a la gent gran i als adults. Els assis-
tents hauran de portar roba còmoda
i una tovallola. �

� SALUT | EL MERCAT VELL ACULL DIVENDRES UNA JORNADA DE IOGA

“Descobrint la pau interior
s’aconseguirà la pau social”
� MOLLET DEL VALLÈS

ANNA PALOMO

MEDITACIÓ. Classe al centre Dharasi� MARC GARCIA

� � MOLLET / PARETS. La Taula de Sa-
lut Mental col·labora amb la Mara-
tó de TV3. Divendres (12 h) l’Hos-
pital acollirà el sorteig de dos
quadres a l’oli, elaborats pels usuaris

del centre de dia. A les 18 h es pro-
jectarà Uno por ciento, esquizofre-
nia, de Ion Hernández i Julio Mé-
dem, a La Marineta. Seguidament
hi haurà un col·loqui sobre la ma-

laltia. Diumenge s’instal·larà un es-
tand informatiu a la plaça Catalu-
nya, on es farà una xocolatada amb
magdalenes (11.30 h), cuinades pel
Centre Ocupacional del Bosc.

D’altra banda, el Club d’Activi-
tats de Muntanya (CAM) de Parets
organitza diumenge una Marxa Po-
pular per Gallecs per donar suport
a la Marató. La sortida es farà des
de la plaça de la Vila (9 h). �

Xocolatada i venda de
quadres per a la Marató

� SOLIDARITAT | EL CAM FARÀ UNA MARXA POPULAR PER GALLECS PER RECAPTAR FONS

� MOLLET DEL VALLÈS. Els alumnes
de l’escola Can Vila representaran
dijous una adaptació del Conte de
Nadal, de Charles Dickens. L’obra
es posarà en escena a les 15 h al te-
atre Can Gomà. Aquesta activitat
s’enmarca dins el Dia Mundial de

les Persones amb Discapacitat, ce-
lebrat el passat 3 de desembre. Du-
rant aquest mes, l’Institut Munici-
pal de Serveis als Discapacitats
(IMSD) ha organitzat un seguit
d’activitats que giren a l’entorn de
les persones amb discapacitat. �

Dickens a Can Gomà de
la mà de l’escola Can Vila

� DIA MUNDIAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
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El consistori ha aprovat definitiva-
ment la constitució de la Fundació
Pública Creixem Llegint, un dels
projectes clau d’aquest mandat i
l’ens que gestionarà a partir d’ara la
Biblioteca Infantil i Juvenil de Can
Butjosa. Precisament, la figura jurí-
dica ha estat motiu de polèmica
entre els grups municipals, per la
qual cosa CiU s’ha abstingut i
NOPP hi ha votat en contra. La
portaveu d’aquest grup de l’oposi-
ció, Rosa Martí, explicava les sis
al·legacions que la formació va pre-
sentar a la creació de la Fundació i
que el ple va desestimar. Segons

NOPP, la nova figura suposarà que
la “biblioteca pública passi a ser
privada, ja que les fundacions es
regulen pel Codi civil”. El govern,
però, considera que la figura jurídi-
ca no implica una gestió privada,
“ja que el titular segueix sent 
l’Ajuntament”. 

REDUCCIÓ DE DESPESA

Martí també apuntava que “en
moments de crisi caldria pensar
en reduir despeses i, en canvi, la
Fundació no podrà funcionar
amb els mateixos recursos que
fins ara es destinaven a la biblio-
teca, si és que vol complir els seus
objectius”, com la creació d’un

museu del llibre i una editorial. En
l’argumentació per desestimar
l’al·legació, però, s’apunta que,
“com a entitat sense afany de lu-
cre, podrà rebre recursos externs”.

Per a NOPP, l’opció més adient
seria que Can Butjosa passés a for-
mar part de la Xarxa de Bibliote-
ques de la Diputació de Barcelona,
per “evitar duplicitats entre admi-
nistracions i per assegurar la repo-
sició del fons, molt costós”, apun-
tava Martí. L’equip de govern,
però, assegurava que “no hi ha cap
motiu que impedeixi que la coor-
dinació institucional es pugui ins-
trumentar a través d’un conveni o
una altra fórmula, sense necessitat
d’integrar-se a la xarxa”. �

El govern desestima les
al·legacions de NOPP a la
Fundació Creixem Llegint

� PLE MUNICIPAL | EL GRUP DE L’OPOSICIÓ CONSIDERA QUE LA GESTIÓ SERÀ PRIVADA

PROPOSTA PER REGULAR EL NOMBRE   
D’ANIMALS PER HABITATGE I LA HIGIENE

� MOCIÓ | ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA

� Nova Opció per Parets (NOPP) ha proposat un nou article a l’Ordenança 
de Convivència que reguli el número d’animals permesos en un habitatge i 
les condicions higièniques que han de tenir. NOPP assegura que ha detectat 
problemes veïnals a causa d’un número massa elevat de gats i gossos en un pis. POLÍTICA
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� PARETS DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

� PARETS. El ple de dijous de la set-
mana passada aprovava per unani-
mitat una modificació puntual del
Pla General d’Ordenació Urbana a
Can Fradera, que ha de permetre
desencallar el procés de construc-
ció d’una seixantena d’habitatges
de protecció oficial, que es van ad-
judicar fa dos anys. Ara caldrà ini-
ciar la reparcel.lació i, després, la

concessió de llicència per iniciar
les obres. Tot i el vot a favor de to-
tes les forces polítiques al consisto-
ri, NOPP criticava “el procedi-
ment inadequat” que s’ha seguit
amb aquesta promoció d’habitat-
ges, que “es van adjudicar en ple-
na campanya electoral, sense te-
nir preparat el sòl”, deia la
portaveu, Rosa Martí. 

El regidor d’Urbanisme, Lucio
Gat, argumentava que el retard ha
estat ocasionat per la gestió del sòl i
els tràmits urbanístics i recordava
que les obres ja haurien començat
si no s’hagués presentat el projecte
de l’Àrea Residencial Estratègica,
que suposarà més habitatge prote-
git. “S’ha allargat el procés, però
valia la pena”, considerava Gat. �

Passats dos anys, es desencallen els
60 pisos de protecció de Can Fradera

� PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER AL 2009

Dijous se celebrarà el ple per a l’a-
provació del pressupost municipal
de Sant Fost per a 2009. Segons
l’Ajuntament, el document presen-
tat ha estat consensuat per partits
polítics i entitats locals, dins la
campanya de participació engega-
da pel consistori. Divendres passat,
de fet, es va celebrar una reunió
amb algunes entitats per donar a
conèixer el document financer i
recollir les seves propostes. 

En el pressupost de 2009 es pre-
veu una reducció de la despesa en

partides com la de material d’ofici-
na, la d’informàtica i la de jardine-
ria. Pel que fa a les inversions, des-
taca la destinada a condicionar la
casa Bastinos per a entitats. L’im-
moble s’ha de convertir en un es-
pai polivalent de planta baixa i dos
pisos, amb la possibilitat de tenir
fins a 11 sales. Al pati exterior hi
haurà un escenari on es podran
programar activitats. 

D’altra banda, la sessió plenària
també inclourà l’aprovació de la
creació de la Mancomunitat entre
Sant Fost, Martorelles i Santa Ma-
ria; pas previ a la redacció dels seus
estatuts. �

Sant Fost reduirà 
la despesa i invertirà 
en la casa Bastinos
� SANT FOST DE CAMPSENTELLES

CONTRAPUNT
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Tot i que l’estira i arronsa de les ne-
gociacions acaba de començar,
sembla que la xifra inicial de 158
acomiadaments previstos a la plan-
ta de Zanini de Parets es podria re-
duir notablement. 

Després de la primera trobada
de dimarts, el comitè d’empresa es
mostrava optimista respecte a un
possible canvi de postura de la di-
recció de la firma de components
plàstics per a l’automoció, nascuda
al polígon Llevant, que la setmana
anterior anunciava la intenció de
presentar un expedient de regula-
ció d’ocupació (ERO) per fer front
a “una baixa de vendes del 60%”.

Segons el president del comitè i
delegat de CCOO, Francisco Mo-
ya, l’empresa “reconeix que, tot i
no ser viable en els propers dos
anys, podria mantenir 120 emple-
ats en plantilla” (en la primera pro-
posta, salvava 50 treballadors dels
208 actuals). Per a Moya aquesta xi-
fra encara és insuficient i el comitè
proposa que a la planta paretana hi
quedin 150 persones i que els afec-
tats per l’ERO tinguin prejubila-
cions i baixes incentivades.

Amb tot, Zanini no ha confirmat

cap d’aquests supòsits i es nega a
fer declaracions fins que no finalit-
zin les negociacions, que s’han de
reprendre aquest divendres. “És un
tema molt delicat. La nostra pro-
posta final sortirà de les negocia-

cions”, apuntaven fons de l’empre-
sa. La direcció de Zanini assegura
que “el procés de reducció es farà
de la millor manera possible”.

Mentrestant, els treballadors de
la planta paretana continuen les
mobilitzacions. Dimecres tornaven
a manifestar-se davant de la fàbrica.
Aquesta vegada, s’hi aplegaven
unes 250 persones, gairebé el doble
que a la concentració de la setma-
na anterior. A banda dels empleats
de tots els torns, hi havia els dele-
gats sindicals del polígon Llevant.
El comitè assegura que les mobilit-
zacions continuaran segons els re-
sultats de les negociacions i no des-
carta una concentració davant de
les portes del Parlament. “Els tre-
balladors hem respost en els dar-
rers anys, ara li toca a Zanini. Els
hem de convèncer, hem de conti-
nuar lluitant”, concloïa Moya.  �

Les dades d’atur continuen a l’al-
ça. A Mollet, el nombre de perso-
nes sense feina al novembre va
arribar a 3.725, és a dir, 178 des-
ocupats més que a l’octubre. Amb
tot el creixement s’ha frenat res-
pecte al mes anterior, quan l’incre-
ment d’inscrits a l’Oficina de Tre-
ball de la Generalitat (OTG) va
ser de 305 persones.

Aquest novembre l’atur registrat
al Vallès Oriental ha estat de
22.795 persones (1.527 més que a
l’octubre de 2008), fet que ha supo-
sat una taxa d’atur del 13,60%. Pel
que fa a Sant Fost, la taxa se situa
en un 10,45%, amb un augment

d’11 desocupats. A Martorelles, l’ín-
dex d’atur s’ha mantingut en un
12%, sense cap alta ni baixa a
l’OTG. A Santa Maria de Martore-
lles s’hi han inscrit 3 persones més,
de manera que l’atur és del 12,36%.

