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� La construcció del centre de 
74 places es va iniciar al setembre
i ha costat 1,5 milions d’euros / 12

Més de 3,8 milions per a
nous pisos de protecció

L’escola bressol
municipal de
Martorelles
obrirà al gener

� PRESSUPOST CATALÀ | ELS 24 MILIONS PER A L’HOSPITAL FAN QUE LA INVERSIÓ A MOLLET SIGUI MÉS ALTA QUE MAI  / 3

� EDUCACIÓ

El Govern destina 575.803 euros a la C-35 a Parets, un dels punts negres de la xarxa viària catalana

L’ESPAI. L’empresa Dau Bressol, que gestionarà
l’equipament, n’ultima els detalls �M.G.

Som i serem estrena
‘Magnòlia Cafè’ en
el desè aniversari

Martorelles prepara
un pla per reduir els
creixents robatoris

� CULTURA / 38

� L’Ajuntament pretén
reforçar la vigilància als
accessos de la població

� El grup paretà porta
l’obra d’Àngels Aymar a
l’escenari de Can Rajoler

� SEGURETAT / 8

� Els usuaris volen que
la Generalitat canviï
l’empresa gestora 

Queixes dels pares
pel funcionament
al centre de dia
per a discapacitats

� SERVEIS / 6

� MOLLET DEL VALLÈS | URBANITZACIÓ DE L’ENTORN DEL CENTRE EL LLEDONER

L’OBRA A LA PLAÇA CINCO PINOS  
COMENÇARÀ A PRINCIPIS D’ANY  4

� PARETS DEL VALLÈS | ECONOMIA

NUTREXPA ADQUIREIX LA DIVISIÓ 
DE GALETES DE SOS CUÉTARA 
PER 215 MILIONS D’EUROS
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La previsió d’una partida de
24.584.506 euros per a la construc-
ció del nou hospital, fa que la in-
versió directa de la Generalitat a
Mollet l’any vinent sigui històrica.
Els pressupostos del govern català,
aprovats dimarts al Parlament, pre-
veuen una inversió a la ciutat de
gairebé 34 milions d’euros. Amb
tot, cal matissar que, a banda de
l’aportació per al centre sanitari,
també és destinaran gairebé dos
milions a reformes i compres per a
l’Escola de Bombers i l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya.
Malgrat això, l’aportació restant, de
més de cinc milions d’euros, no és
menyspreable. Aquests diners servi-
ran per iniciar la promoció d’habi-
tatges de protecció oficial a la ron-
da dels Pinetons (3.791.050 euros),
per equipar la residència i centre
de dia per a persones amb disminu-
ció de la Vinyota i per a l’amplia-
ció de l’escola Cal Músic. �

�Segons un estudi del RACC, el tram de 
la C-35 entre Parets i Granollers és un dels
punts més perillosos de la xarxa viària
catalana. Fa tres anys, el RACC era el desè.
Finalment, enguany s’hi invertirà.

CRÍTIQUES DE CONVERGÈNCIA NECESSITAT HISTÒRICA

Mollet rebrà de la Generalitat 
la major inversió de la història

� PRESSUPOST DE LA GENERALITAT | EL PARLAMENT APROVAVA DIMARTS LES PARTIDES

� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

LA MANCANÇA DEL CEIP POMPEU
FABRA, LA MÉS RELLEVANT PER CIU

�El diputat de CiU Jordi Turull ha lamentat
que els pressupostos no incloguin una partida
per a l’ampliació del CEIP Pompeu. Segons
Convergència, el Vallès Oriental és la comarca
menys beneficiada en la distribució.

MESURES DE SEGURETAT A  
LA C-35, EL PUNT NEGRE VIARI

A GALLECS

EL GOVERN DESTINA 44.163€
A LA MASIA DE CAN PLANAS

�Una de les partides del Govern és per
a la rehabilitació i manteniment de la
masia Can Planas de Gallecs, que, de
moment, consistirà en l’enderroc dels
coberts afegits.

� PARETS DEL VALLÈS. Parets és un
dels municipis, en relació als habi-
tants (més de 17.500), que menys
afavorit ha estat pels pressupostos
de la Generalitat. La inversió di-

recta del Govern català prevista
per a l’any vinent atorga uns 68
euros per paretà, mentre que els
molletans en rebran uns 630 i els
ciutadans de Santa Maria, uns
560. Amb tot, si en el cas de Mo-
llet es resta l’aportació per a l’Insti-
tut de Seguretat (equipament na-
cional) i l’hospital (subcomarcal),
el repartiment d’inversió queda en
uns 98 euros per molletà. �

Els paretans, els
que reben menys
per habitant

L’aportació per a l’hospital fa que l’import
destinat pel govern català sigui rècord

S’aprova també una partida de gairebé
tres milions per construir pisos protegits

PARETS

-CEIP Parets..............599.226 €
-Sistemes de contenció de 
vehicles a la C-35, fins a 
Granollers...................575.803 €

SANT FOST

-Millora del ferm de la B-500 entre
Sant Fost i Mollet.......639.367 €

MARTORELLES

-CEIP Les Pruneres...495.234 €

SANTA MARIA DE M.

-CEIP Les Mimoses....447.652 €

ACTUACIONS PRESSUPOSTADES PER A 2009 A LA CIUTAT

TOTAL       3322..776633..002211 €

Construcció del nou hospital de Mollet 2244..558844..550066 €

Aplicacions informàtiques per al Consorci Sanitari 548.917 €

66 habitatges de protecció a la ronda del Pinetons (1a fase) 11..883388..113333 €

99 habitatges de protecció a la ronda dels Pinetons (2a fase) 11..995522..991177 €

Adequació de l’Institut de Seguretat Pública i adquisicions 11..771122..338855 €

Ampliació Escola de Bombers 5.000 €

CEIP Cal Músic 11..551133..000000 €

Maquinària, mobiliari i estris per al Centre de Dia 
per a persones amb disminució 570.000 €

Enderroc dels coberts de la masia Can Planas de Gallecs 44.163 €

+



Les obres d’urbanització de la plaça
de Cinco Pinos, just davant del
nou edifici del Lledoner, s’inicia-
ran el proper gener, segons la licita-
ció dels treballs que ha anunciat
l’Ajuntament de Mollet. 

El projecte de l’entorn del Lledo-
ner, que s’ha d’inaugurar a principis
d’any, completarà aquest nou equi-
pament municipal que ha d’acollir
un centre de serveis per a gent gran
i la seu de Ràdio Mollet i dels estu-
dis de la futura Vallès Visió.

El consistori ha pressupostat la
urbanització en 336.376 euros i ha
previst un termini d’execució que
no podrà ser superior als dos mesos
i mig, de manera que la plaça sigui
una realitat a la primavera de 2009.
Una de les clàusules del concurs
públic especifica que l’incompli-
ment dels terminis suposarà una
penalització de 600 euros per dia
de demora. Les obres s’adjudicaran
en les properes setmanes.

El projecte s’emmarca dins el
programa de la Llei de barris, que a
l’estiu d’enguany el Departament
de Política Territorial i Obres Pú-

bliques va atorgar a l’Ajuntament
de Mollet per fer actuacions a Pla-
na Lledó. L’aportació de la Genera-
litat permetrà també millorar l’es-

pai públic amb la pavimentació de
carrers, la col·locació d’arbrat i mo-
biliari urbà, la reparació de les xar-
xes de subministrament i clavegue-

ram i l’eliminació de barreres ar-
quitectòniques. Les actuacions pre-
vistes a Plana Lledó s’allargaran
fins a l’any 2012. �

� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

� VIA PÚBLICA | URBANITZACIÓ DE L’ENTORN DEL CENTRE PER A GENT GRAN EL LLEDONER, A PLANA LLEDÓ, EN EL MARC DE LA LLEI DE BARRIS

Les obres a la plaça
de Cinco Pinos es
començaran al gener

SOCIETAT
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EL NOU SISTEMA DE TRÀNSIT DE VELOCITAT VARIABLE S’IMPLANTARÀ A L’AP-7, ENTRE MOLLET I EL PAPIOL, L’ANY 2010*

S’INSTAL·LARAN PILONS HIDRÀULICS ALS   
CARRERS FRANCESC MACIÀ I JACINT VERDAGUER

� SERVEIS | ACABATS PER A LES ZONES DE VIANANTS

� MOLLET. L’Ajuntament ha aprovat un pressupost de 52.582 euros per
instal·lar pilons hidràulics a les entrades de les zones per a vianants dels carrers
Francesc Macià i Jacint Verdaguer, a l’Estació de França. Un cop acabin les
obres de vianalització de la zona, s’instal·laran aquests mecanismes.

� MOLLET. Un dels projectes més
rellevants i que més s’ha fet esperar
a la Plana Lledó, l’aparcament
soterrani a la plaça Joan Miró i la
reurbanització d’aquest espai, està
arribant a la darrera fase. Les obres,
iniciades al juny de 2007, es van
endarrerir durant anys (la proposta
data de 2002 i es va adjudicar el
2005) per problemes causats pel

nivell freàtic del subsòl, que van
obligar a replantejar el projecte i a
tornar-lo a adjudicar (al maig de
2007). El pàrquing tindrà una
capacitat de més de 250 places,
distribuïdes en dues plantes.
L’adjudicatària de l’aparcament 
és l’empresa Pasquina, que en 
té la cessió per un període de 50
anys.�FOTO: M.GARCIA

EL PÀRQUING
DE JOAN MIRÓ,
QUASI A PUNT

El projecte té un pressupost de 336.376 euros
i un termini d’execució màxim de 2 mesos i mig
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Els pares i mares dels usuaris del
centre de dia per a persones amb
discapacitat psíquica de l’avinguda
Calderó han denunciat pública-
ment que el servei “té mancances
greus”. Arrel d’aquestes queixes, els
familiars han aconseguit que la
Conselleria d’Acció Social i Ciuta-
dania, que en té la competència, els
convoqui per mantenir una reunió,
prevista per aquest dijous al migdia. 

En concret, les queixes van adre-
çades a la cooperativa Suara, que
gestiona el centre. La regidora de
Serveis Socials, Carme Guarro,
apunta que “a l’empresa li falta li-
deratge professional i la Generali-
tat no ha estat conscient que hi
havia problemes greus”. A més,
M. Pilar Márquez, mare d’un dels
usuaris, indica que Suara “no té ex-
periència amb discapacitats”.
Márquez també assegura que la

majoria dels treballadors “no estan
qualificats i hi ha molta rotació
laboral”. Però el símptoma més
evident que el centre no funciona
és, segons els pares, que els joves
tornen a casa neguitosos i plorant. 

Pel que fa a les acusacions, Suara
afirma que la darrera valoració de
la Generalitat sobre la cooperativa

ha estat “molt positiva, amb una
nota de 8,33 sobre 10”. Fonts de
l’empresa asseguren que no ente-
nen el descontentament dels pares
ja que “hi ha més treballadors dels
que marca la normativa”. El cen-
tre pot assumir fins a 24 places, de
les quals només n’hi ha 18 cobertes
i “disposen del personal assisten-

cial per a les 24”. 
Després de diverses peticions a la

Generalitat, tant per part de l’Ajun-
tament de Mollet com dels fami-
liars, perquè SUARA deixi de ges-
tionar el Centre i, davant l’amenaça
per part dels pares d’interposar una
denúncia, la consellera d’Acció So-
cial i Ciutadania, Carme Capdevi-
la, i la directora general de l’Institut
Català d’Assistència i Serveis So-
cials (ICASS), Carolina Homar,
han accedit a reunir-se amb els fa-
miliars per arribar a un acord. La ci-
ta s’havia de portar a terme dijous al
migdia a l’Ajuntament de Mollet.
Márquez també parla de “negli-
gències” que sortiran a la llum si
no arriben a un acord. �

� BENESTAR SOCIAL | FAMILIARS DELS USUARIS EXIGEIXEN QUE L’EMPRESA SUARA DEIXI DE GESTIONAR L’EQUIPAMENT

Els pares dels discapacitats del centre
de dia denuncien el “mal servei”
� MOLLET DEL VALLÈS

ANNA PALOMO

TROBADA. Els pares es reunien dimarts al Centre de Dia per buscar solucions �A.P.

� SOLIDARITAT

Creu Roja 
dóna joguines 
a 242 infants 
� MOLLET. La campanya de Reis de
Creu Roja Sabadell-Vallès Sud
donarà entre tres i quatre joguines a
un total de 242 infants de Mollet,
un 20% menys que l’any anterior.
Aquesta és la 16a vegada consecuti-
va que Creu Roja Joventut recull
joguines per als nens i nenes sense
recursos i amb risc d’exclusió
social. Les donacions, però, han de
complir uns requisits mínims i és
que no poden ser sexistes ni
bèl·liques i han de ser noves.
Encara es poden fer donacions fins
al 5 de gener.

D’altra banda, dimecres s’entre-
gava a Creu Roja una trentena de
joguines que s’han recollit a Ca
n’Arimon. Les persones que han
fet la donació poden fer la matrí-
cula al complex esportiu de forma
gratuïta.

La Plataforma
Aturem la Guerra fa
una crida per la pau

� MOLLET. Com cada any en arribar
les dates de Nadal, la Plataforma
Aturem la Guerra organitza un
acte per la pau perquè “un món
més just és possible”. Enguany les
activitats es faran dissabte a partir
de les 7 de la tarda a la plaça
Catalunya de Mollet.
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Detinguts membres d’una xarxa que
introduïa immigrants il·legals a l’Estat 

� SUCCESSOS | ELS ESTRANGERS PAGAVEN 1.200 EUROS PER ENTRAR AL PAÍS

La Policia Nacional ha detingut a
Mollet i a Cassà de la Selva
(Gironès), tres membres d’una xarxa
que traslladava immigrants sense
papers en cayucos de Mauritània a
les Canàries i als quals exigien 1.200
euros per entrar a l’Estat. Dos
malians i un maurità d’entre 36 i 43
anys, detingut un d’ells a Mollet, es
dedicaven a cobrar els deutes que

contreien els immigrants amb la
xarxa il·legal. Els pagaments els
podien fer abans de sortir dels seus
països d’origen o un cop estiguessin
a Espanya. Si els immigrants no
podien pagar, els membres de la
xarxa es quedaven els seus objectes
personals i la seva documentació.

En un escorcoll a un domicili de
Mollet del Vallès i un parell més a
Cassà de la Selva, la policia va in-
tervenir set cartes d’identitat de
Mali, vuit passaports del mateix pa-

ís, dos de Mauritània, quatre llibre-
tes bancàries, extractes bancaris,
resguards d’ingressos de diners i lli-
bretes i cartes amb anotacions de
quantitats econòmiques.

Després de passar a disposició ju-
dicial, dos dels detinguts van in-
gressar a la presó i un altre va que-
dar en llibertat amb càrrecs pels
delictes d’associació il·lícita i con-
tra els drets dels ciutadans estran-
gers. A un altre se li atribueix una
infracció de la llei d’estrangeria. �

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

Martorelles prepara un dipositiu 
per reduir els creixents robatoris

� SEGURETAT | COORDINACIÓ AMB ELS MOSSOS D’ESQUADRA

Davant l’increment de robatoris dels
darrers mesos a domicilis i depen-
dències municipals de Martorelles,
el cos de vigilància de la població
està preparant un dispositiu, en coor-
dinació amb els Mossos d’Esquadra,
per reduir aquests fets delictius.
L’alcalde, Miquel Àngel Sòria, ha
explicat que el pla per millorar la
seguretat consistiria en reforçar els
accessos a la població amb l’actual
plantilla de vigilants locals, que està

integrada per vuit persones que fan
torns per parelles. 

