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� La carn és el producte que
més s’ha encarit, però el peix fins
i tot és més barat que fa uns dies 

� La situació econòmica fa que
els preus dels productes típics
no incrementin com altres anys    

� MOLLET DEL VALLÈS | SUCCESSOS � � PARETS / MOLLET | CULTURA

ELS MOSSOS DETENEN SET JOVES PER
CINC ROBATORIS A COMERÇOS
A L’ENTORN DEL CARRER ALSINA 8

La demanda d’ajuts per
la crisi desborda Càritas

Una cistella 
nadalenca 
més assequible

� EFECTES DE LA RECESSIÓ ECONÒMICA | ELS USUARIS A LA SEU MOLLETANA HAN AUGMENTAT UN 40% / 3 i 4

� COMERÇ

L’ONG ha creat un banc d’aliments que, des de l’octubre, ja ha atès 250 persones, el 91% immigrants

RECTA FINAL. Aquesta setmana les vendes s’han
intensificat per la proximitat de les festes �A.P.

� Sanmartí presenta una
proposta amb 4 milions
menys que el 2008 / 16

� L’equip de Seguer farà
un crèdit de 3,2 milions
per a inversions / 13

Parets i Sant Fost
retallen la despesa
de festes populars i
actes protocol·laris

� PRESSUPOSTOS 2009

� El planejament deixa
fora del sòl urbà uns
40 propietaris / 6

Urbanisme aprova
el polèmic pla de la
Conreria que ja es
va plantejar el 2002

� TERRITORI

‘LA MISSA DE LA CORONACIÓ’  
DONARÀ LA BENVINGUDA AL 2009  30
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La demanda de prestacions dels
serveis que ofereix Càritas-Mollet
ha augmentat enguany un 40%,
quasi el doble que l’any passat. El
motiu principal, segons l’entitat, ha
estat la crisi, que ha deixat sense in-
gressos moltes famílies. La respon-
sable de la delegació molletana, M.
Teresa Sacurun, explica: “Tot i
que es va començar a notar a la
primavera, a l’octubre començà-
vem a estar desbordats”. D’altra
banda, però, s’ha de tenir en comp-
te que s’ha ampliat l’horari dels ser-
veis socials i, per tant, es poden
atendre més persones. Tot i això,
Sacurun afirma que mai havia vist
“una situació tan desesperada”. A
més de l’augment de les famílies
necessitades, els donatius d’empre-
ses i particulars a Càritas també
han baixat a causa de la situació
econòmica actual. Amb tot, l’enti-
tat suporta la situació gràcies a una
subvenció de La Caixa.  

El perfil dels usuaris correspon a
una majoria d’estrangers, tot i que
la demanda espanyola ha passat del
2% al 10% en un any. El gran aug-
ment de la demanda d’autòctons es
deu, segons Sucurun, al fet que l’A-
juntament i la Generalitat, que
abans de l’increment massiu del
nombre d’aturats eren la principal
font d’ajut, “en aquests moments

no poden assumir el nombre tan
elevat de peticions”. 

Pel que fa als immigrants, Càri-
tas atén tant a les persones amb
permisos de residència com a les
que no tenen la seva situació lega-

litzada. Marta Granollers, treballa-
dora social de l’entitat a Mollet, in-
dica que “les persones sense pa-
pers són qui ho tenen més difícil
perquè no poden accedir a altres
tipus d’ajudes”. �

�Els marroquins (38%), seguits dels 
subsaharians (36%), són els usuaris més
freqüents dels cursos d’alfabetització ja
que acostumen a ser els que no coneixen
la llengua, ni saben llegir ni escriure.

CAMPANYA DE NADAL FORMACIÓ

La crisi incrementa un 40%
els usuaris de Càritas a Mollet

� SOLIDARITAT | MEMÒRIA ANUAL DE L’ONG

� MOLLET DEL VALLÈS

ANNA PALOMO

ELS MOSSOS PARTICIPEN
EN LA RECOLLIDA D’ALIMENTS

�En aquestes dates diferents col·lectius i
entitats recullen menjar per a Càritas: els
Mossos d’Esquadra han participat a la 
campanya de Nadal; així com també les
escoles de Sant Fost.