Per mercats de treball, el de
Granollers ha registrat un atur de
12.722 persones, el que suposa una
taxa del 13,26%; el del Baix Vallès
ha registrat un atur de 7.943 perso-
nes, el que ha suposat una taxa del
13,87%; finalment, el Baix Mont-
seny ha registrat un atur de 1.860
persones, el que ha suposat una ta-
xa del 15,99%. Així doncs, els tres
mercats de treball han registrat ta-
xes superiors a les del mes d’octu-
bre, seguint la tendència dels me-
sos anteriors. �

� LABORAL | LES NEGOCIACIONS ES REPRENEN DIVENDRES

Comitè i direcció de Zanini
apropen postures per limitar 
el número d’acomiadaments

ECONOMIA
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LA PLAÇA DE LA VILA DE PARETS ACULL     
LA FIRA DE L’INTERCANVI DURANT TOT EL MATÍ

� ESTALVI | PROPOSTA PER COMBATRE LA CRISI

� Parets celebrarà aquest dissabte la tercera edició de la Fira de l’Intercanvi,
que enguany s’emmarca com una nova proposta per combatre la crisi. Així, les
parades s’instal·laran de 12 a 14.30h a la plaça de la Vila. A més, l’entitat
Setem portarà l’espectacle Al teu cau, quin cacau cau... (12h).

� PARETS DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / L. ORTIZ

� OCUPACIÓ | L’AUGMENT FRENA RESPECTE A L’OCTUBRE

L’atur de novembre a
la ciutat frega el 14,7%

L’empresa podria mantenir 120 llocs de treball, xifra insuficient per al sindicat

Dimecres 250 persones 
es van manifestar a
la porta de la planta 
del polígon Llevant

Els empleats demanen 
que els acomiadaments no
passin de 58 i que comptin
prejubilacions i incentius
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Els paradistes són
optimistes envers
les festes de Nadal 

� COMERÇ | TOT I LA CRISI, DES DEL MERCAT CREUEN QUE LES VENDES ES MANTINDRAN

Tot i que la crisi “es nota”, els pa-
radistes del mercat municipal te-
nen bones expectatives de cara a la
campanya de Nadal. Jordi Altayó,
de la carnisseria Altayó Ros, indica
que encara les festes “amb il·lusió
i bones perspectives perquè, a ho-
res d’ara, ja hi ha feina”. D’altra
banda, Dani Rodríguez, de la po-
lleria Victòria, indica que malgrat
la gent compra amb més prudència
“es ven igual ja que el menjar és
un bé necessari”. Així també ho
afirmen des de la fruiteria Boqué:
“La gent comprarà per aquestes
dates igual que altres anys”. 

Altres comerciants, en canvi, no
són tan optimistes. Xavi Rodríguez,
de la parada de pesca salada Anto-
nio, apunta que “hi haurà més ven-
des, però no esperem cap exagera-
ció perquè la crisi s’està notant”. 

PREUS NADALENCS

Els preus dels aliments típics de les
festes nadalenques pugen quan s’a-
propen les dates més familiars de
l’any. Pel que fa a la fruita, les més
venudes per a les celebracions són
les exòtiques i la pinya, la qual des
de fa un mes ja està pujant de
preu. Si fa unes setmanes es podia
trobar a  1,80 euros el quilo, diven-
dres passat ja es pagava a 2,20. El

peix és un altre dels articles que
augmenta el seu cost i “començarà
a pujar a partir de la setmana que
ve”, explicava divendres a CON-
TRAPUNT Fina Ruiz, de la peixa-
teria Cristina, que també preveu
que enguany es vengui menys ma-
risc. En canvi, altres paradistes com
Paquita Brunés, de la cansaladeria
Brunés, asseguren que no pujaran
els preus; o augmentaran “molt
poc, un 15% com a molt”, afir-
men des de la carnisseria Altayó. �

� MOLLET DEL VALLÈS

ANNA PALOMO

ALIMENTS. La pinya i les fruites exòtiques, les més demandades �A.P.

� FORMACIÓ

El marisc serà un dels 
articles que patirà una
baixada més acusada de
vendes a causa de la crisi

L’Empresa Municipal per a la For-
mació Ocupacional i l’Ocupació
(Emfo) ha posat en marxa el pro-
grama formatiu Atreveix-te amb la
informàtica, per fomentar l’accés a
les tecnologies de la informació.
En concret, s’oferiran 17 càpsules
formatives, de tres hores cadascu-
na, adreçades a persones aturades,
immigrants, joves de 16 a 25 anys i
persones amb estudis elementals.
El programa s’organitza en cinc
blocs, segons l’àmbit a treballar:
l’ordinador, creació de textos, fulls
de càlcul, correu electrònic i In-
ternet. 

Emfo té previst desenvolupar 54
càpsules amb un total de 162 ho-
res de formació, en català i amb
programari lliure. El programa es
fa amb el suport de la Generalitat
i el Ministeri d’Indústria, en el
marc del Plan Avanza. �

Emfo engega
cursos de noves
tecnologies i
comunicació
� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

Els venedors preveuen que l’increment de preus
dels productes serà menor que altres anys 
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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:
(La línia d’ajuts a electrodomèstics es tancava el dia 9 de desembre. La de calderes i aires condicionats es manté)
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LA PREGUNTA: El govern ha de pagar l’eliminació de peatges? 

És bó cobrar
les bosses
de plàstic?

Sí
76,9%

No
23,1%

�

Resultats definitius

DEC SER UNA DONA perquè la meva
cara, els meus malucs i altres parts
del meu cos que no seria decorós
enumerar, així ho testifiquen. Se
suposa llavors que tot això de la vio-
lència masclista, no va cap a mi, si-
nó amb mi. I aquí tinc un dilema,
ja que sent fémina, més d’una vega-
da i més de dues, he sentit unes ga-
nes boges d’estampar a la cara d’al-
gú la petjada de la meva mà,
ungles pintades incloses. Però per
sort no tinc testosterona ni força su-
ficient com per esplaiar la meva
por, la meva frustració, la meva in-
ferioritat, la meva angoixa, o la me-
va ira a patacades. El meu cervell
s’encarrega que m’alleugi de qual-
sevol situació extrema cridant i/o
plorant com una magdalena. Pura

genètica femenina. Les pors ens
fan a tots terriblement vulnerables,
i davant això ens protegim amb es-
cuts de vegades violents, que dan-
yen d’una manera terrible. Alguns
maltractadors són els nostres esti-
mats avis, oncles, pares o germans
que, a causa de la falta d’educació
afectiva i de valors d’igualtat de la
nostra societat, han desenvolupat
manques psicològiques greus que
han de tractar-se. Necessitem cam-
panyes publicitàries que els mos-
trin que hi ha altra elecció al cop
de puny. Campanyes preventives, i
no només les repressives que no es-
tan frenant el nombre de dones
mortes que segueix creixent cada
dia. Provem a donar-li un got d’ai-
gua a l’enemic. �

ALÍCIA MARTÍNEZ

Un got d’aigua a l’enemic

Actriu

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

La creació d’un Fons estatal d’inversió local amb 8.000 milions d’euros

per a inversions als municipis, ha estat un anunci rebut amb satisfacció

pels responsables locals, que disposaran d’una injecció de diners que

no preveien en un moment de davallada d’ingressos. Però no tot són

flors i violes. La mesura pretén donar solucions immediates a la crisi i

aporta diners per a obra pública i així subsanar, en part, la destrucció

de llocs de treball, sobretot del sector de la construcció. Però aquesta

immediatesa se’ls pot girar en contra als ajuntaments. Els projectes

que optin al fons no poden estar previstos als pressupostos municipals,

per tant, possiblement no siguin prioritaris, i, a més, s’han de presentar

com a màxim el 24 de gener. El poc marge pot repercutir en una mala

planificació i un difícil control dels processos d’adjudicació de les

obres. A més, els municipis no haurien de permetre que aquesta 

mesura ajorni més l’adequació del nou model de finançament que 

necessiten els ajuntaments, que és un veritable mal endèmic. �

EL POC MARGE DE TEMPS POT REPERCUTIR EN UNA MALA

PLANIFICACIÓ DELS PROJECTES QUE ES PRESENTIN AL FONS

Injecció inesperada
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na persona amb un sou
no gaire alt que paga la
hipoteca amb l’ajut de
l’administració pública,

200 euros que li permeten arribar a
final de mes, es queda sense aquest
suport perquè la carta que li notifi-
ca que ha de revalidar la seva situa-
ció no li arriba a casa. Quan li
comuniquen, reclama i diu que no
ha rebut la carta però que segueix
necessitant els 200 euros per sobre-
viure i no perdre el pis. Negativa de
l’administració perquè està fora de
termini, al·legacions i espera de res-
posta mentre el banc li manté els
números vermells, però adverteix
que no poden fer res si l’administra-
ció no soluciona el problema.

Això ja no és crisi econòmica, és
un cas de crisi del sistema, de no
adaptació a les noves formes de re-
lació i de feina que permeten les
tecnologies de la informació i la co-
municació. Ens perdem en el món
d’Internet quan encara hi ha admi-
nistracions que comuniquen coses

tan importants mitjançant un pa-
per? Si ho analitzem, els costos que
tot plegat està generant són exhor-
bitants. Una telefonada o un sms
poden ser registrats com a prova
documental, per què doncs és tan
difícil que l’administració pública
es posi les piles en situacions tan
greus per una fallada del procedi-
ment de tramesa documental?

Mentre la crisi s’emporta l’estat
del benestar, hauríem de millorar
el servei públic, perquè faríem que
aquesta no fos la darrera parada de
molts. Obama ha dit que la inver-
sió en infraestructures públiques
serà el motor que usarà el seu go-
vern per superar la crisi, o com di-
ria Keynes: l’acció dels governs en
l’activació de l’economia. Alguna
cosa més que posar diners han de
fer els governs, han de millorar l’e-
ficàcia en la gestió i acostar-se al
ciutadà, potser rendirien més les
grans inversions. �

U

Els governs han de
millorar l’eficàcia en la
gestió i acostar-se a 
la ciutadania

PLATXÈRIA

Antropòloga i professora

Crisi

TRINI 

M I L A N

� http://platxeria.blogspot.com

l món occidental ha
recorregut, des de la
Il·lustració i la Revo-
lució Francesa, amb l’a-

provació de la Convenció dels Drets
de l’Home (1789), un llarg procés
cultural, amb algunes excepcions
greus, que reconeix tots els homes
(les dones van haver de lluitar
encara 150 anys més pel reconeixe-
ment bàsic de la igualtat) uns drets
fonamentals inalienables. Tres
anys després de la II Guerra
Mundial, ara fa 60 anys, les recons-
tituïdes Nacions Unides van apro-
var, en un 10 de desembre, la
Declaració Universal dels Drets
Humans, que havia de significar el
reconeixement d’un sistema de
drets comuns a tothom.

No se li escapa a ningú, però,
que els drets humans no són efec-
tius sinó es concreten a les consti-
tucions i a les legislacions dels di-
versos països i a les polítiques que
els estats i les ciutats desenvolu-
pen.