A tall d’exemple, a més de denún-
cies per robatoris a cases particulars,
s’han detectat altres a equipaments
municipals com la biblioteca, d’on
els delinqüents es van emportar or-
dinadors i hi van fer destrosses, i el
Casal d’Avis, d’on es van sostraure
begudes. Sòria apunta que aquests
casos són obra “d’un grup de gent
del poble que els vigilants tenen
localitzats”, assegura.

En aquest sentit, CiU ha demanat
que en els pressupostos de 2009 es

destini una partida important a se-
guretat ciutadana i ha apuntat que,
en el marc de la futura mancomuni-
tat, “es busqui una solució a una
situació insostenible”, diu Marc
Pertíñez, regidor de CiU, que asse-
gura haver estat vícitma d’un intent
de robatori al seu domicili. 

D’altra banda, el govern local
destinarà una partida de 25.000 eu-
ros per instal·lar un sistema d’alar-
mes a diferents edificis municipals.
Sòria apuntava que també es
col·locaran a les escoles, les quals
“ens ho han sol·licitat”. �

� MARTORELLES

LAURA ORTIZ
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CCOO dóna les claus als primers
compradors de la Vinyota

� ELS PISOS D’HABITATGE ENTORN ES VAN SORTEJAR AL JULIOL DE 2005

� PARETS DEL VALLÈS. L’Escola
Municipal de Música de Parets
acollirà dilluns (17h) la signatura
de contractes de lloguer dels 15
habitatges de protecció oficial de
l’Espai Central i l’acte de lliura-
ment de claus (18h). Els pisos
tenen dues habitacions i una
superfície d’entre 61 i 68 metres
quadrats. L’import del lloguer és
d’entre 348 i 383 euros (en funció
de la mida), al qual els adjudicata-
ris han de sumar les despeses del
manteniment de la comunitat de
veïns, l’Impost de Bens Immobles i
les assegurances.

El sector de la Vinyota tindrà aviat
nous inquilins. La setmana passada
la Cooperativa Habitatge Entorn de
CCOO lliurava les claus dels 84
habitatges de protecció oficial que
ha construït al carrer Enric Morera.

Els pisos han estat adjudicats en
un 90% a persones d’entre 20 a 35
anys i, la resta, a gent gran. Aquest
és el cas de la M. Cruz Gómez, que
ara viu en un àtic sense ascensor i
explicava que necessitava canviar

de domicili per problemes de salut. 
Els habitatges tenen de 2 a 3 dor-

mitoris i una superfície mitjana de
76,53 m2 útils i inclouen una plaça
d’aparcament i un traster. Segons
les dades d’Habitatge Entorn, el
preu mitjà dels habitatges és de
167.166,00 euros (27.814.082 pesse-
tes). Els socis han aportat mensual-
ment 600 euros (99.832 pessetes.), i
han pagat fins al lliurament de claus
una quantitat aproximada de 37.000
euros. Sara Cortés, de 26 anys, ex-
plicava que “pagar l’entrada del
20% ha estat difícil, sobretot per
als que ja vivíem de lloguer fora de
casa els pares”. A la Sara els tràmits
se li han fet llargs, però està conten-
ta tot i que “hi ha coses que no es-
tan del tot com caldria. És normal
en un pis d’obra nova”, reconeix.

El secretari general de CCOO a
Catalunya, Joan Carles Gallego,
assegurava que la qualitat dels ha-
bitatges estava assegurada i que els
“certs recels d’alguns propietaris
quedaran de banda”. Gallego ex-
plicava que Habitatge Entorn
aconseguia baixar costos gràcies al
cooperativisme, “en el qual no hi
ha un promotor que vulgui bene-
fici”. Per la seva banda, la regidora
molletana Mireia Dionisio, desta-
cava les excel·lències de la Vinyo-
ta, “l’únic barri del país 100% de
protecció oficial”, indicava. �

� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

� L’Almudena Yáñez és una de les noves propietàries del carrer Enric
Morera. Al juliol de 2005, quan es va fer el sorteig, va quedar en llista
d’espera i, un any més tard, després d’una renúncia, la van trucar per
oferir-li un habitatge lliure. L’Almudena, de 35 anys, ha aconseguit
així el seu primer habitatge; ara viu amb els pares. “Estic contenta.
Hagués preferit un pis de tres habitacions, però n’hi ha pocs en
aquesta promoció”, diu. Ara, abans d’anar-hi a viure haurà d’acabar
la cuina i solucionar una taca d’humitat. “Hi ha gent que s’ha 
queixat d’esquerdes, però jo ho he trobat bé”.�A. PALOMO

Emancipar-se als 35 anys�

� HABITATGE

Parets lliura els
pisos de lloguer
protegit de
l’Espai Central
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Després d’anys de retards, l’escola
bressol municipal de Martorelles ja
té data d’obertura. El proper 12 de
gener hi entraran els infants de 0 a
3 anys que estrenaran l’equipa-
ment, situat al costat del CEIP Les
Pruneres, al carrer Nou. Aquests
dies s’estan enllestint els últims de-
talls de l’equipament, que es va co-
mençar a construir al setembre, i
que celebrarà una jornada de por-
tes obertes aquest dissabte (10 h). 

L’empresa Dau Bressol ha estat
l’encarregada de la construcció del
centre, que compta amb uns 800
metres quadrats entre l’edifici cen-
tral, amb una superfície de 444,75, i
la zona d’esbarjo i jardí. L’espai està
organitzat en una planta amb cinc
aules diferenciades per edat, a més
de serveis com el de menjador, bo-
gaderia, vestuaris, zona de direcció i
una sala polivalent, entre altres. La
gestió del centre també anirà a càr-
rec de Dau Bressol que, per mitjà
d’un conveni, comptarà amb l’as-
sessorament pedagògic de la Fun-
dació Blanquerna Assistencial i de
Serveis de la Facultat de Psicologia
de la Universitat Ramon Llull.

L’escola bressol, amb un preu
base per infant d’uns 160 euros
mensuals, té un total de 74 places.

Segons l’alcalde de Marto-
relles, Miquel Àngel Sòria,
el centre començarà a mig
gas ja que la demanda no
ha cobert totes les places.
Sòria creu que és perquè
“el curs ja ha començat i a
la població hi ha dos cen-
tres que ofereixen el servei
de llar d’infants”. L’alcalde
creu que de cara al curs vi-
nent es cobriran les 74 pla-
ces existents.

EL COST MUNICIPAL

La construcció de l’escola
ha tingut un cost aproxi-
mat d’1,5 milions d’euros, per als
quals l’Ajuntament ha aconseguit
subvencions, tant de la Generalitat
com de la Diputació, que sumen
un milió d’euros. Amb aquesta
quantitat, afegida a la de 450.000
euros d’un crèdit que ha demanat
el govern local, el regidor d’Hisen-

da, Romuald Velasco, preveu que
l’edifici pugui estar pagat al juny de
2009. Amb aquest rescat, l’edifici
passaria a ser totalment de titulari-
tat municipal, tot i que CiU ha re-
clamat que aquest punt s’inclogui
per escrit en el contracte de con-
cessió modificat. 

Així, segons el regidor d’Hisenda,
durant els 15 anys de la concessió
del servei, l’Ajuntament haurà de
pagar per la gestió del centre
270.000 euros anuals, dels quals
uns 132.000 els aportarà la Genera-
litat per mitjà d’una subvenció de
1.800 euros per infant. �

� EDUCACIÓ | JORNADA DE PORTES OBERTES, EL 20 DE DESEMBRE

L’escola bressol de Martorelles es
posarà en marxa després de Nadal
� MARTORELLES

LAURA ORTIZ

ÚLTIMS SERRELLS. L’obra de l’escola està enllestida� MARC GARCIA

� PARETS. L’Oficina d’Informació
Ambiental de Parets ha iniciat la
distribució de 4.000 bosses de roba,
en el marc de la campanya A la
compra, amb cistell, que pretén
fomentar l’ús de materials reutilitza-
bles per substituir les bosses de plàs-
tic. Els sacs de roba es poden reco-
llir a la seu de l’oficina, a l’Escola de
la Natura, de dilluns a divendres, de
10 a 13.30 h i de 16 a 20 h.

Parets reparteix 4.000
bosses de roba per
substituir el plàstic

� MOLLET. Alumnes de les especia-
litats de Ciència i Tecnologia de
4rt d’ESO i 1r de Batxillerat de
l’Escola Sant Gervasi participen
en el projecte europeu de recerca
Carboschool. Els alumnes fan acti-
vitats que comporten la presa de
mesures dels nivells de diòxid de
carboni en l’aire, que es posaran
en comú amb la resta de centres
europeus, que preveuen organitzar
fòrums sobre el canvi climàtic.

Projecte europeu
sobre canvi climàtic
al Sant Gervasi

... �
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IxM acusa el govern d’irregularitats
en l’inici de treballs a les Pruneres

� OBRES | AJUNTAMENT I INDEPENDENTS ESTUDIEN POSSIBLES ACCIONS LEGALS, UNS PER CALÚMNIES I ELS ALTRES PER PRESUMPTES IL·LEGALITATS

El polèmic tancament del Pla de
les Pruneres per iniciar la construc-
ció d’un aparcament soterrat i d’un
futur espai verd continua prenent
tons de culebrot. Ara, Independents
per Mollet (IxM) assegura que 
l’Ajuntament ha iniciat moviments
de terra sense la pertinent “adjudi-
cació de les obres, com a tals, i
sense els projectes de seguretat
preceptius”, diu el president de la
formació, Jesús Carrasco. Segons
l’independent, s’estan cometent
“irregularitats que poden ser ob-
jecte de denúncia a Treball”.

IxM diu, a més, que els treballs es
van iniciar, per mitjà de la contrac-
tació d’Enderrocs Ureña, el 6 de
desembre, dia festiu, i que, per tant,
els costos van ser més elevats que si
s’hagués treballat un feiner. Per als
independents, aquest inici és una es-
pècie de simulacre, a l’estil del film

La cortina de fum. “La ciutadania
està molesta perquè s’està allar-
gant molt el tancament sense
obres i l’Ajuntament fa veure que
han començat”, afirma Carrasco.

El regidor de Planificació Urba-

nística, Josep Garzón, ha indicat
que l’equip de govern no contesta-
rà més “a tot allò que se’ls hi acu-
deixi a IxM”, perquè considera
que fan accions “purament publi-
citàries”, sense fonament. Amb tot,

el regidor socialista ha assegurat
que, a partir d’ara, “es prendran les
mesures que corresponguin: se-
rem més estrictes a l’hora de dei-
xar passar calúmnies” i ha assegu-
rat que el ple del 24 de novembre

va donar llum verda als estudis de
Seguretat i Salut per a l’execució
de les obres del pàrquing soterrat.

La sessió plenària ordinària del
mes passat aprovava una modifica-
ció puntual del plec de clàusules
econòmico-administratives i d’ex-
plotació de la concessió del servei
d’aparcament del Parc de les Pru-
neres. El 6 de novembre l’Ajunta-
ment licitava el servei de direcció
facultativa de l’obra.

D’altra banda, i en clau nadalen-
ca, IxM ha atorgat el caganer de
l’any a l’equip de govern, i en espe-
cial a l’alcalde, Josep Monràs, per
la gestió feta al Pla de les Pruneres.
El caganer anava acompanyat d’un
aparcament de joguina. �

� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

LES PRUNERES. L’aspecte del descampat després del pont de desembre, a l’inici del treballs �S.V.

Una excavadora que 

treballava dimecres a la tarda a

les obres que es fan al Pla de les

Pruneres va tallar un cable de

subministrament d’Endesa, que

va deixar sense llum uns 2.400

clients de la zona del Centre,

entre ells molts comerços.

TALL DE LLUM AL CENTRE

2.400 afectats

�
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La inclusió d’entitats al Consorci
de Gallecs es continua fent esperar.
La modificació dels estatuts de l’ens

que ha de permetre aquesta mesu-
ra, que es preveïa aprovar al Con-
sell Plenari del Consorci celebrat la
setmana passada, ha quedat sobre la
taula. El motiu, segons explicava a
CONTRAPUNT l’alcalde de Mo-

llet i membre del Consell Plenari,
Josep Monràs, va ser la manca de
quòrum. Segons la mateixa norma-
tiva, els canvis de l’estatut no es po-
den aprovar sense un mínim d’assis-
tència de tres quartes parts dels
membres del Consell, que són 24
persones, entre representats dels
departaments d’Urbanisme, Medi
Ambient i Agricultura de la Gene-
ralitat i dels sis municipis que tenen
territori a l’espai rural. Així doncs,
el punt no es va discutir i s’haurà de
tornar a incloure a l’ordre del dia
del proper Plenari, l’any vinent. La
data de la trobada encara no està fi-
xada. L’òrgan suprem del consorci
s’ha de reunir un mínim de dues
vegades l’any. La proposta que ha
quedat sobre la taula preveu incor-
porar associacions i entitats vincula-
des a l’espai que vulguin ser-hi de
forma consultiva.

D’altra banda, segons Monràs, el
Consell Plenari va aprovar algunes
modificacions pressupostàries i va

fer balanç d’activitats, com el man-
teniment de camins i la millora dels
accessos. En aquest sentit, el Con-
sorci editarà uns díptics que prete-
nen obrir Gallecs a tots els munici-
pis que formen part del Consorci. �

� MEDI AMBIENT | EL CONSELL PLENARI NO REUNEIX EL SUFICIENT QUÒRUM

La inclusió d’entitats al Consorci
de Gallecs queda posposada
� � MOLLET / PARETS

MONTSE ERAS

Després de dos anys de 

creació del nou Consorci de

l’Espai Rural, els ajuntaments de

Mollet i Parets han dissolt 

oficialment l’antic Consorci de

Gallecs, creat el 2000 pels dos

consistoris. Dels 548.082 euros

de l’actiu al tancament 

administratiu de l’ens, el

66,66% corresponen a Mollet i

el 33,33% a Parets. Els béns

inventariats de l’antic consorci

s’han traspassat al nou.

PENDENT

Dissolució de l’antic

�

“Els pagesos han de ser la base per
poder mantenir Gallecs tal com
era fa 30 anys”. Aquesta és una de
les conclusions de Pere Joan Alsina,
president de l’Associació de Pagesos
de Gallecs, que dilluns participava
en un acte organitzat per la
Plataforma per la Defensa de
Gallecs. En la xerrada sobre la rea-
litat agrícola de l’espai rural, Alsina
va explicar el procés de reconversió
que han fet alguns dels pagesos de
Gallecs del monocultiu d’ordi a l’a-
gricultura biològica (sense produc-
tes químics), que ara per ara, es fa a
150 de les 700 hectàrees conreables
de la zona. “Hem apostat per
aquest tipus d’agricultura, que
cada cop té més demanda, perquè
la terra torni al seu cicle natural”,
deia Alsina, que assegurava que, en
uns anys, el 75% de les terres de
Gallecs seran ecològiques. �

La Plataforma
debat sobre 
el paper de la
pagesia a l’espai

� MOLLET DEL VALLÈS

L.ORTIZ
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SANT FOST PERD UNA 

OPORTUNITAT PER

MANCA DE PROJECTES

El govern socialista injectarà 1.355.022 d'euros

a Sant Fost, però l'equip de govern local no té 

preparats els projectes que Sant Fost necessita 

Miquel Biada, 7 · 08105 Sant Fost       

web: santfost.socialistes.cat 

mail: santfost@socialistes.cat 

JOSEFINA CARO BLANCO
Primera secretària del PSC Sant Fost 

i portaveu del grup municipal socialista

Sant Fost necessita urgentment uns

determinats serveis que sempre han

restat a l'espera d'una millor situació

econòmica. Per exemple, una escola

bressol, un Centre de Dia per a la gent

gran, inversió en la prevenció d'incendis,

gestió de residus urbans, millora dels

espais públics, etc.