ELS USUARIS MÉS FREQÜENTS   
DELS CURSOS SÓN MARROQUINS

SENSE ÀNIM DE LUCRE

LA DELEGACIÓ MOLLETANA 
NECESSITA MÉS VOLUNTARIS

�Actualment, unes 50 dones formen 
part de l’equip de voluntariat de 
Càritas-Mollet. L’entitat necessita més
gent que pugui cuidar els fills de les
dones que fan cursos al matí.

S’ha atès un 8% més d’autòctons respecte
al 2007 a causa de l’augment de l’atur

Membres de l’entitat asseguren que mai
havien vist tantes famílies necessitades

L’entitat solidària Càritas ajuda les
persones amb falta de recursos mit-
jançant un pla de treball personalit-
zat. Enguany la treballadora social
ha realitzat al voltant d’unes 700 vi-
sites per valorar de quin tipus de
necessitat es tracta. També s’oferei-
xen cursos d’alfabetització en caste-
llà i, després, en català. Un cop se
sap llegir i escriure, s’imparteix un
curs d’orientació sociolaboral per-
què els nouvinguts coneguin la rea-
litat social del país, i se’ls informa
sobre temes legals. També s’ensen-
ya com fer un currículum vitae per
facilitar la recerca de feina.

Tot i que Càritas no té una borsa
de treball, sí que esporàdicament
ofereix feines d’atenció domicilià-
ria. Enfocat a aquesta demanda,
també fa un curs de formació en
aquest àmbit, sobretot a dones. 

D’altra banda, l’entitat molletana
cobreix un servei assistencial mit-
jançant el rober (donació de vesti-
menta) i el nou banc d’aliments. El
primer servei enguany ha augmen-
tat en 500 el nombre d’usuaris res-
pecte el 2007, i ha arribat a unes
2.200 persones. �

L’entitat ofereix
cursos per
conèixer la 
realitat social

� MOLLET DEL VALLÈS

A. PALOMO

La Generalitat i 
l’Ajuntament reben més
sol·licituds d’ajuts que
les que poden assumir 

Càritas presta servei tant 
a nouvinguts amb permís 
de residència com a qui 
no viu una situació legal

EMPLAÇAMENT. L’entitat es troba al carrer La Pau �ARXIU
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El passat octubre Càritas-Mollet in-
cloïa un nou servei a les seves pres-
tacions, el banc d’aliments, amb
l’objectiu d’augmentar les ajudes
en aquest moment de crisi. A Mo-
llet, Creu Roja també ofereix el ser-
vei i Càritas l’ha volgut introduir
per la gran demanda existent. Ac-
tualment es troba en un període de
prova, no serà fins a principis d’any
que es constituirà oficialment. De
moment, però, ja ha atès unes 250
persones, la majoria immigrants
(91%). El percentatge més elevat
correspon a llatinoamericans. El
seu perfil, segons la treballadora so-
cial Marta Granollers, correspon a
mares sense parella que “tenen la
pressió d’haver de mantenir la fa-
mília aquí i enviar diners al seu
país d’origen”. 

El subsaharià és el segon col·lec-

tiu que ha fet més ús del Banc d’A-
liments. “Molts d’ells han arribat
en pastera sense res, però aconse-
gueixen tirar endavant perquè 
s’ajuden molt entre ells”, apunta
Granollers.