Tanmateix, al marge de l’as-
sumpció formal dels principis de la
Declaració de Drets Humans, les
persones i els països tendim a cer-
car situacions favorables als nostres
interessos, inclosos els legítims. El
poder tendeix a governar els inte-

E

FRANCISCO AMAYA

Drets humans, objectiu permanent

Els drets humans no 
són efectius sinó es
concreten a constitucions
i legislacions dels països

APORTACIONS ��� Síndic Personer de Mollet del Vallès

ressos reals presents a la societat i
els conflictes que generen. Això
condueix de vegades a transgredir
els drets humans, fins i tot de for-
ma greu (només cal pensar en si-
tuacions recents i actuals, com
Guantánamo, determinades polí-
tiques d’immigració a Europa, el
creixement de les desigualtats a
nivell social o altres xacres).

Aquestes transgressions també
es produeixen a nivell més quoti-
dià. Pensem en determinades in-
eficiències de les administracions,
que poden negligir els drets d’un
o altre ciutadà o ciutadana; en ex-

pectatives creades i no ateses, espe-
cialment per a determinats grups
socials; en l’augment de la pobre-
sa; en la dificultat d’accedir a un
habitatge digne; en l’atenció a les
persones sense autonomia perso-
nal; en la subsistència de violència
en les relacions familiars, etc. 

Per aquesta raó és tan important
que els gestors municipals es com-
prometin a una aplicació concreta
a les seves ciutats de la Carta Euro-
pea de Salvaguarda dels Drets Hu-
mans a la Ciutat, però tambe, cal
que existeixin institucions i orga-
nismes independents del poder i
sense interessos específics, que vet-
llin pel compliment dels drets hu-
mans i en denunciïn les transgres-
sions. Cal donar suport a les
organitzacions de defensa dels
drets humans. 

Seixanta anys després de la De-
claració Universal dels Drets Hu-
mans i 219 anys després de la Con-
venció dels Drets de l’Home, segueix
sent tan important, com el primer
dia, plantejar-se els Drets Humans
com un objectiu dinàmic de tota la
societat i, més en concret, de les
institucions o organitzacions desti-
nades a la seva defensa. Aquest
combat és la garantia de continuï-
tat de la nostra civilització. �
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Així no anem bé
NOEMÍ FERNÁNDEZ�Portaveu

d’ICV-EUiA a Mollet del Vallès

La majoria absoluta del PSC sem-
bla que els hi ha pujat al cap. I, els
socis de govern, CiU, fan d’acom-
panyant submís. Des de juny de
2007, es fa una política de prepo-
tència, exclusivitat i sense partici-
pació ciutadana. No posem en
dubte la seva legitimitat per gover-
nar, però reclamem la nostra legi-
timitat com a membres de la Cor-
poració, amb el suport i com a
representació de molts ciutadans.

ICV-EUiA denunciem que no
es dóna el tracte correcte com a
grup de l’oposició. Ni en la forma
ni en el fons. Reivindiquem la lli-
bertat per realitzar la nostra tasca
de control i fiscalització de l’acció
de govern; la llibertat per fer pro-
postes i donar alternatives, de la
manera més necessària i sempre
dintre dels paràmetres de la legali-
tat vigent. Sembla, però, que això
no li agradi al govern. Volen tenir
el govern i dir com s’ha de fer opo-
sició, en una pràctica política ab-
solutista i pròpia del despotisme
il·lustrat. I, així no anem bé. Estar
al govern no és una butlla per fer i
desfer al seu caprici. La democrà-
cia és més que votar cada quatre
anys, i encara no ho han entès. 

El seu comportament indica
que no estar d’acord amb el que
vostès diuen és deslleialtat institu-
cional, escriure cartes als reis, fer
populisme, enganyar la gent... I
així no anem bé.

Quan al ple d’aprovació de les
ordenances i els pressupostos, vam
estar d’acord amb l’increment de
taxes i impostos en base a l’IPC,
que segons el Ministeri d’Econo-
mia, s’apuntava que podria estar
sobre el 3,5%, se’ns tiren a sobre
dient que si no sabem que mai en-
certen els del govern, i vostès apro-
ven un increment mig del 5%.
Ara, es diu que difícilment l’IPC
estarà per sobre del 2,5%. Què fa-
ran, retornaran la diferència?

Quan plantegem partides per a
la protecció social per la situació
de crisi, ens diuen que estem fent
cartes als reis... Què faran, quan
s’hagi de donar resposta a situa-
cions derivades de l’atur, que en
els darrers mesos a Mollet ha pu-
jat del 8 al 14%?    

Quan, arrel del tancament pre-
cipitat del pla de les Pruneres,
plantegem que calia alternatives a
l’aparcament i suggerim pàrquings
dissuasius, ens posen d’alarmistes,
deslleials i oblidadissos. Després
han hagut d’anar, tard i malament,
a veure com arreglen el tema amb

Eroski i altres empreses, o reunei-
xen la Mesa de Mobilitat, quan
abans no era necessari.

Quan ja el 2007, plantegem un
bus a la UAB, l’alcalde negava la
necessitat, i, aquest octubre, quan
presentem 1.600 signatures de su-
port a l’estudi de viabilitat sobre el
tema, ens diuen que som populis-
tes i que enganyem els ciutadans...

Podríem continuar amb moltes
propostes  descartades pel govern,
no amb arguments sinó amb des-
qualificacions personals i políti-
ques; amb impediments perma-
nents per a la realització de la
nostra tasca; amb negatives a do-
nar informació i documentació

en la forma i terminis que la llei
preveu; en definitiva, amb una
molt mala praxi d’acció política
institucional. I així, no anem bé.

No caurem en l’insult personal,
i continuarem reivindicant una
acció de govern que tingui en
compte altres propostes i, per so-
bre de tot, reclamarem una acció
de govern basada en la participa-
ció individual i col·lectiva dels
ciutadans, per sobre del despotis-
me il·lustrat que estan realitzant.

Som oposició i reclamem la
nostra actuació en llibertat i din-
tre dels paràmetres d’una acció
política institucional amb el mà-
xim de contingut democràtic. �

Les Pruneres (I)
ESTEVE GIMÉNEZ�Mollet

Felicitats. L’Ajuntament ja disposa
del pati particular urbà més gran
de Catalunya. Conseqüències i
avantatges: els negocis propers
s’estalviaran més del 50% en feina
i, a la llarga, en sous. Els produc-
tes agafaran sabor d’abans si no
caduquen. El comerç local de
retruc gaudirà d’un benestar equi-
valent a les vacances ja que no tin-
drà feina. Els treballadors dels
comerços i serveis urbans podran
fer esport quatre vegades al dia
mentre intenten arribar a temps a
la feina després de l’excursió per
buscar aparcament. Augmentaran
les relacions socials i s’encetaran
converses referides als manaires
de l’Ajuntament amd divisió d’o-
pinions. S’acabaran els treballa-
dors temporers i es faran contrac-
tes indefinits (a l’atur).

El veïnat gaudirà d’una tran-
quil·litat mai somiada: 10 anys
liats amb les obres i menys d’un
any treballant. Tindrà davant de
casa la deixalleria urbana de runa
i maquinària parada més ben en-
cerclada. Veurà créixer la fauna i
flora lliure i no controlada (rates,
mosquits, rèptils). 

L’Ajuntament de Granollers co-
mença una obra semblant, però
passades les festes de Nadal. Seran
burros aquests de Granollers! Po-
drien  tancar el carrer de l’Anselm
Clavé abans de Nadal, amb els
avantatges que això tindria. �

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
�

ls anys 80 es parlava molt que anàvem
cap a una societat de l’oci, que no 
treballaríem més de quatre hores al dia.
Més de 20 anys després la Unió Europea

vol fixar en 65 hores la setmana laboral i ens vol
portar al segle XIX. El cert és que la productivitat
per persona s’ha disparat des d’aleshores i ara es
treballa tantes o més hores que fa 20, 30 o 40
anys. Recordo que a finals dels 70 i principis dels
80 podies pagar tot allò més o menys bàsic i la
hipoteca amb un únic sou, i, en canvi, ara sense
dos sous com a mínim, moltes famílies no hi 
arriben. Després de dècades de creixement del
PIB i desenvolupament tecnològic, la major part
del treball l’haurien de fer les màquines i, en 
conseqüència, treballar tots menys hores. Així 
disposaríem de molt més temps lliure, per 
dedicar-lo a fer tot allò que més sentit dóna a les
nostres vides: a créixer com a persones; a cuidar
dels altres; a desenvolupar-nos socialment. 

Fixeu-vos en el món rural, aquí sí s’ha notat 
especialment el fenòmen: en 30 anys els 
pagesos són ja molt pocs respecte al conjunt de la
població, mentre que fins als anys 60 érem 
principalment una societat rural. Ha servit això
perquè els pagesos actuals treballin menys temps?

No gaire, malgrat estar tot molt mecanitzat. Sí, en
canvi, ha expulsat milions de persones del camp. 
L’anomenada revolució tecnològica i el creixement
del PIB no ha servit per repartir el treball entre
tots i treballar menys hores. Per què? Perquè la
tecnologia que es desenvolupa i l’organització del
treball obeeixen a l’objectiu únic de l’acumulació
de capital o creixement indefinit. Tota la societat
gira al voltant d’aquest deshumanitzat objectiu.
Per això es moren –assassinats– cada dia milers
d’infants al món per no tenir res per menjar o de
malalties fàcilment curables; per això s’acomiaden
treballadors; per això es degrada i contamina el
planeta; per això hi ha milions d’aturats; per això
hi ha guerres, exèrcits i indústria militar; per això
es produeixen més i més coses inútil; per això hi
ha especulació; i hi podem afegir-ne molts més.
Per tant, l’oci i el temps lliure del que disposem es
dedica sobretot a l’oci consumista, alienant. Una
enganyosa forma d’omplir els buits personals i
existencials que alimenta aquesta deshumanitzada
maquinària. I així sempre ens tenen ocupats 
produint o consumint, si tens feina i diners, és
clar. I quan el creixement entra en crisi, el desastre.

JOSEP LLUÍS PÉREZ�Mollet del Vallès

A
Societat de l’oci?

Una tala massiva ha afectat uns 20 arbres a Berenguer III.
L’actuació s’ha fet sense informació als veïns del carrer,
que no tenien constància que es trobessin afectats. Mollet
va camí de convertir-se en la capital de la serra mecànica. 

ANAÏS GARCIA� Independents per Mollet (IxM)

Tala d’arbres a Berenguer IIIU

VOX POPULI

S’haurien de 
destinar més
diners a projectes 
de cooperació?

Nicolàs
Sánchez

Comercial  (38) 
MOLLET DEL VALLÈS

No, crec que ara no és el 
moment perquè amb la crisi
aquí hi ha molts problemes 
econòmics.