Si el nostre municipi hagués tingut con-

feccionat qualsevol dels anteriors pro-

jectes, ara el podríem tenir. Ens haurem

de conformar, amb l'arranjament de

carrers, que bona falta fa a Sant Fost.

Potser no tornarem a tenir una altra

ocasió com aquesta, per això, el PSC de

Sant  Fost demana a l'equip de govern

que aquest euros que rebrà (quasi 226

milions de pessetes) siguin gestionats

amb seny, prioritzant les necessitats

reals dels ciutadans i comptant amb les

empreses  i els aturats del nostre poble.

Tot i això, és una magnífica notícia

que els socialistes de Sant Fost

celebrarem amb tots vosaltres.

BONES FESTES I BON ANY 2009
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� MOLLET. L’Ajuntament ha enllestit
les obres de millora del camí d’ac-
cés al Camp Municipal de Futbol
Can Vila, al barri de Lourdes.
L’actuació, que es va començar a
portar a terme a l’abril, ha suposat
una inversió de 28.206 euros. Les
obres han consistit en el condicio-
nament d’un aparcament, la pavi-
mentació i arranjament del camí, la

instal·lació del nou enllumenat i la
construcció d’una tanca nova amb
travesses de fusta ecològica.

Els treballs de renovació de l’en-
llumenat van iniciar-se el passat
abril, mentre que la pavimentació i
adequació del camí, així com la
construcció de la tanca, van co-
mençar a l’octubre i han finalitzat
recentment. �

� EQUIPAMENTS | LA INVERSIÓ HA ESTAT DE 28.206 EUROS

Acaben les obres
d’accés a Can Vila

EL CAMÍ. Nova tanca i pavimentació� AJUNTAMENT

� MOBILITAT

Es col·loquen 
tanques als accessos
perillosos de la C-17

� PARETS. La Direcció General de
Carreteres ha col·locat tanques a
un total de 17 accessos de la C-17,
considerats perillosos, entre Parets
i la Garriga. L’objectiu ha estat
impedir l’entrada i sortida de vehi-
cles per aquests punts per tal d’evi-
tar accidents. A més, també s’ha
pintat la línia contínua a una des-
ena més d’entrades.

La Generalitat 
finança l’autobús del
polígon de Parets 

� PARETS. Finalment, el Govern
català finançarà, amb un total de
200.000 euros, el servei d’autobús
que connecta els polígons indus-
trials de Montmeló, Montornès i
Parets. La setmana passada va
entrar en funcionament la rees-
tructuració del servei, que s’ha
reduït de 31 a 21 expedicions d’a-
cord amb l’horari dels treballadors.
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JOSEP MARIA JUEZ SOLER

Moria dimarts, 16 de desembre, 
a Barcelona a l’edat de 84 anys

Des de Contrapunt SCCL expressem el nostre més sentit
condol per tan sensible pèrdua al company

Xavier Juez Capdevila i a la seva família.

Descansi en pau

Mollet del Vallès, a 16 de desembre de 2008

D. JOAN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ

Antic alcalde de Santa Maria de Martorelles,
morí cristianament dimarts dia 9 de desembre

El Comitè Executiu i tots els companys de Convergència
Democràtica de Catalunya el tindran sempre en el seu record.

� SANT FOST. Divendres (20h),
l’Ateneu acull la presentació del
número 11 de la publicació divul-
gativa Campsentelles, que edita el
Centre d’Estudis Santfostencs
Amics de Cabanyes. La revista
conté els articles: Santfostencs a la

guerra d’Àfrica (1919-1926), de
l’historiador Xavier Pérez; L’Arxiu
Parroquial de Sant Fost abans de
1936. Inventari de Mn. Salvador
Pibernat, d’Almudena Gutiérrez;
Els darrers testimonis d’excomba-
tents de la Guerra Civil, de Ferran

Pérez; Recuerdos de un seminarista
de La Conrería, de Justo Hernán-
dez; Comentaris a la XI Caminada
Popular, per Lluís Bosch i Roca; La
Garriganga, per Xavier Pérez i
Gómez. 

La publicació també inclou l’ar-
ticle ADENC, 25 anys d’activisme
per la protecció del medi natural, a
càrrec de Toni Altaió i Morral, que
clourà l’acte amb la xerrada Quali-
tat de vida i protecció del patrimoni
natural. �

Els santfostencs del 
Rif, al ‘Campsentelles’

‘La Tribuna Vallesana’
desapareix, 21 anys després

� DIVULGACIÓ | PRESENTACIÓ DE LA REVISTA 

� COMUNICACIÓ | PUBLICACIÓ DEGANA 

Mor l’exalcalde 
de Santa Maria, 
Joan Domínguez

� OBITUARI

� SANTA MARIA. La setmana passa-
da moria d’un càncer l’exalcalde
de Santa Maria de Martorelles
Joan Domínguez Sánchez. Nascut
a Barcelona (1935), va ser regidor
de l’Ajuntament del 1983 al 1995,
any en què va ser nomenat alcalde
per CiU, càrrec que va exercir fins
al 1999. Va exercir d’infermer des
del 1955 fins que es va jubilar.
També va ser membre de la
Societat Coral La Flor. 

� MOLLET DEL VALLÈS. Una de les
publicacions d’informació local
gratuïtes més antigues de Mollet
del Vallès, La Tribuna Vallesana,
ha deixat d’existir. El seu editor i
director, Eduardo Félez Gutiérrez,
ha confirmat a CONTRAPUNT
que el número d’octubre va ser el
darrer en veure la llum després de
21 anys d’història. 

La Tribuna Vallesana va néixer

el 17 de desembre de 1987 com a
revista mensual d’informació de
proximitat. El seu format inicial va
ser en Din-A 3 però l’any 1995 va
disminuir la mida a Din-A 4 i va
passar a tenir una periodicitat quin-
zenal. Ara fa tres anys, la revista va
tornar a sortir cada mes fins a la se-
va desaparició. Félez s’ha acomia-
dat amb l’edició d’una guia comer-
cial i de serveis de Mollet. �
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Un acord unànime: els grups muni-
cipals de l’Ajuntament de Mollet
celebren que el Govern central
hagi creat el Fons Estatal d’Inversió
Local que, en el cas de Mollet, pot
suposar una entrada de més de 9
milions d’euros per a nous projectes
a la ciutat. 

Malgrat tot, molts peròs: a l’en-
torn dels terminis, de la necessitat
d’un acord global de finançament
local i dels nous projectes que s’han
d’elaborar. 

Els grups municipals ho exposa-
ven tot plegat dilluns, arrel d’un
punt de la sessió plenària que pro-

posava que el ple delegui a la Junta
de Govern local l’aprovació dels
projectes d’obres que es presenta-
ran per rebre el finançament del
Fons Estatal. La urgència amb què
l’Estat demana els projectes i amb
la qual cal executar-los, va fer que
la majoria de grups donessin el seu

vot positiu a la proposta, per tal d’a-
gilitzar el procés. 

L’únic vot en contra va ser el del
regidor del grup municipal d’ICV-
EUiA i cap de llista d’EUiA, Anto-
nio López, que va presentar un vot
particular perquè considera que els
projectes haurien de ser debatuts i
aprovats en un ple extraordinari
d’urgència. Per a López, el fet que
el ple delegui la seva competència
a la Junta de Govern “és contra-
dictori amb la democràcia partici-
pativa”. Amb tot, López se sumava
a les paraules de la seva companya
de grup, l’ecosocialista Noemí Fer-
nández, que s’oferia per presentar
propostes i “ser partíceps de les
decisions” i que demanava que
“s’instrumenti un procediment
urgent d’atorgament d’obres”, per
tal de poder complir els terminis

que determina l’Estat, segons els
quals els projectes subvencionats
han d’estar executats abans del fi-
nal del primer trimestre de 2010.

El regidor d’ERC, Xavier Fenosa,
també assegurava que el seu grup
aportarà idees perquè s’estudiïn i
mostrava preocupació pels terminis
de presentació dels projectes, que
“poden ser una barrera i suposar
problemes de precipitació”, deia.
La regidora ponent, la socialista Es-
ther Safont, apaivagava el neguit:
“els terminis ofeguen, però s’han
activat mecanismes per part de la
Diputació per ajudar en la redac-
ció d’aquests projectes”.

La portaveu popular, Susana
Calvo, sol·licitava que la comissió
informativa previa a la Junta “ex-
pliqui totes les propostes i perquè
s’estimen o es desestimen”. �

El ple delega a la Junta de Govern
l’aprovació d’obres al Fons Estatal

� PLE MUNICIPAL | EL REGIDOR DEL GRUP D’ICV-EUIA, ANTONIO LÓPEZ (EUIA), PRESENTA UN VOT PARTICULAR EN CONTRA

SANT FOST APROVARÀ EL PRESSUPOST   
PER A 2009 EL PROPER DILLUNS 22 DE DESEMBRE

� ARQUES LOCALS | PLE EXTRAORDINARI

� SANT FOST DE CAMPSENTELLES. Dilluns (21 h) se celebrarà el ple extraordinari
d’aprovació dels pressupostos municipals per a 2009, que en un primer
moment estava previst per aquest dijous 18 de desembre. La sessió plenària es
realitzarà a la biblioteca municipal. POLÍTICA
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� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

� El ple va aprovar definitivament
el pressupost municipal per a 2009,
després de desestimar una al·lega-
ció d’UTE Mollet que volia que es
consignés una partida per si, arrel
dels contenciosos pendents per la
liquidació del contracte de neteja,
l’Ajuntament li hagués de pagar
una indemnització. També s’apro-
vaven les ordenances fiscals i es
desestimava una al·legació de
l’Agrupació d’Industrials del Besòs.

Aprovació definitiva
del pressupost i les
ordenances fiscals

� Es constitueix una comissió per
modificar el reglament del Casal
Obert per a joves, en el tercer curs
de funcionament. També es can-
viarà l’ordenança d’intervenció
integral de l’administració ambien-
tal en les activitats i instal·lacions.

Canvi al reglament
del Casal Obert

López considera que el fet 
que els projectes no passin
per ple “contradiu la 
democràcia participativa”

� MARTORELLES. El ple ha aprovat ini-
cialment una nova ordenança mu-
nicipal que preveu ajuts econòmics
per a la rehabilitació de façanes tant
d’habitatges plurifamiliars com uni-
familiars. La subvenció s’atorgarà a

aquelles finques que tinguin més de
25 anys d’antiguitat. En el cas d’edi-
ficis amb una catalogació especial
l’ajut de l’administració local pot
arribar al 90%. 

Tot i que l’ordenança ha d’entrar

en vigor un cop aprovada, l’equip
de govern local (ICV-EUiA i UxM)
havia previst que es pogués aplicar
en dos casos de comunitats de veïns
que han demanat l’ajut durant
aquest 2008. A petició dels grups a
l’oposició, CiU i PSC, finalment el
ple va decidir que els ajuts s’aplica-
rien a totes les finques, els propieta-
ris de les quals haguéssin demanat
durant el 2008 la llicència d’obres
per fer la rehabilitació. �

Ajuts per a la rehabilitació
de façanes a Martorelles

� ORDENANCES | EL PLE APROVA UNA NOVA NORMATIVA MUNICIPAL
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TURISMOS y 4 x 4

PALET MOTOR

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

control, llantas. PVP: 11.500 €.

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

PVP: 15.990 €

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

De particular. PVP: 2.990 €

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

llantas, radio-CD. PVP: 8.500 €.

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

clima, llantas. PVP: 12.990 €.

SIN CARNET

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

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

PVP: 13.290 € 

A ESTRENAR

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

PVP: 8.600 €

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

SUZUKI GRAND 
VITARA 1.9 

DDIS 3P JX-A, 
AÑO 08, FULL 

EQUIP. 
GERENCIA. 

SÓLO 1.400 KM. 
COLOR NEGRO. 

PVP: 20.700 €

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

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

SUZUKI GRAND VITARA XL7 2.0 
HDI, año 04, 7 plazas, full equip, 
clima, llantas, etc. PVP: 18.500 €.

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

defensa. PVP: 11.500 €

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

full equip, PVP: 14.990 €.

SUZUKI SX4 1.6 DDIS 90 CV, 5p, 

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

colores, año 08. PVP: 15.990 €.

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

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

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

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

FORD FOCUS 2.0 TDCI
 (136 CV),

AÑO 05. FULL EQUIP,
CLIMA, 52.000 Km 

PVP: 14.500 €. 

MOLLET DEL VALLÈS
Av. Gaudí, 51-53
Tel. 935 445 556

GRANOLLERS
c. Corró, 157

Tel. 938 401 903

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

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

Sólo 10.000 Km. PVP: 7.800 €.
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Mercat de Mollet

Encàrrecs Telèfon 

93 570 13 68

AVIRAM - PESCA SALADA

Parada 50-51 Parades 
44-45 i 74-75
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plaça mercat municipal, 18 · t. 93 570 33 93

MOLLET DEL VALLÈS

Iniciativa demana
més despesa social
per alleugerir els
efectes de la crisi

� PARTITS | EL VICEPRESIDENT DELS ECOSOCIALISTES, JORDI GUILLOT, VISITAVA MOLLET

Iniciativa per Catalunya Verds (ICV)
ha reclamat una major despesa social
com a mesura contra la crisi. El vice-
president d’ICV, Jordi Guillot, acom-
panyat de les regidores molletanes No-
emí Fernández i Marina Escribano, ha
presentat a Mollet les accions que pro-
posen els ecosocialistes en l’actual si-
tuació econòmica. Guillot explicava
els compromisos de la formació davant
una crisi econòmica “molt dura, molt
aguda, en què s’estan perdent molts
llocs de treball”, deia.

El vicepresident dels ecosocialistes

va apuntar que el partit basa les seves
propostes en quatre eixos. El primer,
el compromís per protegir els col·lec-
tius més vulnerables, aquells que po-
den patir més la crisi. “Els governs
han de treballar perquè hi hagi par-
tides per donar protecció social a
aquestes persones. Hi haurà més
aturats, gent que no percebrà atur i
hi haurà problemes socials que
s’han d’abordar”, indicava Guillot.

Una altra de les accions és l’aposta
per una economia i un treball de qua-
litat, com a mesura per “fer més cur-
ta aquesta crisi”. Segons Guillot, els
poders públics han de trobar recursos
suficients per poder dinamitzar l’eco-

nomia “no només amb obra pública
i infraestructures, sinó també apos-
tant per la recerca i el desenvolupa-
ment”. Guillot afirmava que darrera
la crisi econòmica hi ha una de me-
diambiental, fet que “és una oportu-
nitat per avançar en el procés de mo-
dernització de la nostra ecologia”.
Per últim, indicava que la inversió
que han de fer els governs per donar
solucions a la crisi és també una opor-
tunit per “avançar en el reequilibri
territorial”. �

� MOLLET DEL VALLÈS

LAURA ORTIZ

Les JERC acusen l’Estat de mala
gestió davant la recessió econòmica

Les Joventuts d’Esquerra (JERC) de-
nunciaven dimarts “les mancances de
l’Estat espanyol”. El cívic de Can Bo-
rrell va acollir els ponents Jordi Aran-
da, secretari de formació de les JERC,
i Roger Tugas, membre de l’Espai Jove
de la Intersindical. Els conferenciants
van presentar la campanya Espanya és

crisi, que les JERC estan portant arreu
de Catalunya. Aranda i Tugas atri-
buien un agreujament dels efectes de
la recessió econòmica a la mala gestió
de l’Estat. Després de fer esperar els
oients durant 45 minuts, es van excusar
tot dient que havia estat per “la in-
competència d’Espanya en la gestió
de Renfe, com en altres aspectes”. 