IMMIGRANTS JA ASSENTATS

Els marroquins també s’han vist
obligats a acudir a Càritas. Grano-
llers explica que “molts d’ells ja es-
taven assentats a Mollet, amb per-
mís permanent i, fins i tot,
nacionalitat espanyola” i han patit
la caiguda del sector de la construc-
ció. A més, la treballadora social
afegeix que un altre dels factors que
agreuja la situació és que normal-
ment es tracta de famílies nombro-
ses. Pel que fa a les dones, no acos-
tumen a treballar “per tradició del
seu país d’origen, però també per-
què tenen fills petits i no saben on
deixar-los”. D’altra banda, ja es co-

mença a notar el canvi de genera-
cions i “les més joves sí que treba-
llen”, diu Granollers. �

Neix el servei del banc d’aliments

� MOLLET DEL VALLÈS 
ANNA PALOMO

Des de l’octubre, aquesta prestació ha atès 250 persones, de les quals el 91% són immigrants, una majoria procedents de països llatinoamericans 

�  SOLIDARITAT | CÀRITAS DAVANT ELS EFECTES DE LA CRISI

El banc d’aliments està situat al

carrer Can Pantiquet número

35. Es tracta de la Capella

Sagrada Família, un local 

parroquial. Durant el mes de

desembre s’està portant a

terme la campanya de Nadal,

però es poden fer donacions

durant tot l’any. Càritas 

demana oli, pasta, farina, 

conserves, sucre, arròs, llet, 

llegums i sabó de roba. Els 

productes es poden portar a la

parròquia, a les oficines de

Càritas (carrer La Pau) i a la

Capella Sagrada Família els

dimarts de 16 a 18 h.

A CAN PANTIQUET
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La Comissió Territorial d’Urbanis-
me de Barcelona ha aprovat defini-
tivament la modificació puntual
del Pla general d’ordenació al sec-
tor de la Conreria. Amb aquesta
aprovació es tanca un procés urba-
nístic iniciat el 2002, quan l’Ajun-
tament presentava un projecte amb
una nova delimitació de l’àmbit de
sòl urbà, que dividia la Conreria en
set sectors, que els veïns han anat
urbanitzant progressivament. L’a-
provació fa que “ara els veïns de la
Conreria estiguin en sòl urbà de
ple dret després de molts anys”,
apunta el regidor d’Urbanisme,
Juan Fernández. 

La delimitació aprovada, però,

deixa fora de l’àmbit urbà una qua-
rentena de propietaris, que ja en el
seu moment van interposar recla-
macions judicials, que van paralit-

zar el procés. Els afectats reclamen
que se’ls inclogui en la qualificació
urbana i critiquen la “manca de
diàleg del govern local”. Fernán-
dez manté que amb el nou Pla
d’Ordenació Urbanística Munici-
pal (POUM) s’estudiarà quins casos
concrets podrien revisar-se.

EXPOSICIÓ DEL POUM

D’altra banda, dissabte a la Biblio-
teca es va celebrar una jornada per
explicar el contingut del POUM i

exposar els canvis que ha patit el
projecte després de les reunions
maningudes entre l’Ajuntament i
diferents veïns i associacions. Les
exposicions, que es van organitzar
per barris, van aplegar unes 700
persones en total, que van poder
consultar dubtes amb els regidors i
l’arquitecte municipal. L’equip de
govern s’ha mostrat satisfet de “la
gran participació ciutadana i la
transparència del procés”. �

� SANT FOST DE CAMPSENTELLES

LAURA ORTIZ

� PLANIFICACIÓ | ELS DOCUMENTS PENDENTS A SANT FOST

La Comissió d’Urbanisme de Barcelona
dóna el vistiplau al pla de la Conreria

SOCIETAT

DC, 24 DESEMBRE 2008  6 contrapunt

L’AJUNTAMENT DE PARETS INSTAL·LA PLAFONS PER PINTAR GRAFITS AL PARC DEL CEMENTIRI I AL PARC DE CAL JARDINER*

LA MARATÓ DE RÀDIO MOLLET RECULL   
250 JOGUINES PER ALS REIS DE CREU ROJA

� COMUNICACIÓ | CAMPANYA SOLIDÀRIA

� MOLLET. La primera edició de la marató radiofònica de Ràdio Mollet 
divendres a la plaça Catalunya va recaptar 250 joguines per a la campanya
de Reis de Creu Roja. Enguany, 242 infants de famílies amb dificultats
econòmiques a Mollet es beneficiaran de la campanya.