Gemma
Duaso

Psicòloga (25) 
MOLLET DEL VALLÈS

No, perquè hi hauria d’haver
més ajuts a les persones 
d’aquí. A més, ja s’està 
cooperant amb Cinco Pinos.

M. Teresa
Bufi

Jubilada  (78) 
MOLLET DEL VALLÈS

Primer ens hem de cuidar dels
d’aquí; de vegades estem més
pendents dels de fora i no 
hauria de ser així.

Sandra
López

Infermera (27) 
MOLLET DEL VALLÈS

No podem esperar que 
l’Ajuntament i altres 
institucions facin per nosaltres;
hauríem de participar més tots.

Isabel
Montero

Manipuladora (56) 
MOLLET DEL VALLÈS

S’haurien de destinar més 
diners a altres projectes per a la
ciutat com l’eliminació de les 
barreres arquitectòniques.

Eleuterio
Martín

Jubilat (67)
MOLLET DEL VALLÈS

Sí, perquè realment hi ha 
molta pobresa al món i entre
tots els països rics podem 
ajudar a eliminar-la. 

Text i fotos: ANNA PALOMO
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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

· ES VEN COTXE S-MAX TREND TDCI,
125 CV, 7 places. Preu: 26.150 euros.
Interessats/des truqueu al teléfon de
contacte: 93 579 65 00.

· GALAXY TITANIUM, 145 CV. Preu:
33.500 €. T. 93 497 03 33.

· EN VENTA KUGA TITANIUM TDCI, 135
CV. Preu: 27.700 €. T. 93 468 60 01.

· FOCUS CABRIO TITANIUM TDCI, 135
CV. Preu: 26.000 €. T. 93 497 03 33.

· 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.

· FORD MONDEO TITANIUM TDCI, 143
CV. Preu: 23.400 euros. Interessats/des
truqueu al 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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EN LLOGUER

· LOFT DE 3 ANYS A MOLLET. CARRER
FERROCARRIL. Té 42 m2, amoblat i
amb electrodomèstics, parquet, aire
condicionat i bomba de calor. Dutxa
d’hidromassatge.  Tot en un mateix
espai. Preu: 680 €/mes amb comunitat
inclosa. Tel. 696 02 07 84.

· 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.

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 88.

· 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.

· 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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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-
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, carp. exterior de aluminio.
Precio: 700 €/mes. Tel. 93 579 33 33.

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

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, ex-
terior 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 aluminio,
amueblado. Precio: 155.000 € (25.8
Ml). Tel. 93 579 33 33.

· PISO EN VENTA EN PARETS. JUNTO
AYUNTAMIENTO. Ref.: 11114. Piso
unico en planta de 96 m2, cocina am-
plia 12 m2 + office de 8 m2, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón de 20 m2, todo
exterior. Ascensor. Pocos vecinos. Una
gran oportunidad por 276.500 € (46
Ml). Tel. 93 579 33 33.

· REF. 1635. PLANTA BAJA EN MARTO-
RELLES. ZONA PUEBLO. 65 m2, todo
exterior, 3 hab., baño, coc. office muy
conservada, comedor  de 16 m2 con
balc., suelo gres, alum., calefac., aire
acond., lavad., trast. Muy soleado.
Precio: 206.000 €. Tel. 93 570 51 59.

· REF. 11118. PISO EN PARETS. 60 m2,
2 hab., baño, salón de 20 m2, coc.
nueva americana, balcón de 4 m2,
asc., airea cond., calefac., suelos gres,
carp. int. haya, carp. ext. alum., acris-
talamientos dobles. Precio: 225.400 €
(37.5 Ml). Tel. 93 579 33 33.

· PISO EN MONTORNÉS. ZONA NOR-
TE. Ref: 233. 80 m2, conservado, 3 ha-
bitaciones, cocina equipada, baño
completo, balcón con toldos, comedor
independiente 16m2, s/gres, v/alumi-
nio, p/sencillas, calefacción. Listo para
entrar a vivir. Ascensor. Precio:
216.364 € (36 Ml.). Tel. 93 568 35 45

· MOLLET. ÁTICO EN VENTA. ZONA
EST. DE FRANCIA. Ref. 01979. Sup. 65
m2, 3 habitaciones , 1 baño, cocina
gas, , comedor 12 m2, suelos de gres,
calefacción, ventanas de aluminio,
puertas sapelly, aire acondicionado,
exterior, soleado, balcón trasero. Para
entrar a vivir. Muy tranquilo. Zona pe-
atonal. Precio: 225.380 € (37.5 Ml).
Tel. 93 579 33 33.



Han hagut de passar més de tres
dècades perquè l’EC Granollers i
el CF Mollet es trobessin en una
mateixa categoria del futbol cata-
là. Els darrers moviments de la
temporada passada, inclòs l’ascens
molletà, van permetre que el ca-
lendari de la temporada 08/09 po-
gués recuperar el clàssic entre els
dos principals equips de la comar-
ca. A mitjans dels anys 70, Mollet
i Granollers es van veure les cares
a Primera Territorial.

MOBILITZAR L’AFICIÓ 

Ha arribat el moment, i tres dèca-
des després, els molletans visiten el
camp del Granollers aquest diu-
menge a les 12 del migdia. “Per a
nosaltres és un partit més i sorti-
rem a buscar la victòria”, assegura
Xavi Gurri, tècnic del Mollet. Per
aquest compromís, l’esquadra de
Gurri recupera Toni, que es va
lesionar al camp del Lloret. En
canvi, Muñoz i Gerardo conti-
nuen de baixa.

“És una cita especial. Des de
la directiva hem intentat engegar
una campanya per mobilitzar l’a-
fició i donar suport als nostres ju-
gadors al camp del Granollers”,
argumenta Feliu Tura, president
del club molletà. �
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ESPORTS
� PARETS. Dissabte, 34 nedadors del CN Parets van participar a la Marató
de relleus per equips organitzada a Calella, que tenia per objectiu recaptar
fons per a la Marató de TV3, que enguany es destinen a les malalties mentals.
El resum de la competició es podrà veure en diferit aquest diumenge.

EL CB MOLLET ES DESPLAÇA A CASA
D’UN DELS LÍDERS, EL CASSANENC 24

CONTRAPUNT PRESENTA ELS   
EQUIPS DE LA UD LOURDES 26 i 27

EL SANTFOSTENC MANUEL SALDAÑA,
SEGON EN L’EUROPEU DE TIR AMB ARC  24

� FUTBOL | Preferent | EL DERBI ES RECUPERA DESPRÉS DE 32 ANYS

EL CLUB NATACIÓ PARETS PARTICIPA A  
LA MARATÓ DE RELLEUS SOLIDÀRIA DE CALELLA

� MOLLET DEL VALLÈS

PEDRO NAVARRO

Torna el clàssic Granollers-Mollet
� Preferent

ELS DE CUNI PERDEN EL TERCER
PARTIT DAVANT LA SEVA AFICIÓ
� En la propera jornada els pare-
tans visitaran el Lloret, que és 14è
a la classificació.

2
1CF PARETS

UE CANOVELLES

� Segona Territorial

GOLEJADA AL CAMP D’UN DELS
EQUIPS CUERS DEL GRUP 9
� El Martorelles, que és setè, rebrà
diumenge el segon classificat: La
Torreta, amb deu partits guanyats.

4
0AE ALMERIENSE

CF MARTORELLES

� F.SALA | Territorial

� Preferent

4
6TEIÀ FUTBOL CINC

PARETS FS

2
3UFS MOLLET

FREDERIC MISTRAL FS

ELS LOCALS PERDEN UN PARTIT
IGUALAT FINS A L’ÚLTIM MINUT
� Després de sumar set derrotes, el
Lourdes visitarà el camp del Sant
Celoni, tercer a la classificació.

4
3UE LOURDES

CF MONTORNÈS

... �

EMPAT DELS HOMES DE GURRI EN L’ÚLTIM MINUT

Una jugada d’estratègia va salvar

els mobles i va permetre a l'equip

molletà sumar un punt en el seu

partit contra el Vilassar de Dalt. El

primer moviment al marcador va

ser el gol de falta directa que va

encaixar el Mollet. Quan restaven

cinc minuts, però, Fran va executar

un córner que va pentinar Cuadros

des del primer pal i David va

empènyer l’esfèric a la xarxa.

“Aconseguir gol de jugada assaja-

da representa una satisfacció espe-

cial. Aquest ha estat el primer en

lliga”, puntualitza Gurri. 

Amb l’empat, el CF Mollet és

tercer a 4 punts del líder, el Pala-

frugell. “Som debutants a la cate-

goria i estem per sobre de les ex-

pectatives traçades. Estem a punt

d'acabar la primera volta i el Mo-

llet pot guanyar a qualsevol equip

del grup”, diu Gurri. �FOTO: S.P.

1

1CF MOLLET UE

VILASSAR DE DALT

CF MOLLET: Belles, Borja (Arias, 54), Plana,
(Pol, 72), Alberto, Cristian, Jordi (Fran, 54),
Fortuny, J.Manuel (Cuadros, 78), Manolo
(Mendieta, 84), Macedo i David. GOLS: 0-1
Aitor González (24’); 1-1 David (84’).

� NATACIÓ | FONS PER A LES MALALTIES MENTALS 
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� BÀSQUET | Lliga EBA

El CB Mollet viatja
diumenge a la pista
del Cassanenc

� MOLLET. Després d’una aturada
de la competició el passat cap de
setmana, el CB Mollet Recanvis
Gaudí anirà aquest diumenge a la
tarda a la pista de l’Obres
Idesmonts de Cassà de la Selva
(Girona). El partit es preveu com-
plicat per als visitants, 13ens a la
classificació, que s’hauran d’en-
frontar a un dels líders (els tercers
de la taula). En qualsevol cas, el
Mollet va jugar la setmana passada
un amistós contra el Sant Josep de
Badalona per no perdre el ritme de
competició. Els molletans esperen
poder donar una sorpresa en
aquesta jornada, la 12a. 

� Segona i Tercera

El Sanger i el Parets
visiten dos pavellons
del Maresme
� � A la propera jornada l’equip de
bàsquet de Segona Catalana del
Sant Gervasi s’enfrontarà al Grup
Marthe UE Mataró com a visitant.
També anirà a una pista forània el
CB Parets, al grup 2 de Tercera
Catalana, per enfrontar-se al Teià. 

� HOQUEI

Després del primer
triomf, el Mollet
s’enfronta al Mataró

� Després d’una primera victòria a
la darrera jornada, el Mollet HC
visitarà el cap de setmana la pista
del Mataró, setè a la classificació.
Marc Comalat i el seu equip
intentaran mantenir la bona ratxa.