Aranda apuntava que s’hauria de
destinar una part més gran del pressu-

post al benestar social ja que “s’inver-
teix 25 vegades més en l’exèrcit que
en l’habitatge i en les polítiques
d’immigració”. A més, els ponents
afirmaven que les persones que viuen
una pitjor situació són els joves per les
seves condicions laborals “precàries”.
Per acabar, els dos ponents coincidien
que Catalunya ha d’obtenir la sobira-
nia nacional per tal d’acabar amb la
recessió econòmica del país. �

� MOLLET DEL VALLÈS

ANNA PALOMO

Guillot creu que els 8.000

milions que l’Estat repartirà entre

tots els ajuntaments del país perquè

facin inversions és un “nou gest

compulsiu de Zapatero”.

L’ecosocialista opina que és un

fons poc selectiu ja que “no està

adreçat a aquells territoris on més

es pateix la crisi, sinó que es 

reparteix per igual només tenint

en compte el nombre d’habitants”.  

FONS ESTATAL

Inversió poc selectiva

�

Els joves presentaven dimarts la campanya ‘Espanya és crisi’ al cívic de Can Borrell
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vins, caves, licors
servei a domicili

Mercat Municipal
Mollet del Vallès

Parada núm. 3

Avda. Llibertat, 14
Tel. 93 579 45 37

Mercat Municipal, Parada 19
MOLLET del VALLØS

Tel. 93 579 12 12

CAR
NISSERIA

CLAVEROL

FRUITES VERDURES
BOQUÉ 935703190

POLLERIES

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

MERCAT MUNICIPAL, PDA. 52-53

Tel. 93 570 27 23 · MOLLET

Vine al Mercat, 
fresc i 

de qualitat

HHOORRAARRII::
DDiilllluunnss  ii  ddiimmeeccrreess de 8 a 14h

DDiimmaarrttss de 7.30 a 14h

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

DDiivveennddrreess de 8 a 20.30h

DDiissssaabbttee de 8 a 14.30h



� INDÚSTRIA | ESTRATÈGIA EXPANSIONISTA

Nutrexpa compra la divisió
de galetes de SOS Cuétara

ECONOMIA
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LA FARMACÈUTICA GRÍFOLS DE PARETS 
REP UN PREMI A L’EXCEL·LÈNCIA FINANCERA

� GUARDÓ | RECONEIXEMENT ESTATAL

� L’Associació Espanyola de Financers i Tresorers d’Empresa (ASSET) ha lliurat a
la farmacèutica Grífols, de Parets, el Premi Excel·lència Financera, que distingeix
“les accions que hagin implementat en la companyia solucions financeres 
originals”, a més de contribuir a l’èxit del departament financer de l’empresa.

El grup català Nutrexpa, amb
seu productiva a Parets, ha
arribat a un acord amb la
companyia alimentària SOS
Cuétara per comprar la seva
divisió de galetes per un
import de 215 milions d’eu-
ros. Amb aquesta adquisició,
Nutrexpa, fabricant entre
altres de Cola Cao i els pro-
ductes La Piara, es fa amb el
conjunt productor de galetes
més important de l’Estat, que
inclou marques com
TostaRica, i que li suposarà a
l’empresa una facturació
addicional aproximada de
150 milions, que situaria la seva
xifra de negoci al voltant dels 500
milions d’euros anuals. Així, el grup
català reafirma la seva estratègia
d’expansió i amplia i potencia l’o-
ferta de productes per a l’esmorzar. 

L’operació, segons un comunicat
de SOS Cuétara, s’ha estructurat
com una venda d’actius: 197,7 mi-
lions seran satisfets per Nutrexpa i
els 17,3 milions restants correspo-
nen al capital circulant de Cuétara
que queda en poder del Grupo
SOS. Malgrat el tancament de l’o-
peració, SOS Cuétara no ha acon-
seguit satisfer les seves aspiracions
inicials, ja que pretenia vendre la
divisió de galetes per uns 300 mi-
lions d’euros. La venda s’emmarca
en l’estratègia de SOS de centrar-se
en els negocis amb presència inter-
nacional com l’oli i l’arròs, indica

el grup en la nota de premsa.
Ara, la Comissió Nacional de la

Competència haurà d’aprovar la
compra.

Nutrexpa es farà càrrec de les qua-
tre fàbriques de Cuétara: a Villarejo
de Salvanés (Madrid), a Jaén, a
Reinosa (Cantàbria) i a Portugal; i
d’una plantilla de 850 empleats.

Nutrexpa compta amb tres plan-
tes productives a l’Estat, una d’elles
a Parets, en la qual es fabriquen els
següents productes: Cola Cao Ori-
ginal, Cola Cao Turbo, Cola Cao
Fibra, Cola Cao Light, Cola Cao
Complet, Paladin. �

� PARETS DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / L.O.

La companyia catalana ha tancat l’operació per un import de 215 milions d’euros

COLA CAO. A Parets es produeix el popular soluble de cacau� A.P.

La fins ara gerent d’Emfo i
Mercamollet, Maria Nadal Sau,
tornarà a destinar tota la seva jor-
nada a l’empresa municipal d’ocu-
pació, de manera que Joan Rovira
Pérez passarà a ser el nou gerent de
Mercamollet. La Junta General
d’aquesta empresa municipal apro-
vava el nomenament dilluns per
mitjà d’un contracte laboral espe-
cial d’alta direcció. Rovira ha estat
des de 2005 el cap de l’Oficina de
Comerç de l’Ajuntament molletà.
A més també va ser tècnic de pro-
moció econòmica del Consell
Comarcal del Vallès Oriental.

Fa un any que Sau va substituir
Antonio Escribano a la gerència
de Mercamollet, tot compatibilit-
zant-la amb la que ja tenia a Em-
fo. Llavors l’equip de govern argu-
mentava que aquest era un primer
pas perquè els dos organismes es
poguessin fusionar en un. Ara, la
situació de crisi, ha fet repensar el
futur de les dues empreses munici-
pals. El regidor de Comerç, Dani
Novo, considerava que, actual-
ment, “Sau ha d’esmerçar tots els
esforços a Emfo per desenvolu-
par polítiques actives d’ocupa-
ció”. El regidor d’ICV-EUiA, An-
tonio López recordava la “decisió
desencertada de fa un any”. Xa-
vier Fenosa, d’ERC, intuïa “altres
coses darrera la substitució”. �

� CÀRRECS

Joan Rovira
substitueix Sau
a la gerència
de Mercamollet
� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

Aquest divendres es farà el tret de
sortida a la campanya, promoguda
conjuntament pel teixit comercial
de Parets i l’Ajuntament, que pre-
tén potenciar el comerç local i de
proximitat durant el període nada-
lenc com a mesura per contrarestar
l’actual situació de crisi. Es tracta
d’una campanya totalment perso-
nalitzada que planteja dos missat-
ges. D’una banda I tu, on com-
pres?, que vol fer reflexionar els
consumidors; i de l’altra, Enlloc
com a casa, que hi dóna resposta. 

ENCESA NADALENCA

Aquest mateix divendres (18 h),
tindrà lloc l’encesa de l’enllume-
nat de Nadal als carrers de Parets.
Enguany, s’ha dut a terme un
canvi d’il·luminació en el tram
que correspon a l’avinguda de
Fran-cesc Macià amb la voluntat
de disminuir el consum energètic i
la contaminació lumínica. �

� COMERÇ

L’Ajuntament de
Parets promou
el consum a les
botigues locals 
� PARETS DEL VALLÈS

CONTRAPUNT
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Les mobilitzacions contra l’Expe-
dient de Regulació d’Ocupació
(ERO) de Zanini de Parets s’han
aturat aquesta setmana, fins a l’as-
semblea de treballadors que estava
previst de celebrar dijous al vespre.

El comitè d’empresa exposarà
als empleats la darrera proposta de
la direcció, que girava a l’entorn
d’uns 90 acomiadaments. Al tanca-
ment d’aquesta edició, l’empresa
havia proposat el manteniment de

116 empleats, que els represen-
tants dels treballadors volen fer
arribar a 150 (dels actuals 208), se-
gons explica el president del comi-
tè, Francisco Moya. En la reunió
de dijous a la tarda es preveïa tan-
car una xifra definitiva d’afectats
per l’ERO i citar-se per continuar
negociant les indemnitzacions per
les baixes.

Al novembre l’empresa de com-
ponents d’automoció va anunciar la
intenció de presentar un ERO que,
en un inici, es preveïa que podia
afectar unes 150 persones. �

Les vendes de la marca martore-
llenca Derbi han baixat un 2% en
el període de gener a setembre.
Amb tot, la caiguda ha estat menor

que la de la resta de companyies
del grup Piaggio, que han registrat
un descens del 5,5%, segons l’infor-
me que ha fet públic la multinacio-
nal. El millor resultat de Derbi,
malgrat el context de crisi genera-
litzada del sector de motocicletes i

ciclomotors, s’entén pel creixement
d’un 6% que ha experimentat en el
segment de mercat dels scooters.

En els tres primers trimestres de
2008, la firma Derbi ha facturat
53,4 milions, un 2% menys que
l’any anterior. �

� INDÚSTRIA | DESCENS DEL 2% ENTRE GENER I SETEMBRE

Les vendes de Derbi baixen
menys que les del grup Piaggio

� LABORAL | ASSEMBLEA, PREVISTA PER DIJOUS

� MARTORELLES

CONTRAPUNT

� PARETS DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M.ERAS

La negociació a Zanini
segueix, però s’apunten
uns 90 acomiadaments
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LA PREGUNTA: Qui prefereix que li faci els regals de Nadal? 

El govern ha de
finançar l’eliminació
dels peatges?

Sí
61,1%

No
38,9%

�

Resultats definitius

DESPRÉS D’UN LLARG SEGLE han
enderrocat la casa de Jaume I nú-
mero 81 (i 79). Com tantes altres.
Però aquesta té un accentuat regust
de molletanitat. Era la casa dels
Plantada, allà on vaig viure. Abans
de la Lechería Maspons, fou seu
d’un carreter, després botiga de mo-
des i, al final, una òptica. Era l’es-
cola abans del tombant de segle
XX. La casa anava de Jaume I a An-
tònia Canet. La meitat de darrera
l’ocupava un hort, amb bassa, pou i
molí de vent, el penúltim hort urbà
molletà típic. Durant els anys 60
fou ocupada per una família i una
parella d’homes, just després de la
Teresa Font de Plantada, la Caga-
carrils, a qui a casa ajudaren fins al
final. Hi havia també una mina i

refugi de la guerra, al qual s’accedia
per un soterrani rònic. A dalt hi ha-
via uns nius artificials. Ja de molt
petit m’enfilava a la torre i seguia
l’evolució d’ous i pardalets, o mira-
va el paisatge verd d’aleshores.
Abans de caure la casa vaig poder-
hi entrar i encara vaig trobar coses
de la botiga. Els Plantada s’uniren
als Dardichón. Un d’ells fou –que
jo sàpiga– l’únic molletà que lluità
i morí a la Primera Guerra Mun-
dial. Proposo a l’Ajuntament que
s’honori al patriarca del molletanis-
me, Vicenç Plantada, amb una pla-
ca a la nova construcció. Com a
homenatge i per a coneixement de
molletans i, és clar, dels veïns que
ocupin el mateix espai on visqué
l’insigne molletà. �

ESTEVE MASPONS

Jaume I, 81

Mollet del Vallès

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

La polèmica pel tancament del Pla de les Pruneres i la construcció de

l’aparcament soterrat comença a ratllar el ridícul. D’una banda, IxM,

impulsora de la campanya contra el pàrquing de pagament, sembla

obsessionada i en alerta extrema davant cada moviment que fa 

l’equip de govern per executar un projecte aprovat ja fa temps. L’èxit

de la campanya de recollida de signatures segurament ha eclipsat

aquesta formació sense representació municipal que veu com creix la

seva popularitat. En tot cas, després de les darreres declaracions del

seu president, IxM hauria de reflexionar si val la pena fer acusacions

sense el suficient convenciment per denunciar-les formalment. D’altra

banda, l’equip de govern diu estar cansat de respondre IxM –que s’ha

convertit en la seva gota malaïa. No hauria, però, de deixar d’informar

tants cops com calgui a la ciutadania, perquè és per a ella per qui ha

de treballar. Si el tema no suscités tant nerviosisme no reconegut, se’n

podria parlar d’una manera més clara i s’evitarien recels innecessaris. �

SI L’APARCAMENT DE LES PRUNERES NO SUSCITÉS TANT

NERVIOSISME SE’N PARLARIA CLARAMENT I S’EVITARIEN RECELS

Comèdia d’embolics

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

l moment actual de crisi
és una oportunitat per
reflexionar sobre per què
hem arribat a aquest

punt, i, un dels paràmetres és la nos-
tra intervenció i relació amb el medi
que ens envolta. Això es el que vam
fer les JERC en l’última
Conferència Nacional de Medi
Ambient. Des de la nostra fundació
el 1931, la defensa del territori ha
estat un eix principal de lluita, però
des dels anys 90, és un dels nostres
quatre pilars ideològics; indepen-
dència, socialisme, ecologisme i
feminisme. En un moment d’estan-
cament del model ecologista actual
del creixement sostenible, veiem
necessari redefinir els nostres plan-
tejaments ecologistes per marcar i
dissenyar el país i el planeta que
volem.

L’estancament de l’ecologisme
polític a través del moviment socia-
lista s’ha generat a mesura que el
socialisme acceptava el model del
creixement econòmic del sistema
capitalista com a vàlid, i intentava
fer funcionar ara un sistema (el crei-
xement sostenible) que fallava per
la base, i és que no es pot pretendre
créixer en un planeta finit. A partir
d’aquesta reflexió, gira tot el nou

E

MARC CANDELA

L’alternativa al creixement sostenible

Cal una alternativa al
creixement actual que es
basi en l’autosuficiència
i la responsabilitat

APORTACIONS ��� Secretari de Medi Ambient JERC

model de les JERC per intentar
corregir els efectes lesius que hem
generat al medi i assegurar un estat
de benestar a la societat.

En el nou model, s’ha de valorar
el creixement humà i del medi per
sobre de l’econòmic, i això passa,
per un progressiu decreixement
econòmic al món occidental, que
pot ser voluntari i, per tant, no tan
dolorós. Quan els treballadors de
la Xina que ara produeixen xips
per un cèntim, acabin amb la dic-
tadura que els sotmet i puguin or-
ganitzar-se sindicalment, cobraran
aquest xip deu vegades més car, i el
cost dels ordinadors al món occi-
dental també es multiplicarà per
deu, per tant, no tothom podrà ac-
cedir a aquest nivell de béns mate-
rials imprescindibles.

Però per viure en un estat del
benestar segur, ens cal com a país
garantir la suficient sobirania i au-
tonomia sobre recursos primaris i

de valor en augment cada dia
com l’aigua, l’energia, l’alimenta-
ció i la planificació del territori.
Un aspecte molt important i de
nivell transversal és la pagesia,
molt infravalorada pel sistema ca-
pitalista i que s’ha de tornar a re-
valoritzar com a principal agent
productor d’aliments i gestor del
territori i el paisatge, sobretot un
paisatge agrícola, que en molts ca-
sos els tòpics ecologistes involun-
tàriament han fet acabar amb
aquestes planes agrícoles, molt so-
vint més riques ecològicament
que les zones forestals, però que
han hagut de patir la seva pèrdua
per implantar-hi urbanitzacions i
polígons industrials.