Unes 700 persones participen en les xerrades informatives sobre el POUM que s’ha d’aprovar en breu

L’ACCÉS. La B-500 és l’entrada a la zona de la Conreria �ARXIU

En la mateixa sessió, la 

Comissió Territorial d’Urbanisme

va tornar a deixar sobre la taula

l’aprovació del pla parcial 

d’ordenació del Calderí de 

Mollet. El punt, que 

entrava a l’ordre del dia, no es

va poder aprovar perquè 

manquen dos informes: un del

Departament d’Habitatge de la

Generalitat i un altre de 

l’Agència Catalana de l’Aigua.

SOBRE LA TAULA

El pla del Calderí

�

L’Oficina Tècnica d’Equipaments
i Infraestructures de la Diputació
de Barcelona ha fet l’adjudicació
provisional del concurs de projec-
tes d’execució de la futura bibliote-
ca central i la nova comissaria de
Policia de Mollet. L’adjudicació,
feta mitjançant concurs públic, ha
recaigut en l’empresa Taller 9S
Arquitectes per un import toal de
344.827 euros. Els nous equipa-
ments s’han de construir a la plaça
Miquel Martí i Pol, al barri de Can
Pantiquet. �

S’adjudiquen els
projectes de la
futura comissaria
i la biblioteca 

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

Ajut de la Diputació
per a l’oficina local
d’habitatges a Parets
� PARETS. La Diputació ha concedit
un ajut de 2.800 euros a
l’Ajuntament de Parets per a les
polítiques locals d’habitatge.
L’objecte és millorar la gestió de
l’Oficina Local d’Habitatge en la
seva orientació de servei públic i
atenció a la ciutadania. La subven-
ció, que s’ha fet a través
d’HabitaParets, s’inclou en una
partida de 100.000 euros, dels
quals es beneficiaran 13 municipis.
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Dotze anys per a un veí
acusat d’agressió sexual 

� JUTJATS | LA VÍCTIMA ERA UNA MENOR

La Secció vuitena de l’Audiència de
Barcelona ha condemant un veí de
Mollet a 12 anys de presó per agredir
sexualment una menor. L’acusat,
D.O.F., de 34 anys, també haurà
d’indemnitzar la menor amb 10.000
euros per danys morals i físics. La
sentència exposa que la nit del 20 de
novembre de 2007, el condemant
circulava per Mollet quan va veure
la menor, de vuit anys, que intentava
obrir una porta. D.O.F. va baixar del
cotxe, va agafar-la del braç i va obli-

gar-la a entrar al vehicle, amb què va
anar a un camí de terra proper i,
segons la sentència, va obligar-la a
fer-li tocaments i va agredir-la sexual-
ment, tot i que ella es va resistir.
L’home va deixar sortir a la nena
quan va acabar. El tribunal l’ha con-
siderat culpable perquè el condem-
nat va tacar els pantalons de la vícti-
ma de semen, que s’ha comprovat
que pertanyia a l’agressor mitjançant
una prova d’ADN. El tribunal ha tin-
gut en compte el trastorn de persona-
litat que pateix el condemnat a qui
ha aplicat un atenuant. En el judici,
D.O.F. va dir que era innocent. �

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

� SERVEIS | PREVISIÓ PER AL 2009

Els Mossos detenen set joves
per robatoris a comerços 

� SUCCESSOS | ELS LLADRES ACTUAVEN DE NIT A L’ENTORN DEL CARRER ALZINA

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat
d’Investigació de Mollet han detin-
gut sis joves entre 19 i 22 anys, veïns
de Mollet i de Cerdanyola, com a
presumptes autors de cinc robatoris
amb força a establiments comercials
de Mollet i d’un delicte de recepta-
ció. Entre el 27 de novembre i el 3
de desembre, es van cometre diver-
sos robatoris amb força, que es per-
petraven durant la nit i a l’entorn del
carrer Alzina de Mollet. 