� TIR | EL SANTFOSTENC ÉS UN DELS MILLORS DEL MÓN EN AQUESTA ESPECIALITAT

Manuel Saldaña s’ha proclamat
subcampió en el primer campionat
europeu de tir en arc en modalitat
3D celebrat aquest estiu a Punta
Umbría (Huelva). Aquest santfos-
tenc de 53 anys disposa d’una pun-
teria envejable que l’ha transfor-
mat en un dels millors arquers
de l’Estat i també del continent.
De fet, la plata a l’europeu no és,
ni molt menys, l’únic èxit esportiu
que Saldaña acumula als seus pres-
tatges. El santfostenc ostenta un in-
terminable i prolífic currículum es-
portiu amb nombrosos ors a
campionats d’Espanya i Catalunya.
Només enguany, Saldaña ha acon-
seguit l’or a la Lliga de Camp RFE-
TA i a la Lliga de Camp REFE-
TA CA, i plata al Campionat
d’Espanya de Camp i ha
acabat entre els 30 primers
del Mundial de Camp de Ga-
les. Un dels guardons que recorda
amb més estima és l’or aconseguit
enguany a la Copa Pirineus que es
disputa a Catalunya i França i que
ja va guanyar el 1997.  

Saldaña, mecànic electricista de
professió, es va iniciar en el món de
l’arc el 1991, dos anys després va tra-
mitar la seva primera llicència i el
1997 va participar en la seva prime-
ra competició oficial. Ara mateix és

soci del Club Català de Tir amb
Arc Can Piqué de Montcada i del
club Arquers del Negrell de Caldes.
“L’arc i les fletxes sempre m’han
agradat. De petit jugava molt a in-
dis i vaquers, potser em ve d’això”,

comenta mig en broma.
Saldaña assegura haver seguit

sempre un mètode d’aprenentatge
autodidacta. La coincidència l’any
1997 amb Josep Gregori, seleccio-
nador nacional, el va ajudar a de-

purar petits mecanismes del tir
amb arc. Des del principi es va es-
pecialitzar en les competicions de
bosc en 2D i 3D, variant en la qual
cal foradar figures de cartró amb
formes d’animals. “Encara que si-
gui competició oficial, m’ho plan-
tejo com un passeig pel bosc, així
vaig menys pressionat”, relata Sal-
daña. Darrerament, però, s’ha co-

mençat a interessar per la modali-
tat de camp, disciplina en què sí
cal abordar dianes convencionals.  

El santfostenc té set arcs dife-
rents a casa seva però últimament
acostuma a utilitzar el clàssic, una
peça de cos metàl·lic i pales de fi-
bra. “Cada arc requereix una exi-
gència diferent”, diu. Saldaña des-
vetlla part dels seus secrets: “Cal
escalfar i estar relaxat. Quan co-
mença la competició és impres-
cindible evadir-se de l’entorn i es-
tar concentrat només en la diana,
no pensar en res més. En el mo-
ment de l’execució, cervell i es-
quelet han de ser un”. �

� SANT FOST DE CAMPSENTELLES

PEDRO NAVARRO

EN TENSIÓ. L’esportista santfostenc en posició de tir �M.S.

El 1997 va conèixer 
el seleccionador nacional
que el va ajudar a
depurar la tècnica

Manuel Saldaña, plata en el
campionat de tir en arc al bosc
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ESCOLA 

Judith Grima, Daniel Montero, Kevin Corona, Daniel Pérez, Manel
Garcia, Dani Barran, Javier Arenas, Ivan López, Joel Aguilar, Óscar
Díaz. Entrenador: Juan Morales.

PREBENJAMÍ 

A. Carretero, P. Pol, J. García, C.F. Escalona, Á. Guzmán, C. Mondejar,
A. Ortega, Á. Fernández, A. Amaro, M.M. Ruviales, M. Díaz, S. Lanza.
Entrenador: Manuel García.

BENJAMÍ

Sánchez, Hernández, Barragan, Martínez, Montero, Vélez, C. Castillo,
R. Castillo, Grima, Marín, D. Colomero, J. Colomero, Carro, Maidana,
Cornejo, Douha. Entrenador: César Montero. 

ALEVÍ A

J.C. Marín, P.J. Muñoz, M. Pérez, V. Carro, D. Mas, J. Blanco, M. Briante,
J. Delgado, M. Ortega, D. Moya, Y. Delgado, A. Molist, D. Marcen, K.
Keno. Entrenador: Albert Belis.

ALEVÍ B

A. Aroca, C. Torres, E. Martínez, L. Serrano, A. Armero, M.A. Herrera,
M. Azañeiro, V. Martín, X. Castelo, A. Serrano, E. Callual, J. Delgado,
I. Renato, J. Cantero. Entrenador: Benito Azañeiro.

INFANTIL

Montero, González, Alonso, Bautista, Fernández, Kadi, Alcántara,
Rodríguez, El Mani, Núñez, Pérez, Berguillo, Macía, Zambrano,
Pérez, Toaquiza, Villa. Entrenador: Manuel Bautista.

Tots els equips de base de la UD Lourdes
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CADET

V. Camacho, M. Pino, D. Jiménez, A. Martí, A. Toaquiza, J. Marcelino,
J.L. Conejo, J.C. Conejo, J. Villalta, A. Sánchez, O. Sánchez,  Z. Khandi,
M. Douha, A. Prada, J. Cazalla, P.A. Leyton. Entrenador: José Luís
Cornejo.

AMATEUR 

Borrero, Rodrigo, J. Cortinas, Villalba, S. Cortinas, Herrera, Aranda,
Martín, Risquez, González, Hita, López, C. García, Gerevilla, Rodríguez,
El Asri, O. García, Chacón, Rico, Clavero, M. García, J.M. Colmán, J.L.
Colmán, Árquez, Peramos. Entrenadors: Antonio Moreno.

JUVENIL

J. Morales, J. Toro, S. Cuesta, D. Conesa, D. Castillo, C. Gutiérrez, J.E.
Artega, P. Hernández, D. Expósito, A. Pelegrino, D. Orozco, J.
Ronaldo, A. Erra, A. Valiente, J.A. Zambrano, C. Masia, J. Lumbre, F.J.
Fernández, J.J. Balter, A. Arrébola, P. Trillo.  Entrenador: J. Carbonell.

FEMENÍ 

Arenas, López, Carvajal, Romero, Soria, Domejo, Jordà, Méndez,
Lorenzo, Lancharro, Navarro, Pérez, Gadea, Hernández, Rey, Aguilar,
Herrero, S. Fernández, Rubio, Jiménez, Martínez, Ruiz, Y. Fernández,
Nogueira, Salamanca. Entrenador: Manuel Martín.

PRIMER EQUIP

Bocanegra, Turrico, López, Santos, Carmona, Pabon, Bonillo, Lobato, Grima,
Hernández, Lázaro, X. Pérez, Martínez, D. Pérez, Badioula, Bangaly, Brao,
Peramos, García, Sardà, Jiménez, Sánchez, M. Ortega, A. Ortega. 
Entrenador: Àlex Blasco. Delegat: Antonio Núñez.

�



Les joguines de la col·lecció és el tí-
tol de l’exposició que des de dime-
cres i fins a l’11 de gener es podrà
visitar a la planta subterrània del
Museu Abelló. Aprofitant l’època
nadalenca, l’equipament cultural
ha rescatat un conjunt de peces del
seu fons propi, moltes exposades ja
a la Casa del Pintor, però que ara
es poden veure amb més detall i
sota un guió museogràfic. Així, la
mostra recull un centenar de pe-
ces, de principis a mitjans del segle
XX, comprades a diferents països,
en especial Alemanya i França. A
l’Estat espanyol firmes com Payá i
Rico van imitar aquests models. A
l’exposició, a l’entorn dels rails
d’un trenet de llauna, s’hi poden
veure des de nines, autòmats i tite-
lles fins a guardioles, cotxes i màs-
cares.

LA INDÚSTRIA BADALONINA

Paral·lelament, a la primera planta,
l’Abelló inaugurava Llaunes d’a-
bans. Te’n recordes?, una mostra del
Museu de Badalona que vol fer
“un petit homenatge i recull de la
trajectòria d’una de les principals
fàbriques de Badalona, la G. De
Andreis, que va produir moltes
llaunes litografiades”, indicava
Núria Sadurní, historiadora i auto-
ra del catàleg de la mostra. L’expo-
sició,  inclou una reproducció d’u-
na adrogueria antiga, amb diverses

peces i tres objectes del fons Abelló
(una balança, una màquina regis-
tradora i un molinet). Llaunes d’a-
bans aplega també una gran quan-
titat de dissenys d’entre els anys 20

i 80 que mostren, no només l’evo-
lució de les imatges, sinó els diver-
sos àmbits en què eren utilitzades.
“Podem descobrir la bellesa de
l’objecte, alhora que reflexionem
sobre la seva importància en la vi-
da quotidiana”, diu Sadurní.

Les dues exposicions es comple-
ten amb un taller de construcció
de joguines de llauna per a infants
de 5 a 12 anys, que s’iniciarà aquest
dissabte, de 17 a 20h, i s’impartirà
durant tres sessions. L’activitat, de
fet, lliga les dues mostres i perme-
trà als més joves emular el germà
del pintor Abelló, del qual s’expo-
sen dos avions fets amb aquest ma-
terial (el pare del col·leccionista
molletà precisament era llauner). �

� ART | EL MUSEU ABELLÓ INAUGURA DUES MOSTRES, UNA AMB FONS PROPI I L’ALTRE PROVINENT DE BADALONA

INAUGURACIÓ. Claster Músics van oferir un petit concert entre les joguines antigues �MARC GARCIA
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ROSA AGENJO FA UNA VISITA    
GUIADA A ‘L’ÀVIA MARINETTE’

� ART | MOSTRA AL CENTRE CULTURAL

� Dissabte (12h), l’artista Rosa Agenjo farà una visita guiada
a l’exposició de quadres que es pot veure a La Marineta. La
col·lecció pictòrica està dedicada a la seva àvia, la dona que
va donar el nom al centre cultural La Marineta. CULTURA

Entre joguines i pots de llauna
� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

La mostra enceta els actes

de commemoració dels 10 anys

del Museu. Amb aquest motiu,

al gener, per Sant Vicenç, 

s’inaugurarà l’exposició Mollet

vist pel mestre Abelló, que es

podrà veure també a la ciutat

agermanada de Rivoli (Itàlia).

D’ANIVERSARI

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

�

*

� MOLLET. La Bombeta acollirà dis-
sabte (20h) l’espectacle de contes i
música Amores en los tiempos de
las ocurrencias, a càrrec de Willo i
Miguel. El preu de l’entrada serà
de 4 euros. El narrador i el músic
descriuen la proposta com “una
ob-sessió de contes en els quals
trobarem similituds pròpies”.