Cal que ens conscienciem del
repte, i fem un exercici profund de
solidaritat amb nosaltres mateixos i
la resta d’éssers. Ni nosaltres, ni el
nostre país ni la resta d’éssers del
planeta sobreviurem si seguim
amb la tendència actual. Cal una
alternativa al model actual que es
basi en l’autosuficiència, la respon-
sabilitat i la solidaritat envers els al-
tres i les generacions futures, i
aquest canvi, malgrat que ens sem-
bli difícil el podem fer, i el jovent
independentista estem disposats a
fer-ho possible. �

Els canvis i avenços els
han provocat i guanyat
persones anònimes, mai 
les planes majors

ue bons alguns silencis
quan tan poca cosa es
vol dir. Quines contra-
diccions més impressio-

nants hi ha entre els discursos per a
la claca i els acords polítics per a la
ciutadania. Potser que deixem de
pensar en els partits com a màqui-
nes de creació de feina per carnets
sense més qualificació que la d’una
simbologia. De grans silencis n’han
sorgit grans acords. De petites pas-
ses o grans emprenyades, grans
avenços socials. Reflexionem tots
plegats ara que és temps de “pau”,
diuen, tot i que no veig cap indici
de pau en cap de les sectes que
manipulen el ramat, basades totes
elles en l’obtenció de poder social,
econòmic o polític. I no val a dir
que no tothom funciona igual, qui
mana marca la línia oficial, i això
ho patim tots. Massa n’hi ha que
s’entesten en la ceguera i no volen
sentir altra música que la de les lli-
çons apreses per repetició martelle-
jant. Que bonic el so dels silencis

que fan possible l’harmonia del
conjunt de l’orquestra. He manlle-
vat el títol d’aquest article d’un lli-
bre que darrerament m’ha engan-
xat, un llibre de persones Els silen-
cis de Maria, d’en Carles Cortés.
Us vull participar de dues de les
afirmacions que em van impressio-
nar d’allò més: “Una persona no
pot esborrar de dalt a baix la seua
vida passada”. Gran veritat, perso-
nalment no la vull esborrar, si miro
enrere és per no caure en els matei-
xos errors. Qui de veritat em coneix
sap com i on he estat sempre, com
a mestre, escriptor i persona. Que
de mi en parlo jo i no em valen opi-
nions gratuïtes amb afany de des-
trucció. La segona afirmació: “L’és-
ser humà en el seu món interior té
més força del que pensem”. Els
canvis o avenços els han provocat i
guanyat persones anònimes; mai
les planes majors, que fugen d’estu-
di i d’escena quan van mal dades. �

Q

� lacasilla_1954@hotmail.com

DES DE FORA VILA

JOSEP 

S E R R A

Mestre i escriptor

Els silencis

‘
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A Margarita Santos
ÀLEX JAUMOT�Sant Fost

Davant la seva resposta al meu es-
crit anterior sobre què val un edi-
fici on de moment no s’hi fa pràc-
ticament res, voldria fer-li les
següents correccions. En primer
lloc, el meu escrit anava enfocat a
fer paleses les pèssimes i incòmo-
des condicions que els assistents
als plens ordinaris i extraordinaris
hem de suportar durant hores,
per escoltar i sentir de vegades el
que diuen vostès com a represen-
tants del nostre municipi. Senyo-
ra Santos, tan sols els encoratjava
a fer els plens a l’Ateneu, tal i
com ho va deixar dit el seu expre-
sident de partit i exalcalde, Joan
Gassó.

No entenc la seva resposta, ni
tampoc perquè em defineix  vostè
com a desinformat. Crec que li he
de respondre a tot allò que diu
vostè que fa, per cert, força mala-
ment. Tinc una filla que participa
en els monogràfics de música que
fan vostès quinzenalment a l’Ate-
neu i a les classes particulars de
música a l’Ateneu (una hora a la
setmana). Saben quin és el cost
per assistir una hora cada 15 dies
als tallers de música?  45 euros/tri-
mestre (sis hores). Sap quan val
mensualment una hora setmanal
per aprendre a tocar la guitarra? 72
euros/mes (quatre hores). A més a
més  dels 50 euros al comptat del
cost de la matrícula. Sap què costa
al trimestre aprendre a tocar la gui-
tarra a l’Ateneu de Sant Fost? 311
euros (amb matrícula inclosa). To-
ta una ganga, senyora Santos.

Li agrairia que fes la feina ben
feta, doni respostes a tot allò que
li preguntin i deixi de fer propa-
ganda barata sense cap tipus de
fonament respecte a un edifici
municipal que hauria de tenir
preus municipals. Es tracta de fer
un bon ús d’un edifici municipal,
amb preus a l’abast de tothom i
per a tothom. Un Ateneu Munici-
pal mai pot ser un negoci per a
ningú. Tampoc vull que sigui de
franc, però sí a preus raonables.

Li agraeixo la seva invitació per
conèixer l’Ateneu. De ben segur
que m’hi veurà. Desitjo que mi-
llori la seva gestió i ben aviat pu-
gui felicitar-la i agrair-li la seva
gesta. �

‘Spain is diferent’
FERNANDO SANS�Sabadell

Baixa el preu del petroli i també
baixa el preu del combustible,

tothom baixa preus perquè les ven-
des cauen en picat. No es venen ni
pisos, ni cotxes, ni mobles, ni res
amb la regularitat necessària per
superar l’actual crisi.

L’euribor avui està al 3,7% i
baixant i els analistes preveuen
que baixarà al 2% a mitjans de
2009. El Banc Central d’Anglater-
ra i el Central suec abaixen el ti-
pus d’interès bancari al 2%. El
BCE acaba de baixar el tipus d’in-
terès per l’eurozona al 2’5%.
En canvi a mi la meva Caixa m’a-

cava d’augmentar l’interès del des-
compte bancari del 5’5% al 7’5%.
És aquesta la forma que té el
govern espanyol d’ajudar els ciuta-
dans i les empreses? �

Crisi, crisi, crisi...
JOANA KYSNER�Mollet

Davant una situació com la que
estem vivint podem continuar
com fins ara, en negatiu, és a dir,
intentant estimular el creixement

econòmic com sigui, amb la qual
cosa la crisi s’aprofundirà més
endavant. Com no té sentit com-
batre un càncer estimulant-lo
més,  l’economia capitalista del
creixement indefinit, que  funcio-
na com un càncer, no cal estimu-
lar-la. Tots sabem que un càncer,
si no s’extirpa i s’estimula les
defenses de l’organisme, acabarà
amb la vida de la persona; el
mateix que ens pot passsar en
forma de col·lapse econòmic,
social i ambiental, sinó comen-
cem a estimular les nostres defen-
ses socials i ecològiques per fer
front a una forma de viure, consu-
mir, treballar, relacionar-nos i
d’uns valors que posen el lucre
privat  per sobra de les persones i
la natura. I no dic que sigui fàcil.

Allò positiu és començar a can-
viar aquesta realitat i crear  un
nou sistema econòmic solidari i
ecològicamente sostenible. I pa-
ral·lelament actuar per fer front a
les conseqüències que ens fa patir
la crisi capitalista: xarxes solidà-
ries de suport mutu, accions di-

rectes com ocupar pisos embar-
gats i buits quan ja no es pot pa-
gar lloguer o hipoteca, retirar di-
ners de bancs i caixes, intercan-
viar, reutilitzar, reciclar,  reparar,
aprendre a fer-nos la roba, horts
urbans i ocupació de terres per
cultivar aliments, desenganxar-
nos del consumisme i apostar més
per les coses no materials com les
relacions afectives, la salut, les re-
lacions socials. Sortir al carrer
contra mesures en favor de ban-
quers i multinacionals i reivindi-
car diners públics per a l’impuls
de l’agricultura ecològica, les
energies renovables i la creació de
llocs de treball d’utilitat social,
que crearien moltíssims llocs de
treball. 

Cap govern ni partit ens pot
treure d’una crisi de la qual ells
formen part, una crisi que va molt
més enllà de les finances, ni és
comparable amb les anteriors cri-
sis capitalistes. Ha tocat fons, ha
xocat amb els límits socials i eco-
lògics. La plusvàlua capitalista no
pot créixer indefinidament. �

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
�

erquè volem cridar en veu forta que la
pau és possible, que la fraternitat és
necessària. Perquè volem ser una nova
ciutadania. Perquè joves i grans, pares i

mestres volem educar els nostres infants per la
pau. Un nou Nadal, un any nou. Tornar a néixer,
tornar a començar. Continuar caminant, implicats
en una nova societat i en una nova manera de
viure. És això possible?... O callats ens 
mantindrem tancats en el cercle on som. 

No seran les institucions soles des de dalt les
que canviaran el món, seran persones 
compromeses des de baix, com tu i jo, les que
construirem una nova democràcia on tots hi 
podrem participar. La nostra història recent ens ha
donat prou lliçons per fer-nos veure les trampes
d’una democràcia feble, ni existeix tampoc cap 

estructura socialista definitiva. Malgrat tot, la 
utopia continua i nosaltres som els constructors
d’aquesta utopia. Caminem, doncs, vers una nova
democràcia, cap a un nou socialisme on tots 
tinguem veu i vot. Lluitem per una altra manera
de fer política ciutadana.

Un any més des de la Plataforma Aturem la 
Guerra i amb tots els ciutadans actius per la pau,
volem proclamar en veu alta que és possible i 
necessari educar per la pau. Invitem a tots els 
pares que vinguin amb els seus fills dissabte (19 h)
a la plaça Catalunya de Mollet a participar amb
un dibuix, amb una paraula, amb una cançó per
dir ben fort que un món just en pau és possible.

ENRIC MUÑARCH, EN NOM DE LA PLATAFORMA

ATUREM LA GUERRA � Mollet del Vallès

P
Un acte per la pau... per què?

VOX POPULI

Creu que la
velocitat variable 
és una mesura
adequada?

Miquel
Cuesta

Mosso d’Esquadra
(46) MOLLET

No és una qüestió de velocitat,
sinó del comportament dels 
individus. Hi ha d’haver 
autocontrol del conductor.

Olga
Bernabé

Mestra (46) 
MOLLET DEL VALLÈS

És una bona mesura, però 
funcionarà depenent de cada
conductor perquè de vegades
s’obliden les normes.

Pilar
Fernández

Mestressa de casa
(45) MOLLET

Crec que és una bona norma
per reduir els accidents; per no
perdre punts, espero que es 
respectin els senyals.

Cristina
Gàmez

Dependenta (32) 
MOLLET DEL VALLÈS

Em sembla que és una bona
normativa per reduir accidents
i la gent anirà amb més 
compte.

Ruth
Verstay

Dependenta (36) 
MOLLET DEL VALLÈS

Estic a favor perquè en segons
quina zona tampoc es pot 
córrer massa i la gent encara
no està conscienciada.

Conchi
Liviano

Empresària (33)
MOLLET DEL VALLÈS

La idea és bastant bona ja que
s’han de prendre mesures per
evitar els accidents i embussos
de trànsit.

Text i fotos: ANNA PALOMO

Fundat el 1943 per Arcadi Viñas, el Club Bàsquet
Mollet (CB Mollet) és una de les entitats esportives amb
més història de la ciutat. En la imatge es poden veure
els integrants del primer equip del CB Mollet, la 
temporada 1943-44. De dalt a baix i d’esquerra a dreta:
Morales, Ferran Torrents, Emili Cuní (capità de l’equip),
Antoni Sellarès, Joaquim Aspas i Vicenç Sellarès.
L’equip jugava al pati de l’antic centre parroquial. L’any
següent, el club va començar a fitxar jugadors de fora
de Mollet a qui pagaven amb sacs de patates i 
mongetes, segons recorden testimonis de l’època.

VICENÇ VIÑAS �Mollet del Vallès

Pioners del bàsquet 

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

· 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.

· 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.

· 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.

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

· 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.
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I

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, balcón de 6
m2, lavadero, 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

TRASPÀS
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�
MOTORM

· ¡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.
93 570 51 59.

· REF. 11118. PISO EN PARETS. 60 m2,
2 hab., baño, salón de 20 m2, cocina
nueva americana, balcón de 4 m2, as-
censor, airea acond., calefacción, sue-
los gres, carp. int. haya, carp. ext.
alum., acristalamientos dobles. Precio:
225.400 € (37.5 Ml). Tel. 93 579 33 33.

· PISO EN MONTORNÉS. ZONA NOR-
TE. Ref: 233. 80 m2, conservado, 3

· TRAPASO PANADERIA-CAFETERIA
EN MOLLET. Local de 150 m2 en pleno
funcionamiento. Bien situado. Alqui-
ler: 800 euros/mes. Traspaso:
72.121’45 euros (12 Ml) negocialbles).
Interesados llamar al 666 43 68 35.

· 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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de 2 m2. Año de construcción: 2008.
Precio: 500 €/mes. Tel. 93 568 35 45.

· PISO AMUEBLADO EN MARTORE-
LLES. Ref. 1669. 60 m2, 3 hab., baño
con ducha, coc., comedor con salida a
balc., lavad., dispone de hab. de ma-
trimonio amueblada, hab. individual,
tv, horno, nevera, lavadora, microon-
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-
lefacción, suelos terrazo, exterior, solo
1 vecino. Precio: 620 €/mes. Interesa-
dos llamar al 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.

hab., coc. equip., baño cpto., balc. con
toldos, comedor indep. 16m2, suelos
gres, vent. alum., puertas sencillas, ca-
lefac. Para entrar a vivir. Asc. Precio:
216.364 € (36 Ml.). Tel. 93 568 35 45.

· MOLLET. ÁTICO EN VENTA. EST. DE
FRANCIA. Ref. 01979. Sup. 65 m2, 3
hab., 1 baño, coc. gas, , comedor 12
m2, suelos de gres, calefac., vent.
alum., puertas sapelly, aire acond.,
ext., soleado, balc., trast. Muy tran-
quilo. Zona peatonal. Precio: 225.380
€ (37.5 Ml). Tel. 93 579 33 33.

· 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.

· CASA ADOSADA EN SANTA MARIA
DE MARTORELLES. ZONA PUEBLO.
Ref. 2408. Casa impecable de 140 m2,
3 hab. (hab. matrimonio con vesti-
dor), coc. office con salida a jardín
con barbacoa, suelos gres rústico,
alum., calefac., salón comedor de 30
m2 con salida a porche y chim., garaje
para 1 coche con trastero. Terraza de
22 m2, con patio de 15 m2. Lavad.,
trastero. Casa ref. de hace 2 años. Vis-
tas espectaculares. Soleada. Precio:
351.592 € (58.5 Ml). Tel. 93 570 51 59.

· 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
balcón, suelo gres, aluminio, calefac-
ción, aire acondicionado, lavadero,
trastero. Muy soleado. Precio: 206.000
€. Tel. 93 570 51 59.
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Tot i no aconseguir la victòria, el
CF Parets pot treure una lectura
positiva del partit que el va en-
frontar al Lloret de Mar i que va
acabar amb un empat a un. D’u-
na banda, els homes de Cuni
trenquen la ratxa de derrotes que
acumulaven en les dues darreres
setmanes i, de l’altra, suma un
punt que l’allunya de la zona de
descens de la classificació del
Grup 1 de Preferent. Ara, amb 16
punts, el CF Parets és 12è a la
taula.

SENSE ENCERT

El gol d’Antoñito, al minut 8, va
avançar els paretans, que van fer
una bona feina defensiva, però
que no es va veure compensada ja
que els de Cuni van desaprofitar
més d’una ocasió que podria haver
decantat el partit al seu favor. En
la propera jornada, el CF Parets
rebrà al municipal Josep Seguer el
Vilassar de Dalt, que és 8è a la
classificació. �

contrapunt    32 DV, 19 DESEMBRE 2008   

ESPORTS
�� Dissabte, el Club Patinatge Artístic Mollet organitza el seu 27è festival
de Nadal (18.30 h) al pavelló de Riera Seca. Per la seva part, el mateix dia al
Pavelló d’Esports, el Club Patí Parets oferirà l’exhibició nadalenca, que
enguany dedica a Madonna. En tots dos casos l’entrada és gratuïta.