La investigació dels Mossos va
portar a un grup de joves amb diver-

sos antecedents que usaven un pis al
mateix carrer per guardar-hi els ob-
jectes sostrets. Amb la col·laboració
de la Policia Local, el 18 de desem-
bre, els agents van poder escorcollar
el domicili on es va trobar material
robat i es va detenir cinc membres
del grup. Al llarg del dia, es va loca-
litzar i detenir dos joves més, un
d’ells en l’escorcoll d’un locutori, on
hi havia ordinadors robats. 

CENT DETENCIONS PRÈVIES

Els detinguts són: Daniel S.T., de 19
anys, i amb 28 detencions prèvies;
Ivan M.B., de 22 anys, i amb 9 de-

tencions; Antonio J.H., de 19 anys,
amb 5 detencions; Joan G.B., de 20
anys, i amb 13 detencions prèvies.
Tots quatre veïns de Mollet. També
van detenir Antonio M.H., de 20
anys, de Cerdanyola i Khalid M., de
19 anys, de Badalona.

Els detinguts van passar a disposi-
ció judicial el 19 de desembre i tres
dies després, dos d’ells juntament
amb Felipe M.D., de 22 anys, veí de
Mollet i amb 40 detencions prèvies,
van tornar a ser detinguts. Els agents
els van enxampar després d’un roba-
tori amb força a un bar de la ciutat
el dia 22 de desembre al voltant de
les 2.30 h de la matinada. �

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

El gas natural arribarà als veïns
de Santa Maria de Martorelles
� Gas Natural farà arribar el subministrament del servei a Santa Maria de
Martorelles durant l’any 2009. Així ho ha anunciat la firma, que al llarg de
l’any vinent, preveu fer una inversió de 81 milions d’euros a Catalunya per
fer arribar el subministrament a 17 poblacions d’arreu del territori. 
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El tram de 3,8 quilòmetres de la
carretera C-35 entre Parets i Gra-
nollers és el tercer més perillós de
tota la xarxa viària catalana. Aques-
ta és la conclusió de l’estudi Euro-
Rap, que elabora el RACC amb la
col·laboració del Servei Català de
Trànsit i el Departament de Políti-
ca Territorial i Obres Públiques de
la Generalitat, i que analitza el risc
d’accidents a les vies catalanes. 

MITJANA D’ACCIDENTS

En concret, la C-35, que envolta
pel nord el Circuit de Catalunya, va
registrar una mitjana anual de 2,7
accidents amb morts i ferits greus,
una dada que fa que el RACC la
classifiqui com una via amb un risc
molt elevat. Les altres dues carrete-
res que comparteixen aquesta quali-
ficació són la variant d’Olot (N-260)

i el tram de la GI-512, entre Torde-
ra i Maçanet de la Selva. 

Al Baix Vallès, la BV-5001 (carre-
tera de la Roca), entre Martorelles i
Montcada, té un risc mitjà d’acci-
dents. Entre els anys 2005 i 2007,
aquest tram de 6,1 quilòmetres va

registrar a l’any una mitjana de si-
nistres greus del 2,3.  

Entre les vies considerades amb
baix risc d’accidents es troben la BV-
500, entre Martorelles i Vilanova; la
C-17, de Barcelona a Mollet; i la B-
500, entre Badalona i Mollet. �

� MOBILITAT | TRAM DE 3,8 QUILÒMETRES D’ALT RISC D’ACCIDENTS

La C-35 a Parets, la tercera
via catalana més perillosa 
� PARETS DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

ALT RISC. El tram considerat el tercer més perillós de Catalunya �A.P.

� INFRAESTRUCTURES

El PTOP aprova
el pla director
de la línia de
tren Orbital
� MOLLET. Després de l’informe
favorable de la Comissió
d’Urbanisme de Catalunya, la
Generalitat ha aprovat el pla
director de la Línia Orbital
Ferroviària, que unirà Vilanova i
Mataró en un recorregut de 120
km que passarà per més d’una vin-
tena de municipis, entre els quals
hi ha Mollet i Parets. El pla per-
metrà fer les corresponents reser-
ves de sòl per a la futura línia, de
la qual es construiran 68 quilòme-
tres de nova via i que preveu
donar servei a 39 estacions. En les
primeres estimacions es determi-
na que l’execució d’aquest projec-
te comportarà una inversió d’uns
4.000 milions d’euros.