Willo i Miguel 
fan una sessió de
contes amb música

� MOLLET. Els participants del taller
de gòspel que s’imparteix des de fa
dos anys al centre cultural La
Marineta, oferiran dimarts una
audició com a mostra del seu apre-
nentatge. La cita serà a les 9 del
vespre al mateix centre.

Mostra del taller de
gòspel a La Marineta

... �
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Novament els monòlegs copen la
cartellera de la programació estable
d’espectacles de Mollet i Parets.

D’una banda, dissabte (21h), el
Teatre Municipal de Can Gomà
rebrà en el seu escenari l’actor Da-
ni Pérez, amb l’obra Los ángeles no
tienen hélices, que gira a l’entorn
de la religió i de les llegendes urba-
nes. Aquests temes li serveixen de
punt de partida per reflectir el dia a
dia del carrer. A Los ángeles no tie-
nen hélices, l’autor també parla de
l’estrès, l’aventura de ser pare i els
mites del cinema de terror, entre
altres temes. Dani Pérez ha ideat i
dirigit l’espectacle i ha comptat
amb la col·laboració de l’actor Llu-
ís Soler, que hi ha posat la veu en
off. El preu de l’entrada és de 12
euros i 6 amb descompte.

D’altra banda, també dissabte
(22.30h), però al cicle de Cafè Tea-

tre del casal cultural Can Butjosa
de Parets, Toni Cano presentarà els
Monólogos con Guasa-bi, acom-
panyat a la interpretació per Susi
Klein. El text còmic també vol nar-
rar històries quotidianes, algunes

amb situacions properes i altres
més surrealistes. El monòleg, amb
improvisacions i interacció amb el
públic, barreja també el cabaret. El
preu de l’entrada és de 9 euros (6
amb descompte).  �

� TEATRE | MONÒLEGS A CAN GOMÀ I A CAN BUTJOSA

� � MOLLET / PARETS

CONTRAPUNT / M.E.

Dani Pérez i Toni Cano,
sols sobre els escenaris

� PARETS. Marc Llorens, d’Alacant
(País Valencià), ha rebut el premi a
la millor obra (750 €) per La jugada
fosca, en la novena edició del Premi
Josep Escobar de Còmic. Pel que fa
al guardó especial Foment de la
Pau (600 €), el jurat l’ha concedit a
Joaquín Carro, de Tarragona, amb
El joc de les cadires. En la categoria
de majors de 16 anys han estat re-

coneguts set treballs més, que tam-
bé es publicaran per Sant Jordi. Pel
que fa a la categoria d’entre 12 i 15
anys, s’ha reconegut l’obra d’Esther
Romero, de Lliçà d’Amunt, que re-
brà un curs de còmic de l’Escola Jo-
so i un lot de material d’il·lustració
valorat en 120 euros. El veí de Mar-
torelles, Ferran Vílchez, ha rebut
una menció especial. �

L’alacantí Marc Llorens
guanya el Josep Escobar

� CÒMIC | PARETS ACULL EL LLIURAMENT DE PREMIS

� � PARETS / MOLLET. Rialles Parets
ha programat per a aquest diumen-
ge (18h), a Can Rajoler, l’obra de
la veterana companyia Xip Xap El
conte de la lletera, un espectacle de
titelles amb dos actors i que inclou
música en directe. La protagonista
de la història és una nena que ha
d’anar a vendre un càntir de llet al
mercat i que, pel camí, es troba
diferents personatges divertits. 

D’altra banda, Can Gomà aco-
llirà diumenge (18.30h) l’especta-
cle El racó dels avorrits, de la com-
panyia Pep López. La proposta de
La Xarxa d’espectacles infantil i ju-
venil és una obra que utilitza mit-
jans audiovisuals, com dibuixos
animats, en el món del clown, la
dansa contemporània i altres ele-
ments destinats a la recerca de les
sensacions sonores i visuals. �

Dues propostes de Rialles
i La Xarxa per als infants

� ‘EL CONTE DE LA LLETERA’ I ‘EL RACÓ DELS AVORRITS’

DANI PÉREZ. Moment de ‘Los ángeles no tienen hélices’ � LLUÍS SALVADÓ

ELS PREMIATS. Can Rajoler va acollir el lliurament de guardons � M.G.
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El 15è aniversari del ‘Rock al Cívic’
es clou amb Sotazero i Jaleo Real

� MÚSICA | LA BALLARINA SANDRA ESTEVE COMPLETARÀ EL CARTELL AMB UN ESPECTACLE DE DANSA TRIBAL

El centre cívic de Can Pantiquet
clourà divendres la commemoració
del 15è aniversari del programa
d’oci nocturn Rock al Cívic, amb
un concert de les formacions Sota-
zero i Jaleo Real. 

Els barcelonins Sotazero tenen
les seves arrels, però, en els bucs
d’assaig de l’equipament molletà, al
voltant de l’any 2002. Actualment,
la formació ofereix un repertori en
català de rumba fusionada amb
funky, rock, reggae i disco, que que-
da recollida en el seu primer disc,
Llestos. La banda compta amb Al-
bert Ferré (veu), Toni Riera (guitar-
ra), Manu Pérez (guitarra), Marce-
lo Remeseiro (baix), Dídac Moral
(percussió) i Marc Benaiges (bate-
ria). Per a la gravació del seu pri-
mer treball han rebut la col·labora-
ció de Lichis (La Cabra Mecánica),
Dj Panko (Ojos de Brujo), Óscar

(Macaco) i Jaleo Real, entre altres.
Precisament, al directe de diven-

dres, precediran Jaleo Real, el grup
de rumba nascut a Barcelona el
2002, que també aposta per la fusió

amb el reggae, flamenc i el son cu-
bà, entre altres estils. El quintet,
que formen Sito Barbero (veu), Pa-
blito Rulero (guitarra flamenca),
Daniel Bianchi (cajón), Tito Bona-

cera (baix) i Kike Barbero (guitarra
espanyola), defineix la seva música
com a rumba de combat. Amb el
seu primer disc, Pichica, van fer gi-
ra per mitja Europa i centenars de
concerts a la península.

Per completar la nit de rumba,
entre els directes de les dues forma-
cions, actuarà la ballarina Sandra
Esteve, amb una coreografia de dan-
sa tribal fusionada amb altres estils. 

El 15è aniversari del primer pro-
grama municipal d’oci nocturn de
la ciutat clourà així la celebració. �

� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

EN CONCERT. Sotazero és un dels grups nascut al Cívic �ARXIU

DIVENDRES 12 · 22.30 h 

Cívic de Can Pantiquet · Gratuït

La rumba i la fusió seran
les protagonistes de la nit
festiva d’aquest divendres
a l’equipament municipal

� VERSIONS

El Sexto Enchufe és la proposta de
música en directe d’aquest cap de
setmana a La Bombeta. La banda
de Mataró tornarà a l’escenari mo-
lletà, que ja va visitar l’any passat,
amb un seguit de versions que re-
passaran la història de la música
rock, del funk, del pop i del jazz.
El Sexto Enchufe repesca temes
mítics i els transforma amb un aire
modern al seu propi estil. El grup
està format per Juanito (bateria),
Josep (baix), Marc (piano), Edgar
(saxo) i Leo (cantant). �

El grup El Sexto
Enchufe torna 
a La Bombeta
� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

� Divendres (20h) el cicle Urban
Tempo portarà a La Bombeta l’ac-
tuació de la formació de hip hop
instrumental de Cerdanyola, arte-
FUCKtos. Seguidament (22h) serà
el moment dels dj Brenda Golden
(electrotechno), també de Cerda-
nyola, i del molletà José Peláez.

Urban Tempo porta
una sessió de hip
hop i d’electrotechno

� El cicle de petit format del cen-
tre cívic L’Era ha programat per a
aquest divendres (22h) un especta-
cle de sevillanes, a càrrec de les
alumnes del taller d’aquesta dansa
que s’imparteix a l’equipament.
L’acte serà gratuït.

El cicle de petit 
format segueix amb
sevillanes a L’Era

DIUMENGE 14 · 19.30 h 

La Bombeta · Gratuït
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En aquestes dates, un Mollet ja
il·luminat, acull un any més la Fira
de Nadal i la de Santa Llúcia. Per
tal d’atorgar a cada una d’elles una
personalitat pròpia, l’emplaçament
d’aquestes ha variat, i així, la de
Santa Llúcia s’ha traslladat a l’avin-
guda Llibertat “per tal de diferen-
ciar-la de la de Nadal”, explica
Dani Novo, regidor de Comerç.
D’altra banda, la Fira de Nadal se-
gueix a Rambla Nova, però es troba
ubicada a partir de l’avinguda Jau-
me I, perquè sigui més visible. Els
horaris són els mateixos per amb-

dues: de 10 a 20.30 h.
La Fira de Nadal es podrà visitar

a partir de dijous i fins al 6 de gener.
Com l’any passat, aquesta està for-
mada per 20 parades, però la dife-
rència és la venda directa entre  me-
nestrals acreditats i els consumidors
“per trencar amb un model de re-

venda de l’artesania”, diu Novo.
Pel que fa a la de Santa Llúcia,

fins al 21 de desembre set parades
estan situades davant el Mercat
Municipal, on es poden comprar
diferents guarniments nadalencs
com flors, avets, pessebres, sim-
bombes i postals, entre d’altres. �
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� MOLLET. L’acte de cloenda del 32è Aplec Excursionista dels Països
Catalans, organitzat pel Club Muntanyenc Mollet a Monistrol de
Montserrat i que va rebre 720 participants, va acollir la plantada
d’un arbre amb terra portada d’arreu dels Països Catalans. GARBUIX

� FIRES AL CARRER | LA DE SANTA LLÚCIA S’HA TRASLLADAT A L’AVINGUDA LLIBERTAT

Una vintena d’artesans porten 
l’esperit nadalenc a Rambla Nova

L’APLEC EXCURSIONISTA ES CLOU
AMB LA PLANTADA D’UN ARBRE

� MOLLET DEL VALLÈS 

ANNA PALOMO

IL·LUMINACIÓ. L’encesa de llums es va realitzar divendres passat �A.P.

� VUITENA EDICIÓ

Diumenge al matí la plaça de l’Es-
glésia de Santa Maria de Gallecs
acollirà la vuitena edició de la Fira
de Nadal, organitzada per l’Asso-
ciació de Pagesos, amb la col·labo-
ració de l’Agrobotiga, l’Ajunta-
ment de Mollet, l’Associació Slow
Food i el restaurant La Plaça. La
novetat d’enguany és que coincidi-
rà amb la tradicional gimcana de
tractors (10 h), en la qual els parti-
cipants hauran de demostrar les
seves habilitats amb el vehicle. A
més, també hi haurà una exposi-
ció de tractors que hi havia antiga-
ment a les masies de l’espai rural.