EL CB MOLLET CONTINUA AL POU 
EN CAURE DAVANT EL CASSANENC 34

EL BILLAR MOLLET, LÍDER A DUES  
JORNADES D’ACABAR LA LLIGA 36

BERNAL MARCA 4 DELS 10 GOLS       
QUE EL FS PARETS CLAVA AL LLINARS  36

� FUTBOL | Preferent | ELS DE CUNI SUMEN UN PUNT QUE ELS ALLUNYA DE LA ZONA DE DESCENS

ELS CLUBS DE PATINATGE ARTÍSTIC DE  
MOLLET I PARETS CELEBREN ELS SEUS FESTIVALS

� PARETS DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

El CF Parets trenca la mala ratxa

EL CF MOLLET PERD EL DERBI EN EL TEMPS AFEGIT

Malgrat que al camp del carrer

Girona es va viure un derbi molt

disputat, el CF Mollet no va poder

aconseguir cap punt en el partit

que el va enfrontar a l’EC

Granollers, que va esgarrapar els

tres punts en el temps afegit. Un

gol dels granollerins només comen-

çar el partit, va descol·locar els

homes de Gurri, que, amb tot, a la

segona meitat es van recuperar

amb un gol de falta picat per José

Manuel i rematat per David. Quan

semblava que tot estava dat i

beneït, al mint 93, Espada donava

el triomf als de Granollers. 

Amb aquesta derrota, el CF Mo-

llet baixa una posició en la classifi-

cació i se situa quart a quatre punts

del líder, el Palafrugell. En la pro-

pera jornada, els de Gurri rebran a

casa el Bellavista, que ocupa posi-

cions de descens. �FOTO: O.GASSÓ

1

1LLORET DE MAR

CF PARETS

CF PARETS: Ismael, Alba, Santi, Parra (Sergio),
Pitu, Zapata (Marc), Gorgo, Pablo (J.Carlos),
Quim, Antoñito (Aitor), Latre (Puchi). GOLS:
0-1 Antoñito (8’); 1-1 Edu (38’).

1

2EC GRANOLLERS

CF MOLLET

CF MOLLET: Marc, Alberto, Plana (Toni), Pol
(Manu), Cristian, Cuadros (Souto), Fortuny
(Carrasco), Arias (José Manuel), Manolo,
Macedo, David. GOLS: 1-0 Idrissa (1’); 1-1
David (81’); 2-1 Espada (93’).

� PATÍ | EXHIBICIONS NADALENQUES 

Trofeu de categories
inferiors de natació 
a Can Butjosa 

� PARETS. La piscina Municipal de
Can Butjosa acull aquest dissabte
un trofeu preparatori per als cam-
pionats de Catalunya en les catego-
ries aleví, infantil i júnior. Els parti-
cipants, que competiran per acon-
seguir marques mínimes de cara als
campionats seran dels clubs de
Parets, Cornellà, Vic i Sant Adrià. 
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GARAJE ELOY MOLLET, S.A
SERVEI OFICIAL  CITROËN 
Félix Ferran, 3-4 · 08100 MOLLET DEL VALLÈS
Taller: 93 570 63 94 · Ventas: 93 593 36 37

CITROËN

Nou CITROËN C5

Al seu servei

Novena derrota de la temporada
del CB Mollet Recanvis Gaudí, en
aquesta ocasió a la pista de l’Obres
Idesmonts. Malgrat sigui un discurs
recurrent aquesta temporada, el
CB Mollet va tornar a donar la cara
i va arribar viu fins a l’últim quart
del partit, però l’equip d’Àlex Co-
ma segueix sense definir en els dar-

rers minuts que, de fet, són els més
compromesos i decisius quan la ba-
lança està igualada. Practicar un
bon joc interior no garanteix la vic-
tòria a Lliga EBA i el CB Mollet
haurà d’incorporar millores en al-
tres vessants del joc, sobretot en el
tir exterior. “L’encert des de fora
era una de les nostres principals
virtuts l’any passat i ho hem de re-
cuperar com abans millor. En-
guany les defenses són més fortes

però, molts cops, cometem erra-
des amb tirs assequibles sense
marques asfixiants”, argumenta el
tècnic molletà. A la pista de l’Ides-
monts, els molletans van registrar
un encert del 19% en tirs de 3
punts. “És una qüestió més psico-
lògica perquè als entrenaments no
es falla tant”, acota Coma. Amb l’a-
rribada de Lleonart, l’equip va gua-
nyar força en el joc interior però el
tir exterior sempre ha estat una de
les grans mancances dels molletans.

Amb l’esperança de sumar la
quarta victòria, el CB Mollet es des-
plaça dissabte a la pista del CB Ri-
ver Andorra (19 h), un dels equips
amb el pressupost més alt de la cate-
goria però que, de moment, ocupa
mitja taula. A principis de tempora-
da, els andorrans van rebre els refor-
ços de Núñez (Esplugues LEB
Bronze) i Olucha (Igualada). La
passada jornada van perdre d’un
punt al feu del Granollers. El CB
Mollet tancarà la primera volta amb
la rebuda del Navàs i la visita al
Monte Ducay de Saragossa. �

� BÀSQUET | Lliga EBA | EL BON JOC INTERIOR NO SALVA ELS DE COMA

� MOLLET DEL VALLÈS

PEDRO NAVARRO

Novena derrota del Mollet
abans d’anar a Andorra

67
75OBRES IDESMONTS

CB MOLLET-REC. GAUDÍ

CB MOLLET: Àlex Arenas (12),
Jordi Paredes (2), Pau Viladomat
(6), Àlex López (7), Jordi Pons
(10)- cinc inicial- Roger Dam (12),
Romà Cutrina (2), Roger Lleonart
(12), Gerard Bas (5), Jaume
Viñallonga, Albert Ferrer (2) i
Sergi Monròs (7). PARCIALS: 19-17
/ 19-14 / 18-19 / 19-17. EFECTIVI-
TAT: 17/33 en tirs de 2 punts
(52%); 4/21 en tirs de 3 punts
(19%); 21/28 en tirs lliures (75%)

Els baixvallesans de Segona i

Tercera van encaixar sengles

derrotes en les respectives visites

a camp contrari. D’una banda, el

Sanger va perdre 73 a 69 contra

el Mataró B, un dels més forts

del grup. El CB Parets no va

aconseguir el triomf davant el

Teià, que va guanyar 65 -61.

SEGONA I TERCERA

Derrotes a domicili

�
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� � PARETS / MOLLET. El  Futbol Sala
Parets, al seu territori, va demostrar
la seva superioritat davant el Lli-

nars en la darrera jornada. En el
primer temps, l’equip de Juan C.
Sánchez va marcar tres gols, per
només un del Llinars. A la segona
part, tot i que el Parets va encaixar
quatre gols, va aconseguir arribar
als 10. Els punts de l’equip local els
va obtenir Carlos (4), Ivan (2), Pitu,
Rafa, Alberto i Joan.

Els paretans es troben cinquens
amb 22 punts. Dissabte es trasllada-
ran a la pista del Pradenc, penúltim
de la classificació.

Pel que fa a la lliga preferent, la
Unió Futbol Sala Mollet perdia dis-
sabte contra el Col·legi Monestir i,
en la propera jornada, es traslladarà
a la pista del Brafa FS. D’altra ban-

da, el Barri Can Calet tampoc va
poder guanyar el seu contrincant,
el Lluís Millet CP. Dissabte rebrà
al Pavelló-1 de Sant Fost, el Santa
Coloma Ruinord. �

� FUTBOL SALA | DERROTA DELS EQUIPS UFS MOLLET I DEL BARRI CAN CALET

� FUTBOL 

� Segona Territorial

� HANDBOL 

ELS DOS GOLS D’ÒSCAR DONEN
EL TRIOMF ALS DE MONTOYA
�  Seguint la bona ratxa de l’equip,
a la propera jornada rebrà a casa el
Lloreda, segon de la classificació
de la Primera Territorial.

2
1SINGUERLÍN 

MOLLETENSE

DERROTA DEL LOURDES DAVANT
EL SEGON DE LA CLASSIFICACIÓ
� El Lourdes es desinfla en la sego-
na part i es deixa perdre els punts
abans de rebre el Martorelles.

0
4SANT CELONI

UE LOURDES

UN SANT FOST IMPARABLE
GUANYA EL CUER DEL GRUP
� Després de quatre partits conse-
cutius guanyats, el Sant Fost s’hau-
rà de traslladar a la pista de
l’Esplugues.

29
36SANT FOST

CALELLA

EL PARETS JUGA FORT PERÒ 
NO SUMA A PISTA DE LA SALLE 
� L’equip d’Herrero ha ajornat el
partit que havia de jugar a la pista
del Pardinyes fins al 10 de gener.

30
33LA SALLE MONTCADA

PARETS

MARCOS, DE FALTA, DÓNA 
UN PUNT AL MARTORELLES
� Després de l’empat, el
Martorelles es col·loca sisè, i es
prepara pel derbi que el portarà al
camp de la UE Lourdes.

1
1CF MARTORELLES

CF LA TORRETA

... �

El Parets es
mostra superior
davant el Llinars

TRIOMF PARETÀ. L’equip es va imposar en defensa i en atac�O. GASSÓ

5
10PARETS FS

LLINARS FS

4
9COL·LEGI MONESTIR

UNIÓ FS MOLLET

2
4LLUÍS MILLET CP

BARRI CAN CALET

� BILLAR

� MOLLET DEL VALLÈS. Tot i l’empat
contra el Monforte, el CB Mollet
A segueix com a líder del seu grup
de Segona de la Lliga Interclubs
Tres Bandes, amb 17 punts, només
1 punt per davant del Sants, a qui
s’haurà d’enfrontar en la darrera
jornada de la competició, que es
disputarà l’11 de gener. Els resul-
tats de les partides de l’encontre
contra el Monforte van ser Alonso,
21-Ruiz, 4; Garcia, 14-Abellán, 27;
Feliu, 23-Fonellosa, 40; i Bus-
quets, 39-Parés, 21.

El CB Mollet es
manté líder a
dues jornades de
la fi de la Lliga

4
4CB MOLLET

MONFORTE
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La companyia paretana Som i se-
rem portarà a l’escenari de Can
Rajoler el text de l’actriu, directora
i dramaturga Àngels Aymar i Ra-
golta, Magnòlia Cafè, escrit el
2000. Aquesta és l’estrena anual
del grup de teatre, que enguany ce-
lebra una dècada de vida; una
commemoració que va iniciar amb
la seva participació a la festa major
d’estiu d’aquest juliol. 

Magnòlia Cafè presenta un grup
de personatges de tres generacions
diferents que es troben a una cafe-

teria, la propietària de la qual ha
portat una vida aventurera envolta-
da de cert misteri. Tot plegat, s’ani-
rà descobrint per boca dels altres

personatges i gràcies al poder evo-
catiu de les imatges, les olors i els
sons. Entre els protagonistes també
hi ha una fotògrafa, antiga activista
dels drets de la dona, que va desco-
brint la seva personalitat per mitjà
dels records de la seva infantesa i
d’una trobada amb una vident de
l’Índia.

Tots els personatges de l’obra fan
reflexions cíniques sobre les seves
frustrades existències i sobre els
episodis més indignes de les seves
vides. �

� TEATRE | ELS PARETANS ESTRENEN L’OBRA D’ÀNGELS AYMAR

DV, 19 DESEMBRE 2008 38 contrapunt

LA BOMBETA PROJECTA ‘PRINCE:   
SING O’THE TIMES’, GRAVAT A ROTTERDAM

� AUDIOVISUALS | DIVENDRES (21H)

� El cicle de videoconcerts continuarà aquest divendres amb un directe de
Prince, de la gira de l’àlbum Sing O’The Times de 1987. El treball ha estat
considerat l’obra mestra de Prince i va ser nominat als Grammy com a
àlbum de l’any. Inclou temes com Little Red Corvette i U Got the Look. CULTURA

Som i serem celebra deu
anys amb ‘Magnòlia Cafè’
� PARETS DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M. ERAS

Per mitjà dels records,
el text evoca vides
diverses i diferències 
entre generacions

� MONÒLEG AL CARRER LLUÍS DURAN

La Piga ensenya la
gràmatica del plaer

� MOLLET. La companyia La Piga
presentarà l’espectacle Gramàti-
ques del plaer, inspirat en la litera-
tura eròtica catalana i en la secció
de contactes dels diaris. “Fetitxis-
me, voyeurisme, onanisme, sadis-
me... tot passat pel sedàs de la pa-

raula”, descriu Espe Piñero, l’ac-
triu i responsable del text, que in-
clou contes, poesia i música, i un
viatge pels sentits.

DIUMENGE 21 · 19.30 h 

Can Rajoler · De 3 a 6 euros

� L’actor Dani Pérez presentava dissabte a Can Mulà l’espectacle Los
ángeles no tienen hélices, un monòleg a l’entorn de l’estrès i les pors de
l’home contemporani, molt cops amagades rere llegendes urbanes i
creences religioses. �ORIOL GASSÓ

Mofar-se de les pròpies pors�

DISSABTE 20 · 19.30 h 

La Bombeta (Lluís Duran) · 4 euros
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Cada any, entrat el desembre, co-
mença la temporada de concerts
de cançons de Nadal, un dels re-
pertoris més extensos de la tradició
popular. A Mollet, la primera can-
tada es farà divendres (19h) a la
plaça de Can Borrell (al centre cí-
vic L’Era, si plou). En aquest cas,
però, i en el marc del projecte
Obrim finestres, es podran escoltar
nadales de diferents indrets del
món i interpretades per una coral
intercultural formada per 35 veïns i
veïnes de Can Borrell i Plana Lle-
dó. La festa de Nadal dels dos bar-
ris es clourà amb una xocolatada.

D’altra banda, el cor de pares i
mares d’alumnes de l’Escola Muni-
cipal de Música de Mollet, Ampa-
canta, ha organitzat un recital per a
dissabte, que se celebrarà a la par-

ròquia de Sant Vicenç (21.30h),
amb la participació de tres corals
més. Es tracta de la Coral Juvenil
de l’Escola Municipal de Música
de Mollet, la Capella de Música
Santa Maria, també de Mollet, i el
Cor La Fontana, de Barcelona. 

El cor Ampacanta es va fundar al
febrer de 2003 i està format per

una trentena de cantaires, dirigits
per Daniel Gàlvez. Disposa d’un
ampli i variat repertori que inclou
més d’una dotzena de nadales, tant
les tradicionals catalanes, com pe-
ces d’arreu, com Campana sobre
campana, d’Antoni Pérez Moya, i
Nadal blanc, d’Irving Berlin.

QUATRE CORALS DE GENT GRAN

El teatre Can Rajoler de Parets
també rebrà una cantada de nada-
les el proper dilluns (17h), amb la
participació del cor Jaume Nualart,

de Cornellà, i les corals Club Sant
Jordi de Blanes, de Vic i de Parets.
Es tracta de quatre corals formades
per gent gran. �

� MÚSICA | CAN RAJOLER ACOLLIRÀ DILLUNS QUATRE FORMACIONS CORALS

� � MOLLET  / PARETS

CONTRAPUNT / M. ERAS

El centre de Can Borrell 
i l’Ampacanta enceten 
el temps de nadales

� MOLLET. El Museu Abelló inau-
gurarà divendres (20h) una nova
intervenció a l’Aparador del carrer
Àngel Guimerà. El nou treball del
cicle Obsessions és obra de l’artista
ferranElOtro i està comissariat per
Maria Ramió. Precisament, en la
proposta pren protagonisme un joc
de negociacions entre el comissari

i l’artista, que suposa una pèrdua
de control sobre el resultat per part
de les dues parts i que es desdibui-
xin els límits de competències.  

El nou Aparador porta el com-
plicat títol de ferranElOtro a Ma-
ria Ramió / jo a Maria / ElOtro a
mia / ferranElOtro a miapròpia /
apropiació de miapròpia. �

El comissari de l’Aparador
perd el paper envers l’artista

� ART | NOVA PROPOSTA AL CICLE DEL MUSEU ABELLÓ

� MOLLET. La Capella de Música Santa Maria va actuar a París
(França), on es va desplaçar pel pont festiu de principis de mes. La
coral molletana va ser convidada pel cor Vibrations, que va organitzar
un concert a l’església de Sant Josep per a la missa de dissabte. El
repertori de la Capella va incloure peces religioses i cançons 
tradicionals catalanes. �CAPELLA MÚSICA

La Capella Santa Maria canta a París

La coral de pares i mares
d’alumnes de l’Escola de
Música convida a tres 
corals més al recital

El primer concert de Nadal

de Sant Fost es farà el proper

dissabte (19h) a L’Ateneu. El 

recital anirà a càrrec del Cor 

Infantil Amics de la Unió.

LES VEUS MÉS JOVES

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

�

*

U
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“Roig es transforma en un movi-
ment d’emancipació que el difon
al seu voltant”. Aquesta és una de
les reflexions que, a l’entorn del co-
lor vermell, ha fet l’associació mo-
lletana de dones artistes, Crea, per
mitjà de la mostra Roig, que a par-
tir de dissabte es podrà visitar a la
sala d’exposicions del centre cultu-
ral Can Rajoler de Parets.

Roig compta amb diverses obres
d’una desena d’artistes, algunes de
les quals ja es van poder veure l’any
passat al centre cultural La Mari-
neta de Mollet, amb motiu del Dia
de la Dona. A l’exposició, Rosa
Garcia, Carmen Pérez, Encar-
na L. Calahorra, Manuela
Lirio, Graciela Parramón,
M. Fernanda, Loli Corrales,
Àngela Navarro, Marisa Mu-
ñoz i Sixta Villalba presenten
possibles connotacions del

roig, semblant a “una persona tan
convençuda de les seves forces
que sembla saludable. El seu so
és comparable a la campana d’u-
na església que crida a l’Àngelus
o a un poderós baríton”, indica el
text del fulletó, extret del llibre De
l’espiritualitat
en l’art de
Vassily Kan-
dinsky, que
convida a veu-
re la mostra
de Crea, ober-
ta al públic
fins a l’11 de
gener de 2009.

La inauguració d’aquest dissabte
serà a dos quarts de 8 del vespre i
l’horari de visita a la sala de Can
Rajoler és de dilluns a divendres
(de 16 a 20 h), i dijous i dissabtes
(de 10 a 13 h). �

� ART | L’EXPOSICIÓ RECULL L’OBRA D’UNA DESENA DE DONES

Crea transporta ‘Roig’ 
al centre Can Rajoler
� � PARETS / MOLLET

CONTRAPUNT / M.E.
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ÀNGEL BADIA CAMPS

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

Àngel Badia es va dedicar a la
pintura i a la il·lustració. Va
iniciar els seus estudis a l’esco-
la Sant Jordi de Barcelona el
1950, tot i que no els va aca-
bar per dedicar-se a la il·lustra-
ció. En aquest àmbit va col·la-
borar amb les editorials més
importants de l’Estat, com Pla-
neta, Molino i Bruguera. Tam-
bé va treballar per a altres
d’estrangeres. 

La seva obra pictòrica co-
mença als anys 60 i es desen-
volupa en un concepte impres-
sionista que evoluciona cap a
un intimisme figuratiu. La do-
na és sempre la protagonista
de les seves obres, com n’és
exemple el quadre aquí repre-
sentat. A més, Badia fa una

gran atenció a temes com l’es-
pai i el joc del color.

La seva primera exposició és
de l’any 1974 i es va celebrar a

la sala Llorens. Més tard, va se-
guir mostrant les seves col·lec-
cions a Mallorca, Bilbao i Ma-
drid. Entre d’altres guardons,
destaquen la medalla d’or de
Bastei Verlag, d’Alemanya, i el
premi de la Cambra de Comerç
de Barcelona, l’any 1981. �

La protagonista
de la seva obra
acostuma a
ser la dona 

À LA TOILETTE (1981)
Àngel Badia Camps (Puigreg, 1929 - 2004)

El rock més contundent arribarà
aquest diumenge a La Bombeta, de
la mà de Once a week (rock) i Peti-
so Orejudo (metal) en un doble di-
recte. El so de les guitarres amb
distorsions i una base rítmica po-
tent protagonitzarà el concert de
Once a week, guanyadors del con-
curs paretà Amfirock d’enguany,
que presentaran la seva segona ma-
queta, Tones of Whisky. 

La formació, nascuda el 2005, va
estrenar-se als escenaris molletans
de la mà de l’Associació de Músics.
Des de llavors, han evolucionat
amb un estil personal, que busca
transportar el públic al seu univers,
per la qual cosa les lletres també

tracten de temes quotidians i de les
seves preocupacions. La banda,
constituïda per Olar López The
Dude (veu), Jordi Robles (guitar-

ra), Pedro Pérez (guitarra), Mark
(baix) i el molletà Jordi Baldó (ba-
teria), també ha estat finalista al
certamen Roca’n Roll III de la Ro-
ca del Vallès.

El concert a La Bombeta, però,
l’obrirà Petiso Orejudo que repas-
sarà les cançons del seu primer tre-
ball discogràfic, Cayetano’s Kinder-
garten. Els directes de Petiso
Orejudo són intensos i amb una
posada en escena molt dura, que fa
honor a l’assassí infantil de princi-
pis del segle XX a Argentina que
dóna nom a la banda. Les cançons
tenen una base de metal i hardcore
amb influències que van des del
post-rock fins al math-core. �

� MÚSICA | LA FORMACIÓ VA GUANYAR L’AMFIROCK D’ENGUANY

Once a week avança la 
segona maqueta al concert
amb Pepiso Orejudo

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

EN DIRECTE. Un dels concerts dels inicis, ara fa gairebé quatre anys, a Mollet �ARXIU

DIUMENGE 21 · 19.30 h 

La Bombeta (C/ Lluís Duran, 209)

Klaudia participarà dissabte (17h)

en un concert solidari per als infants

del centre Joan Salvador Gavina del

Raval. La marató de música en directe,

organitzada per la ràdio digital 

Scanner FM, inclourà també les 

actuacions de Balago, Mar Abella i 

Beatspoke, entre altres. L’entrada per 

a aquesta festa de 17 hores, és una 

joguina o material escolar.

KLAUDIA AL SIDECAR

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

�

*
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El programa de gent
gran ‘No t’aturis’
clou la temporada

DV, 19 DESEMBRE 2008     46 contrapunt� MEDI AMBIENT | TERCERA EDICIÓ

� SANT FOST. L’Associació de Veïns de Mas Llombart i Mas
Corts organitza diumenge la tercera Festa de l’Arbre a l’entorn
del Parc de la Serralada Marina. Les activitats començaran a
les 10 h a la Font del Rossinyol. GARBUIX

� VACANCES DE NADAL | TORNA L’ACTIVITAT ‘JUGUEM AL MERCAT’ I EL CAMPUS DE CA N’ARIMON

Els nens i nenes hauran d’ajudar
aquest Nadal el Patge Reial a trobar
l’estrella que guia Gaspar, Melcior
i Baltassar cap a Mollet. L’activitat
Juguem al Mercat, organitzada per
l’Ajuntament i els esplais de la ciu-
tat, celebra enguany la quarta edi-
ció amb la màgia dels Reis d’O-
rient com a centre d’interès. La
novetat d’aquest Nadal és la partici-
pació dels castellers, que faran acti-
vitats de 12 a 13 h i de 18 a 19 h.
L’objectiu de la iniciativa és, se-
gons la tècnica informadora juvenil
Dolors López, que “els infants

comparteixin i treballin la tolè-
rancia entre les diferents edats”. 

La Marineta acollirà els nens i

nenes d’entre 3 i 5 anys i, el Mercat
Vell, els que tinguin entre 6 i 12.
Els tallers es faran els dies 22, 23 i
24 de desembre i 3 i 5 de gener al
matí; i el 29 i el 30 durant tot el dia.

D’altra banda, Ca n’Arimon or-
ganitza el tercer Campus de Nadal
perquè infants i adol·lescents pu-

guin fer activitats, tant esportives
com de manualitats, durant les va-
cances de Nadal. El campus està
dividit en tres torns, del 22 al 24;
del 29 al 2 de gener; i el 5. S’hi po-
den inscriure els nens i nenes de 3
a 16 anys. També es pot demanar
el servei d’acollida i menjador. �

LA SERRALADA DE MARINA 
ACULL DIUMENGE LA FESTA DE L’ARBRE

� MOLLET DEL VALLÈS 

ANNA PALOMO

JOCS. El Mercat Vell acull els infants de 6 a 12 anys �ARXIU

� RECONEIXEMENT

Dissabte es lliuraran els premis del
Dia de la Sardana 2008 a la basíli-
ca del Santuari de Nostra Senyora
de Montserrat (21 h). La Joventut
Sardanista de Martorelles va conèi-
xer el 27 d’abril que l’Institut de
l’Obra Ballet Popular li concedia
el reconeixement de Continuïtat,
pels seus 75 anys com a entitat. La
notícia es va rebre a Sant Climent
de Llobregat, Ciutat Pubilla 2008.
Després del lliurament, la cobla
La Principal del Llobregat oferirà
un concert. Els temes que s’inter-
pretaran són Per tu ploro, de Pep
Ventura; Davant la Verge, d’Enric
Morera; Alimara, d’Antoni Ros
Marbà; Als peus de la Verge, de
Conrad Saló; Sant Jordi, de Jordi
León; i ... de Montserrat estel, de
Fèlix Martínez Comín. �

Premi als 75
anys d’esforços
sardanistes
� MARTORELLES

CONTRAPUNT 

Diumenge (18 h) Diables de

Martorelles faran cagar el Tió a

l’Envelat. Pel que fa a Sant Fost,

celebraran el tió divendres

(18.30 h) a l’Ateneu. A Mollet,

dimecres es farà al Mercat

Municipal (11 h) i dijous, al

carrer de Sant Francesc.

TRADICIÓ

Caga Tió

�

� SANT FOST. Sarsuela de Nadal, un
concert antològic a càrrec de
Fòrum Abelló, Associació Musical
de Sarsuela de Mollet, clourà diu-
menge (16 h) a l’Ateneu el progra-
ma No t’aturis. També hi haurà una
mostra dels tallers realitzats per la
gent gran que hi ha participat.

Els infants ajuden els Reis Mags 
a trobar l’estrella cap a Mollet
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Una mostra de sis per tres metres
del pessebre sobre taula més gran de
Catalunya, el de Parets, es troba, des
de dilluns, a la 12a Biennal del Pes-
sebre Català, que se celebra a Tarra-
gona. L’Agrupació Pessebrista de Pa-
rets ha volgut enguany mostrar la
seva tasca fora del municipi. Amb-
tot, a causa de les mides de la seva
creació, 230 metres, li és impossible
traslladar-lo. Per aquest motiu, han
fet una petita recreació acompanya-
da d’un audiovisual que ensenya el
pessebre íntegrament. La secretària
de l’entitat, Maria Valldeoriola, ex-
plica que, gràcies a la versió reduïda
que han construït, podran “portar-
lo a altres localitats”.

DESPRÉS DE LA MISSA DEL GALL

Des de l’estiu, els pessebristes pare-
tans estan treballant per poder
obrir al públic les portes de sota la
plaça de la Vila. Enguany, la 22a
edició del betlem monumental ha
estat possible gràcies a la col·labo-
ració d’11 persones. A més, a part
del pessebre, també es pot visitar
una exposició amb una desena de
diorames i dibuixos fets pels esco-
lars paretans.

Pel que fa a les novetats, tot i que
segueix amb la mateixa línia, el pai-
satge d’aquesta edició és més verd i
incorpora elements com la cascada
d’aigua. A més, s’ha recuperat la re-
presentació d’escenes als interiors
de les masies. S’ha recreat amb ma-
terials naturals, excepte per a l’ela-
boració de les muntanyes, fetes

amb porexpan. La planta més usa-
da ha estat la molsa, de la qual se
n’han gastat 100 caixes, a més de fa-
rigola i altres arbustos. El pessebre
compta amb més de 1.000 figures,
30 de les quals són noves adquisi-
cions que s’han comprat al Mercat
de la Sagrada Família de Barcelona.

L’obertura serà després de la

Missa del Gall. A partir del dia 24
es podrà veure tots els festius i vigí-
lies d’11.30 a 13.30 h i de 17 a 21
h; i, a partir del 10 de gener fins a
l’1 de febrer s’obrirà dissabtes i diu-
menges de 17 a 21 h.

D’altra banda, el pessebre vivent
de Martorelles farà la primera re-
presentació diumenge (18.15 h). �

� TRADICIÓ | L’OBERTURA DE PORTES SERÀ DESPRÉS DE LA MISSA DEL GALL

El pessebre sobre taula més gran
de Catalunya es mostra a Tarragona   

� PARETS DEL VALLÈS

ANNA PALOMO

La 22a edició té un paisatge més verd i compta amb més de 1.000 figures, 30 de les quals són noves

� SANT FOST. Els pessebristes 
estrenaven la temporada divendres
al Turó de Can Teyà. Tot i les 
baixes d’alguns dels protagonistes
per malaltia, “tot va anar bé”, diu
Jaume Rifà, membre de l’entitat.

A més, ja s’han gravat les imatges
que s’inclouran a l’inici del futur
dvd de l’activitat: la inauguració
de la mà de l’alcadessa, Montserrat
Sanmartí, i del regidor, Antoni
Piñero. �FOTO: O.GASSÓ

PESSEBRE I
GRIP AL TURÓ
DE CAN TEYÀ

� NADAL

� El Patge Reial s’instal·larà dissab-
te (18 h) davant el local de l’AV de
l’Estació de França (carrer Fran-
cesc Macià, 70) perquè els nens i
nenes li entreguin la carta per als
Reis Mags. D’altra banda, diven-
dres (18 h), L’Era acollirà un taller
d’ornaments nadalencs. Dissabte,
es farà un taller de manualitats (12
h) a la Biblioteca Can Mulà; i, l’As-
sociació de Veïns Can Pantiquet-La
Casilla oferirà activitats a l’avingu-
da Gaudí, entre els carrers Enric
Morera i Sant Roc (11 h). 

� L’Associació de Col·leccionistes
de Mollet i Comarca organitza un
mercadet de Nadal i brocanters
diumenge al carrer Barcelona. Els
assistents podran trobar, entre d’al-
tres productes, objectes antics de
menys de 100 anys. Les parades es
podran visitar de 9 a14 h.

El Patge Reial recull
dissabte els desitjos
dels més petits

Col·leccionisme al
carrer Barcelona 

� La gent gran de la ciutat celebra
el Nadal aquest cap de setmana.
L’Ateneu Gran acollirà divendres
(17 h) la festa dels avis. I dissabte,
els jubilats de Can Pantiquet tin-
dran una tarda de ball al centre cí-
vic a partir de les 17 h.