Els visitants també podran passe-
jar pel mercat de productes típics
de l’entorn de Gallecs. A les 12 h
hi haurà una degustació de pro-
ductes de la zona: amanida d’espel-
ta, mongeta del ganxet, pollastre de
pagès i, per brindar per aquestes
festes, una copa de cava. �

Productes típics
i gimcana de
tractors a l’espai
rural de Gallecs
� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT 

Diumenge uns 35 artesans

participaran a la 12a edició de

la Fira d’Artesans de Sant Fost,

organitzada pel grup de dones

Hedera. La novetat d’enguany

és un mercadet que recaptarà

fons per a una associació d’ajut

a Cuba. La fira tindrà lloc a la

plaça de la Vila de 10 a 20 h.

Com cada any, al matí hi haurà

tast de pastissos i brou i, a la

tarda, xocolata amb melindros.

MENESTRALS A SANT FOST

12a edició

�
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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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Els esforços de la Joventut Sarda-
nista de Martorelles i de l’Associa-
ció Pessebre Vivent de Sant Fost,
començaran a ser visibles diumen-
ge, en el cas de Sant Fost; i el 21 de
desembre, a Martorelles. 

Enguany, el Turó de Can Teyà de
Sant Fost acollirà la 42a edició de la
representació d’una trentena d’esce-
nes bíbliques amb una novetat: l’eli-
minació de barreres arquitectòni-
ques. L’associació ha adaptat l’accés
fins a l’escena del naixement amb
un carril d’1,20 metres d’amplada.

El pessebre santfostenc és també
anomenat dels Efectes Especials, ja
que el 1967 així ho reconeixia la
Generalitat de Catalunya, per la se-
va combinació dels elements tradi-
cionals amb l’enginy electromecà-
nic. És per aquesta rellevància que
Caixa Sabadell subvencionarà amb
4.000 euros l’entitat organitzadora

perquè editi 5.000 dvd. L’objectiu
és que es reparteixin per les bibliote-
ques de Catalunya per donar a co-
nèixer la tradició pessebrista.

Les representacions seran els dies
14, 21, 26, 27 i 28 de desembre, i
l’1, 4, 6 i 11 de gener, a les 18 i 19
h. Els visitants podran tastar pa tor-
rat amb allioli i vi.

ALS PINS D’EN RABASSA

Pel que fa al pessebre que es repre-
senta cada any als Pins d’en Rabas-
sa de Martorelles, enguany arriba a
la 32a edició. El seu recorregut és
d’un quilòmetre en un recinte
adaptat per a persones amb mobili-
tat reduïda. Aquest es caracteritza
pel seu ambient hebreu i romà,
que s’aconsegueix per mitjà del ves-
tuari i la música clàssica, que
acompanya les escenes. A més, els
actors llegeixen extractes de la Bí-
blia per ser més fidels a l’època.
Una de les escenes més importants

és la representació del mercat de
Jerusalem, ja que s’hi desenvolu-
pen diferents activitats i “és molt
interactiva”, segons l’organització. 

Hi haurà actuacions els dies 21,
25, 26, 27 i 28 de desembre i l’1, 3,
4 i 6 de gener. L’horari serà a les
18.15, a les 19.15 i a les 20.15 h.
Els assistents podran degustar pa
torrat amb all, oli i vi. El preu és de
5 euros per als adults, 3 per als in-
fants i entrada gratuïta per als
membres del Club Súper3. �

� TRADICIÓ | EL DELS EFECTES ESPECIALS S’ESTRENA AQUEST DIVENDRES

Els pessebristes de Sant
Fost i Martorelles, a punt
per a les representacions
� � SANT FOST / MARTORELLES

ANNA PALOMO

FELIP BRUGUERAS PALLACH

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

Felip Brugueras va estudiar
pintura i dibuix a la Llotja, i
Història de l’Art i Anatomia a
l’Institut de Teatre de Barcelo-
na. Va realitzar la seva primera
exposició individual a la Casa
del Llibre de la ciutat comtal el
1958. Altres mostres personals
van tenir lloc a les sales Bus-
quets (1963) i Rovira (1971 i
1972). També va exposar a al-
tres ciutats catalanes, a Madrid
i a les Palmas de Gran Canaria. 

També va participar a nom-
broses exposicions col·lectives,
principalment amb l’Agrupa-
ció d’Aquarel·listes de Catalun-
ya; així com a altres exposi-
cions de pintors d’aquest
gènere a Itàlia i Mèxic. 

Principalment va conrear l’a-

quarel·la. Amb aquesta tècnica
va immortalitzar racons de
Barcelona, com Les Rambles.

També va pintar paisatges ma-
rins i rurals i va plasmar els ca-
rrers de Londres. 

Brugueras va rebre nombro-
sos guardons, com els del Cer-
cle Artístic d’Horta; i el primer
premi d’aquarel·la del 5è con-
curs de pintura de Montblanc
(1975). �

Va pintar sobretot
aquarel·les que
immortalitzen
Barcelona 

ESCENA DE BARCELONA (1972)
Felip Brugueras Pallach (Santa Eulàlia, 1915 - 1985)

� MARTORELLES. La Fira de Nadal
del comerç i l’artesania de
Martorelles arriba enguany a la 5a
edició amb una programació fins a
les 8 del vespre. Dissabte l’avinguda
Piera acollirà activitats de globoflè-
xia, un recorregut amb carrilet turís-

tic i tasts d’aliments. També hi
haurà les actuacions de diferents
entitats com la Unión Cultural
Andaluza, la Joventut Sardanista i el
Ball de Gitanes. A més, els assistents
podran participar en el sorteig d’un
viatge per a dues persones. �

Artesania acompanyada 
d’actuacions a Martorelles

� FIRA DE NADAL | ENGUANY ARRIBA A LA 5a EDICIÓ

� PARETS. El grup d’astronomia de
l’Escola de la Natura organitza
divendres (19 h) una sessió per
conèixer l’espai. La trobada tindrà
lloc a l’observatori Pau Vila, des
d’on es podrà identificar Venus,
Júpiter i la Lluna. Les inscripcions
es poden fer a l’Escola de la Natura
(carrer Galende, 12) i a través del
web www.escolanatura.parets.org. 

L’Escola de la
Natura organitza una
sessió astronòmica

El vestíbul de la Casa de la

Vila de Mollet acollirà des de

dissabte i fins al 6 de gener el

pessebre elaborat pels alumnes

de l’Institut Municipal de

Serveis als Discapacitats.

MOSTRA

A la Casa de la Vila

�
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QUAN AGUANTAR EL SUPERIOR

ÉS UN MIRACLE

Les persones que pateixen en el treball pels abusos dels seus supe-
riors pateixen trastorns físics, psíquics i fins i tot familiars que es
poden contrarestar, encara que la solució no és senzilla.

El conflicte i les friccions són una realitat inevitable en les relacions
interpersonals, tant en els grups centrats en la persona com en els
que se centren en el treball. Les persones no tenen els mateixos
interessos, les mateixes actitids ni els mateixos tipus de personali-
tat. La tasca de socialització de la família, l’entorn i el sistema edu-
catiu inclou dotar els membres d’una societat de les habilitats sufi-
cients per abordar aquests conflictes. Amb tot, això no sempre és
possible. I el món laboral és una de les mostres principals. Quan
algú diu “no aguanto el meu cap”, ens podem trobar davant d’un
superior insuportable o davant d’un empleat incapaç d’assumir
qualsevol tipus d’autoritat.

En primer lloc, és important distingir entre les tensions “necessà-
ries” i les que es generen gratuïtament com a conseqüència de
desajustos personals. Per “tensions necessàries” entenem les que
es produeixen inevitablement com a conseqüència d’haver de res-
pondre als objectius de l’organització. Qualsevol activitat humana
necessita una tensió necessària per poder-la desenvolupar. Sense
aquesta activació imprescindible, les tasques no es fan de la mane-
ra adequada.

Per Xavier Conesa
Psicòleg

� 93 570 71 54

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
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Ingredients

(per a 2 persones)

- 1 kg de cargols 

bovers

- farigola 

- pebre negre

- 2 botifarres

- oli d'oliva

- sal

CARGOLS ROSTITS

AMB BOTIFARRA

Passem els cargols per quatre bols amb
aigua, per netejar-los bé. Podem aca-
bar de polir-los amb un raspall de
dents. Posem els cargols en una olla
sense l'aigua, ben esbandits. Posem l'o-
lla al foc a temperatura molt baixa i la
tapem. 

Quan els cargols hagin segregat la
gelatina, hi afegim sal i els removem
una mica. Hi afegim bastant pebre mòlt
(encara que això va a gust del consumi-
dor). Hi afegim ara la farigola seca
esmicolada. Hi tirem bastant oli perquè
faci una salseta i emulsioni. Apugem
una miqueta el foc i tornem a tapar la
cassola. Ho anem removent de tant en
tant. Fem, ara, la botifarra: en una cas-
sola calenta hi posem un rajolí d'oli.
Quan l'oli sigui ben calent, hi posem la
botifarra. 
Si la volem molt feta, l'anem girant
diverses vegades, perquè se n'evapori
tota l'aigua. Ja podem servir el plat:
posem els cargols en un plat fondo i, al
damunt, la botifarra. �

�
INGREDIENTS

PER MENJAR

L’APARADOR

Superdescomptes en roba per a la casa a BASSETTI
Poligon Industrial La Borda · Barcelonès s/n · Nau 4 |  T-93 862 79 98 | CALDES DE MONTBUI

Bassetti es troba al poligon La Borda de Caldes �ARXIU

Fins al proper dimecres, 17 de desembre,
podeu trobar les principals marques en
tèxtil per a la llar a preus increïbles. Per
renovació de producte i subministrat
directe de fàbrica, podeu trobar productes
de les marques Bassetti, Zucchi, Lacoste i
Descamps a un cost mínim, amb des-
comptes de fins al 50% del preu de fàbri-
ca. Vestiu la vostra llar i regaleu qualitat en aquestes dates nada-
lenques amb el més extens assortiti en llençols, fundes nòrdi-
ques, farciments nòrdics, edredons, foulards, tovalloles, barnus-

sos, jocs de taula, fundes de sofà i estores,
entre altres. No deixeu passar aquesta opor-
tunitat i acabeu l’any estrenant comple-
ments tèxtils per a la casa. Podeu visitar la
fàbrica de Bassetti, situada al poligon La
Borda de Caldes de Montbui, fins dime-
cres que ve en horari ininterromput de 9 h
a 19.30 h. Per posar-t’ho més fàcil, aquest

diumenge 14 també restarà obert. Des de Mollet i el seu entorn
només cal seguir la carretera C-59 cap a Sant Feliu de Codines.
Un gran oferta a tocar de casa. A què espereu!

Lacoste, Bassetti, Zucchi,
les principals marques en
roba de llar ara a meitat
de preu fins al dia 17
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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

12. LAFARGUE. Can Flaquer, 19
13. MARTÍNEZ. Diputació, 9
14. MORALES. Ferrer i Guàrdia, 39
15. ROVIROSA C. Av. Rívoli, 23
16. ROVIROSA S. Berenguer III, 66
17. SÁNCHEZ. Sant Ramon, 55
18. SATORRES. Av. Llibertat, 36

FARMÀCIES DE TORN

PARETS
12-18. ISERN. Av. Catalunya, 82

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

MARTORELLES
14. C. HOLGUERA. C. Nou, 4

Antonio Hidalgo González (Parets) 69 anys 02/12/08
Catalina Reverter García (Mollet) 90 anys 04/12/08
Rosa Falguera Ribas (Sant Fost) 88 anys 07/12/08

Dades facilitades per la Funerària Monserdà

Cartellera del 12 al 18 de desembre

CINES MONTCADA

Crepúsculo Horari: 16.15-17.30-19.00-20.00-22.00-

22.30-0.30

Bolt Horari: 16.15-18.15

007 Quantum of solace Horari: 20.15-22.30-0.40

Madagascar 2 Horari: 16.00-16.45-18.00-18.45-20.00-

22.00-0.00

Superhero movie Horari: 16.30-18.30

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

0.30

Noches de tormenta Horari: 20.30-22.30-0.30

LA RESTA DE LA CARTELLERA

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

PRÒXIMAMENT: 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: ELISA VIVAS RICO i SILVIA CARDONA
BALCELLS. Els afortunats podran recollir les entrades 
presentant el DNI a la taquilla del cinema: C.C. EL PUNT DE
MONTCADA. c. Verdi, n. 2-4, MONTCADA I REIXAC. Les entrades
tindran validesa durant 15 dies a comptar de la data de la seva publicació.

NOVETATS

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

DIJOUS, 4 11ºC 3ºC 10ºC 1.008 hPa - 26 km/h WSW

DIVENDRES, 5 17ºC 10ºC 15ºC 1.010 hPa        - 32 km/h W

DISSABTE, 6 15ºC 3ºC 11ºC 1.018 hPa        - 16 km/h WSW

DIUMENGE, 7 13ºC 8ºC 12ºC 1.022 hPa - 11 km/h SW

DILLUNS, 8 13ºC 10ºC 12ºC 1.022 hPa - 24 km/h NNE

DIMARTS, 9 14ºC 9ºC 11ºC 1.011 hPa 4 l/m2 27 km/h NE

DIMECRES, 10 10ºC 6ºC 7ºC 1.008 hPa 15 l/m2 18 km/h NE

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

Cel serè i sol, amb possibili-
tat d’algún núvol poc
important. Matí molt fred,
amb temperatures que es
recuperaran al migdia res-
pecte a dijous.

El dia començarà fred, amb
pocs núvols, però aniran
incrementant-se amb el pas
de les hores i cap al vespre-
nit començarà a ploure.
Temperatures en descens.

Una entrada d’aire molt fred
provocarà una forta devalla-
da de temperatures. Atenció
a la possibilitat de ruixats de
calabruix o neu granulada
en cotes baixes.

Previsió per al cap de setmana

DIVENDRES 12 DISSABTE 13

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

	 	

	

DIUMENGE 14

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

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

Et sorprendràs...

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

LA TAULA DE SALUT MENTAL
DE MOLLET COL·LABORA AMB
LA RECOLLIDA DE DINERS PER
A LA MARATÓ DE TV3 Pàg. 12 

Ultimatum a la tierra Ciència-fic-
ció Durada: 103 min. Horari: 16.00-
18.15-20.30-22.45-0.45. Resta de la
setmana: 16.00-18.20-20.40-23.00.
De: Scott Derrickson Amb: Keanu
Reeves, Jennifer Connelly, Jaden
Smith, John Cleese, Jon Hamm.

La científica Dra. Helen Benson es troba cara a
cara amb un extraterrestre anomenat Klaatu que
ha viatjat per l’univers per advertir la humanitat
sobre una imminent crisi global.

MOLLET

PARETS

EXPOSICIONS

Divendres, 12

· IOGA. Tot el dia. Jornada

Ioga per la Pau. Mercat Vell.

· TALLER. 16 h. Escriptura. Bi-

blioteca Can Mulà. 

· CICLE. 20 h. Urban Tempo.

La Bombeta.

· PETIT FORMAT. 22 h. Nit de

sevillanes. L’Era.

· CONCERT. 22.30 h. Jaleo Re-

al i Sota Zero. Can Pantiquet.

Dissabte, 13

· INFANTIL. 12 h. L’hora del

conte. Biblioteca Can Mulà.

· VISITA GUIADA. 12 h. A la

mostra L’Àvia Marinette. La

Marineta. 

· INFANTIL. 17 h. Construcció

de joguines de llauna. Mu-

seu Abelló. 

· TEATRE. 20 h. Amores en

los tiempos de las ocurren-

cias. La Bombeta. 

· TEATRE. 21 h. Los ángeles

no tiene hélices. Can Gomà.

· BALL DE SALÓ. 23 h. Al

Mercat Vell.

Diumenge, 14

· FIRA DE NADAL. Gallecs. 

· CLUB MOTO MOLLET. 9 h.

Sortida al monestir budista

· ESPECTACLE. 22.30 h. Mo-

nólogos con guasa-bi. Teatre

Can Butjosa.

Diumenge, 14

· INFANTIL. 18 h. El conte de

la lletera. Teatre Can Rajoler.

Dilluns, 15

· XERRADA. 20.30 h. Donar i

rebre amb equilibri: els re-

gals de Nadal, amb Rosa

Montells i Mercè Palay. Bi-

blioteca Can Butjosa.

Dimarts, 16

· LITERATURA. 18 h. Presen-

tació de les novetats, a cà-

rrec de Pep Duran de la lli-

breria Robafaves de Mataró.

Biblioteca Can Butjosa.

Dijous, 18

· POESIA. 18.30 h. Recital de-

dicat a Josep Vicens Foix. Te-

atre Ca n’Oms.

MOLLET

· 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. Fins a

l’11 de gener.

· MOSTRA. Les joguines de la

col·lecció. Museu Abelló. Fins

a l’11 de gener.

· MOSTRA. L’àvia Marinette,

de Rosa Agenjo. La Marine-

ta. Fins al 20 de desembre.

SANT FOST

· MOSTRA. El Planeta Terra.

L’Ateneu. Fins al 19 de des-

embre.

PARETS

· MOSTRA. Les llengües a Ca-

talunya. Can Rajoler. Fins al

17 de desembre.

MARTORELLES

Dissabte, 13

· FIRA DE NADAL. De 10 a 20

h. A l’avinguda Piera.

SANT FOST

Divendres, 12

· INFANTIL. 18.30 h. L’hora

del conte. Biblioteca.

Diumenge, 14

· FIRA D’ARTESANS. De 10 a

20 h. A la plaça de la Vila.

· PESSEBRE VIVENT. 18 i 19 h.

Al Turó de Can Teyà. 

Palau Novella. 

· ITINERARI. 10.30. Circuit

Can Vila. Plaça Prat de la Ri-

ba.

· MÚSICA. 18.30. Concert de

Sarsueles. Casal Cultural.

· INFANTIL. 18.30 h. El racó

dels avorrits. Can Gomà.

· CONCERT. 19.30 h. El Sexto

Enchufe. La Bombeta.

Dilluns, 15

· XERRADA. 19.30 h. Gallecs

després de 30 anys de lluita.

La Marineta.

Dimarts, 16

· EXHIBICIÓ. 21 h.  Del taller

de Gòspel. La Marineta.

Divendres, 12

· ASTRONOMIA. 19 h. Obser-

vació de Venus, Júpiter i la

Lluna. Observatori del CEIP

Pau Vila.

Dissabte, 13

· MEDI AMBIENT. 12 h. Fira

d’intercanvi. Plaça de la Vila.

· ANIVERSARI. 17 h. Ball ame-

nitzat per Dani. Asoveen.

· GENT GRAN. 18 h. Play-

back. Teatre Can Rajoler.
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A-fer-s Exteriors per FerARA FA CINC ANYS...

12 de desembre de 2003 (n. 128)
La llavors Escola Universitària de
Mollet va acollir el lliurament
del premi de narrativa juvenil
d’Òmnium Cultural de la 53a
Nit de Santa Llúcia. 

–Quin és el teu còmic preferit?
–Titeuf, de Philippe Chappuis, que està
escrit en francès i que tracta sobre les his-
tòries que li passen a un jove amb els seus
amics i la família. 
–T’agraden els japonesos?
–No sóc aficionat al manga.
–D’on surt el teu interès pels còmics?
–De fet, els còmics no m’havien interessat
mai, però sí que dibuixo bé. Vaig veure el
concurs i vaig decidir participar-hi. A par-

tir d’ara sí que començaré a fer-hi atenció.
–En què vas inspirar-te?
–Vaig seguir la línia de Titeuf i, per al
guió, vaig imaginar una relació entre un
noi i els seus amics.
–Com es diu el teu còmic?
–Baró, en Panxa Rumbera.
–De què tracta la teva creació?
–Vaig plasmar una història de dos joves
que anaven a una festa. A Baró, el protago-
nista, se li escapen els pets i el seu amic fa
que tothom se n’assabenti.   
–A partir d’ara pensaràs en dedicar-t’hi?
–Sí, però sempre com una afició. Mai ha
estat el meu somni i tampoc ho és ara. Sí
que és cert que el premi m’ha animat a se-
guir dibuixant i a crear històries, però això
és tot.

� PER: ANNA PALOMO

Amb 15 anys, ha estat mereixedor de la menció
especial del Premi Josep Escobar de Còmic.

Ferran Vílchez

Els còmics
mai m’havien
interessat 

EN ESSÈNCIA

� LA DADA

2,20
� Aquest són els euros que diven-
dres passat es pagaven per una
pinya al Mercat Municipal de
Mollet. En el darrer mes, a mesura
que s’apropa el Nadal, el preu d’a-
questa fruita ha pujat gairebé mig
euro. 18

� LA FRASE

� JOSEP RIBAS, pintor i compromès
amb l’associacionisme, dimarts rebia

la Medalla de la Vila de Parets. 8

� LA PARAULA

Adrogueria

� Aquest és un dels molts mots
que han entrat en desús en els
darrers anys i que sovint es diu en
castellà (colmado). Es defineix com
la botiga on venen espècies i altres
articles de consum corrent. A la
mostra Llaunes d’abans hi ha una
reproducció d’una d’antiga. 28

� EL WEB

pessebreviventsantfost.cat

� Amb tres w davant és el web del
Pessebre vivent dels efectes espe-
cials, que comença diumenge. 36

Tots els artistes es mereixen
un reconeixement perquè
treballar per amor a l’art 
és molt sacrificat

“