Cap de setmana de
gresca per als avis
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Us desitgem un Bon Nadal
i un Feliç Any Nou!
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� ÀLBUM DE NADAL | TOT I EL FRED, AFLUÈNCIA DE PÚBLIC

Com cada any per aquestes dates, els diferents municipis

acullen les fires nadalenques. Dissabte Martorelles (1)

acollia la Fira del comerç i l’artesania on, a més de tro-

bar ornaments de Nadal, diferenst menestrals van poder

mostrar les seves produccions. Tot i la pluja, motiu pel

qual es va anul·lar la gimcana de tractors, Gallecs es va

enfirar diumenge (2) i va oferir als assistents un tast dels

seus productes. La Fira d’Artesans de Sant Fost (3), orga-

nitzada pel grup de dones Hedera, també es va celebrar

diumenge. Per últim, la Fira de Santa Llúcia de Mollet (4)

es podrà visitar fins al 21 de desembre. 

Fotos: O. Gassó, Ass. Pagesos Gallecs i A. Palomo.

Municipis enfirats

1

2

3

4
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MATRÍCULA OBERTA
Especial NadalTambé obrim els dissabtes
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MEDICINA I ESTÈTICA

Dra.
MONTSERRAT TORNER

Homeopatia
i Acupuntura

Adults i Nens
HORES CONVINGUDES

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

ENVEJA: UNA COMPETICIÓ EN QUÈ 

SEMPRE ES PERD

Rere un dels sentiments més comuns i més perniciosos, s’amaguen
complexos i frustracions que es poden superar valorant més el que
tenim i les persones que ens envolten. L’enveja és un sentiment tan
universal com perniciós. Totes les persones, en major o menor
mesura, pateixen en algun moment de la seva vida una aclapara-
dora sensació d’entrar, de manera espontània i irrefrenable, en
una competició amb l’altre en què sempre es perd. Col·loquem la
persona envejada en una posició de superioritat, abundància i
benestar. Com a conseqüència d’aquesta exaltació del que té o és
un tercer, sorgirà la impotència, la frustració, el desànim i la creen-
ça de ser inferior. La ràbia i la ira acompanyaran aquesta vivència i
mantindran una insana dependència de l’envejat cap a l’envejós.
És el que més o menys diu el prestigiós psicoanalista Harry Snack
Sullivan en la seva definicó de l’enveja: “un sentiment d’incomodi-
tat aguda, determinada pel descobriment que un altre poseeix
alguna cosa que nosaltres sentim que huaríem de tenir”.

Les demandes mostren les macances
El discurs de l’envejós és repetitiu, monòton i compulsiu sobre allò
que enveja i amb què competeix. Sabem quines són les seves man-
cances a partir del que enveja. L’objecte de l’enveja ha de ser una
persona concreta, també pot ser un “ideal” que se’ns ofereix com
a model a imitar i que el revesteix de valor.

Per Xavier Conesa
Psicòleg

� 93 570 71 54
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PER MENJAR

Ingredients

(per a 2 

persones)

- 2 cuixes de

pollastre

- suc de llimona

- cuscús

- 1/2 l de brou

de gallina

- "xarmela"

- confit de 

panses

Per a la 

"xarmela":

- canyella en

pols

- comí

- gingebre

- safrà

- pebre negre

- all

- julivert

Per al confit de

panses:

- 1 ceba grossa

- panses de

Corint

- sucre

- canyella

CUSCÚS DE POLLASTRE

Comencem netejant el pollastre. Hi posem una mica de suc de
llimona. Després hi passem una mica d'aigua. Tallem la ceba i
salem el pollastre. Oli a la cassola i hi dauren la ceba. Preparem
la "xarmela" amb all, julivert i oli. Canyella amb pols, comí,
una mica de gingebre, un polsim de safrà i de pebre. Ho batem
tot i ho estenem damunt del pollastre. Posem el pollastre a la
cassola. Rentem el cuscús perquè s'hidrati. Colem l'aigua i l'a-
manim amb oli d'oliva. Ara posem el pollastre a la cassola amb
tota la glaça de la paella. Hi aboquem a sobre el brou, amb
una mica de sal. Posem la cuscussera al damunt de la cassola on
hi ha el pollastre i hi afegim el cuscús. Quan arrenqui el bull el
pollastre, l'hi tindrem cinc minuts més. Refresquem el cuscús
amb una mica d'aigua. Ho remenem una mica; més sal, i ja el
podrem tornar a posar a la cuscussera. I cinc minuts més. A
part, hem confitat ceba en un cassó amb aigua i sucre. Ara hi
posem una mica de canyella i unes panses de Corint. I ho dei-
xem fer a foc lent remenant-t'ho tot de tant en tant. 	

�
INGREDIENTS
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MOLLET

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

FARMÀCIES DE TORN

PARETS
19-25. BARJA. Raval, 26

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

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

Maria Ortega Caricol (Mollet) 63 anys 09/12/08
Consuelo Sanz García (Mollet) 92 anys 10/12/08
Joan Domínguez Sánchez (Martorelles) 73 anys 10/12/08
Francisco Vegas Gaona (Mollet) 94 anys 10/12/08
José Romero Romero (Mollet) 98 anys 10/12/08
Juan Rodríguez Guirado (Mollet) 83 anys 10/12/08
Maria Volart Palau (Sant Fost) 82 anys 11/12/08
Emilia García Tortosa (Mollet) 99 anys 13/12/08
Joan Carrasco Villaescusa (Mollet) 89 anys 13/12/08
Josep Segalés Coma (Mollet) 73 anys 14/12/08
Leonardo Domínguez Parra (Mollet) 50 anys 15/12/08

Dades facilitades per la Funerària Monserdà

Cartellera del 19 al 24 de desembre

CINES MONTCADA

Crepúsculo Horari: 16.00-18.20-20.40-23.00

Ultimatum a la tierra Horari: 16.10-18.15-20.20-

22.30-0.40

Bolt Horari: 16.00-18.00-0.00

007 Quantum of solace Horari: 20.00-22.15-0.30

Madagascar 2 Horari: 16.30-18.30-20.30-22.30-0.30

LA RESTA DE LA CARTELLERA

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

HORARIS DIA 24/12/08

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: EVA ABADIN ALVAREZ i SONIA TRA-
VER MARTINEZ. Els afortunats podran recollir les entrades
presentant el DNI a la taquilla del cinema: C.C. EL PUNT DE MONT-
CADA. 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, 11 11ºC -1ºC 6ºC 1.011 hPa - 39 km/h W

DIVENDRES, 12 12ºC 0ºC 7ºC 1.015 hPa        - 13 km/h NNE

DISSABTE, 13 13ºC 3ºC 10ºC 1.001 hPa        - 24 km/h W

DIUMENGE, 14 9ºC 5ºC 7ºC 997 hPa 6,6 l/m2 24 km/h NNE

DILLUNS, 15 9ºC 5ºC 6ºC 1.006 hPa 2 l/m2 21 km/h SW

DIMARTS, 16 9ºC 5ºC 8ºC 1.008 hPa 3 l/m2 16 km/h SW

DIMECRES, 17 13ºC 4ºC 10ºC 1.014 hPa - 10 km/h S

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

Cel serè o poc ennuvolat al
matí. Cap a la tarda s’ente-
renyinarà amb núvols prims
sense més conseqüències.
Temperatures màximes cap
amunt.

Al matí encara hi haurà
restes de núvols que deixa-
ran el cel ben asserenat a
partir del migdia. Les tem-
peratures pujaran amb
ganes.

Amb l’anticicló situat al bell
mig de la península, el sol i
possibles boires matinals
seran els únics protagonistes
del dia. La temperatura
encara pujarà més.

Previsió per al cap de setmana

DIVENDRES 19 DISSABTE 20

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


 
 


DIUMENGE 21

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

EL MERCAT VELL I CA N’ARIMON
ACULLEN L’ACTIVITAT ‘JUGUEM
AL MERCAT’ I EL CAMPUS 
DE NADAL  Pàg. 46 

Di que sí Comèdia Durada: 104 min.
Horari: 16.15-18.20-20.30-22.45-0.40.
De: Peyton Reed Amb: Jim Carrey

El intercambio Thriller Durada: 140
min. Horari: 16.30-19.15-22.00. De:
Clint Eastwood Amb: Angelina Jolie

El valiente desperaux Animació
Durada: 85 min. Horari: 16.15-18.15-
20.15-22.15-0.15. De: Sam Fell

DEFUNCIONS

NAIXEMENTS

Ángela Gómez Benjumea (Sant Fost) 01/12/08
Aitana Poveda Saucedo (Mollet) 02/12/08
Elisabeth Barrautes (Mollet) 04/12/08
Martí Jurado Garrido (Mollet) 05/12/08
Alan Rubio Castillo (Mollet) 06/12/08
Leire Ruiz Ramos (Mollet) 11/12/08
Adrià Chilloron Porte (Mollet) 11/12/08
Jonami Morales López (Mollet) 14/12/08
Andrés Cañadilla Delgado (Parets) 17/12/08

Dades facilitades per l’Hospital de Mollet

MOLLET

PARETS

EXPOSICIONS

Divendres, 19

· MARATÓ RADIOFÒNICA.

De 10 a 18 h. Campanya de

recollida de joguines. Plaça

Catalunya.

· GENT GRAN. 17 h. Festa de

Nadal. Ateneu Gran.

· INFANTIL. 18 h. Taller d’or-

naments nadalencs. L’Era.

· XERRADA. 19 h. Crisi i vio-

lència de gènere, a càrrec de

Dones Gènesi. La Bombeta. 

· CONCERT DE NADALES. 19

h. A càrrec dels alumnes del

taller de cançons del centre

cívic de Can Borrell. Parc de

Can Borrell.

· VÍDEO CONCERT. 21 h. Sing

O’The Times, de Prince. La

Bombeta.

Dissabte, 20

· FESTA. 11 h. A l’avinguda

Gaudí.

· FAMILIAR. 12 h. Taller de

manualitats de Nadal. Biblio-

teca Can Mulà. 

· GENT GRAN. 17 h. Ball a

Can Pantiquet. 

· INFANTIL. 17 h. Taller de

construcció de joguines de

llauna. Museu Abelló. 

· INFANTIL. 18 h. Patge Reial

rural de Gallecs, organitzat

per l’Obra Social de Caixa

Catalunya. Can Jornet.

· TEATRE. 18.30 h. Magnòlia

Cafè, amb Som i Serem. Tea-

tre Can Rajoler. 

· ESPECTACLE. 19 h. D’Elite

Dance. Pavelló munipal.

Dilluns, 22

· CONCERT DE NADALES. 17

h. Corals Club Sant Jordi i al-

tres corals convidades. Tea-

tre Can Rajoler.

Dimarts, 23

· FAMILIAR. 12 h. Cançons de

Nadal. Biblioteca Can Butjo-

sa.

MOLLET

· MOSTRA. Llaunes d’abans.

Te’n recordes?, de G. De An-

dreis. Museu Abelló. Fins a

l’11 de gener.

· APARADOR. FerranElOtro a

Maria Ramió / jo a Maria /

ElOtro a mia / ferranElOtro a

miapròpia / apropiació de

miapròpia, de ferranElOtro.

Museu Abelló. Fins a 15 de

febrer.

· MOSTRA. Les joguines de la

col·lecció. Museu Abelló. Fins

a l’11 de gener.

· MOSTRA. L’àvia Marinette,

de Rosa Agenjo. Centre cul-

tural La Marineta. Fins al 20

de desembre.

PARETS

· MOSTRA. Roig, de l’associa-

ció Crea. Del 20 a l’11 de ge-

ner. Can Rajoler.

MARTORELLES

Divendres, 20

· GENT GRAN. Tarda. Ball a

l’Envelat.

Dissabte, 21

· INFANTIL. 18 h. Caga Tió.

Envelat.

SANT FOST

Divendres, 20

· INFANTIL. 18.30 h. Caga

Tió. L’Ateneu.

· CONCERT. 19 h. Cor Infantil

Amics de la Unió. L’Ateneu.

Diumenge, 21

· CLOENDA ‘NO T’ATURIS’.

16 h. Concert Sarsuela de

Nadal. L’Ateneu.

· XERRADA. 17 h. L’Atlas, els

berbers i el Toubkal. Casal

d’avis Mas Cantí. 

a la porta del local de l’AV

Estació de França.

· PESSEBRE VIVENT. 18 h. De

l’esplai Xivarri a l’accés al

parc de Can Mulà per l’avin-

guda Burgos.

· ESPORT. 18.30 h. Festival de

patinatge artístic. Pavelló

Riera Seca.

· ACTE PER LA PAU. 19 h.

Plaça Catlunya.

· TEATRE. 20 h. Gramàtiques

del plaer, de La Piga. La

Bombeta.

· BALLS DE SALÓ. 20 h. Fes-

ta. Can Gomà.

· CONCERT. 21.30 h. Cor Am-

pacanta. Església de Sant Vi-

cenç. 

Diumenge, 21

· COL·LECCIONISME. Matí.

Mercadet. Carrer Barcelona.

· CONCERT. 19.30 h. Petiso

Orejudo i Once a week. La

Bombeta.

Dissabte, 20

· ESTRENA. 17 h. Espai Crei-

xem llegint en família. Bi-

blioteca Can Butjosa.

Diumenge, 21

· EXCURSIÓ. 10 h. A l’entorn



� LA DADA

150
� Són les hectàrees de sòl agríco-
la de Gallecs on es conreen pro-
ductes biològics (sense productes
químics). Dilluns la Plataforma per
la Defensa de Gallecs organitzava
una xerrada sobre la realitat agrí-
cola a l’espai rural. 16

� LA FRASE

� JORDI GUILLOT, vicepresident
d’Iniciativa per Catalunya Verds en

una visita a Mollet. 22

� LA PARAULA

Brocanter

� És la persona que té com a ofici
comprar i vendre objectes usats
que no tenen més de cent anys.
L’Associació de Col·leccionistes de
Mollet n’organitza un mercadet
diumenge al carrer Barcelona. 48

� L’APUNT

DV, 19 DESEMBRE 2008

www.contrapunt.catla contra... i punt56

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

19 de desembre de 2003 (n. 129)
La botiga Colorines guanyava el
desaparegut Concurs d’Aparadors,
en una setmana en què el PSC
donava per fet el salt de Montse-
rrat Tura a una conselleria. 

–Vius a la Conreria?
–Fa sis anys, abans vivia a Badalona. Ara
vivim envoltats de bosc. És un lloc molt
tranquil, respires aire pur. 
–Per què dedicar un web a aquest espai?
–El web http://laconreria.webcindario.com
era un somni. La Conreria és una zona
desconeguda, fins i tot per a la gent de
Sant Fost. És un petit tresor desconegut.
–Alguna descoberta?
–La Font de l’Hort dels Monjos només en

vaig trobar referències en un mapa de
l’any 1914.
–Tot l’esforç per la divulgació?
–Sí, i també hem creat una entitat, Amics
de la Conreria. Volem divulgar el seu pa-
trimoni natural i històric.
–L’edifici de la Conreria té història?
–Ara és un alberg, però fins al 1998 va ser
un seminari. Primer, al segle XIII, havia
estat un convent de monges agustines, pe-
rò després va passar a mans de l’Estat.
Quan Barcelona va patir la febre groga, va
ser un centre sanitari i, al costat, hi havia
un cementiri on enterraven els malalts.
–Un patrimoni natural ben conservat?
–Està amenaçat urbanísticament i castigat
pels incendis. El patrimoni històric està
deixat, però queden boscos preciosos. 

� PER: ESTEVE GIRALT

Recorre els boscos de la Conreria per divulgar el
seu patrimoni natural, històric i cultural.

Javier Aranda

La Conreria 
és un tresor
desconegut 

EN ESSÈNCIA

Amb la crisi hi haurà més 
aturats i més problemes 
socials que els governs han 
de saber abordar

“

En motiu de les festes 
nadalenques,la propera 
edició de CONTRAPUNT 
sortirà el proper dimecres 24. 
Aprofitem per desitjar als 
lectors un BON NADAL!