� BENESTAR SOCIAL

El centre de dia
de discapacitats
aconsegueix
més recursos

Després d’una setmana de mobilit-
zacions dels familiars dels usuaris
del centre de dia per a les persones
amb discapacitat psíquica de l’a-
vinguda Calderó, dijous es reunia
la cap de gabinet de la Conselleria
d’Acció Social i Ciutadania, Roser
Vidal, amb l’Ajuntament de
Mollet i els representants dels
pares per buscar solucions al “mal
funcionament del centre”, segons
els familiars. Durant la trobada, la
Generalitat admetia que el projec-
te, que s’havia aprovat abans de la
posada en marxa del centre, no
s’adequava al grau de discapacitat
dels usuaris. Vidal es comprometia
a destinar més recursos i a aug-
mentar el nombre de treballadors.
A més, es crearà una comissió de
seguiment i, a l’abril, hi haurà una
reunió per comprovar si s’han
complert les expectatives. �

El peatge de la
C-33 s’encarirà
un 3,8% a partir
de l’1 de gener

� MOLLET. El preu del peatge de
l’autopista C-33 a Mollet serà un
3,8% més car a partir del proper 1
de gener. El Departament de
Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat apro-
vava dilluns la revisió anual de
tarifes dels peatges. Així, els usua-
ris de la barrera passaran de pagar
d’1,31 a 1,36 euros, que és el resul-
tat de la suma dels peatges del
tram de la Generalitat, entre
Barcelona i Montmeló (1,11
euros) i del tram de l’Estat entre
Montmeló i Granollers (0,25).

� MOLLET DEL VALLÈS

ANNA PALOMO
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MATRÍCULA OBERTA
Especial NadalTambé obrim els dissabtes

Dijous sortia des de Mollet un ca-
mió cap al port de Barcelona amb
els aliments i materials que l’entitat
Mollet amb Cuba ha recaptat per
enviar al municipi d’El Cerro (l’Ha-
vana). Una cadena humana va ca-
rregar fins a 250 caixes plenes d’ali-
ments, roba, aparells d’aire condi-

cionat, camilles d’hospital, material
sanitari i matalassos, entre d’altres.

Està previst que un contenidor
de transport marítim, de més de 30
metres cúbics, surti del port de Bar-
celona abans de Nadal i arribi al
seu destí tres setmanes després. Un
cop a Cuba, el Poder del Pueblo
d’El Cerro, òrgan d’administració
local, gestionarà els productes i farà
un reportatge per mostrar a l’entitat

molletana que l’enviament ha arri-
bat a mans del poble. A més, l’enti-
tat solidària també ha fet una crida
monetària mitjançant el seu núme-
ro de compte (2013-0263-64-
0201085173). Fins al moment ja
s’han recaptat 2.144 euros. 

La campanya s’ha dut a terme
després que els huracans Gustav i
Ike devastessin l’illa el passat mes
de setembre. �

� COOPERACIÓ | MOLLET AMB CUBA ENVIA 250 CAIXES D’AJUT A L’ILLA

De camí cap a El Cerro

� MOLLET DEL VALLÈS

ANNA PALOMO

LA CÀRREGA. Membres de l’entitat van carregar el camió amb el material recollit� A.P.

� PARETS DEL VALLÈS. L’Ajuntament
de Parets ha adquirit sis bicicletes
elèctriques que estaran a disposi-
ció dels treballadors del consistori
perquè en facin ús en els seus des-
plaçaments. Amb la mesura es
pretén substituir el cotxe per la bi-
cicleta en trajectes urbans i, d’a-
questa manera, reduir les emis-
sions de diòxid de carboni.

Bicicletes elèctriques
per als treballadors
de l’Ajuntament

� MOLLET DEL VALLÈS. Els equipa-
ments de la ciutat tanquen els dies
festius i varien els horaris. Així
doncs, la biblioteca Can Mulà no
obrirà del dia 24 de desembre a l’1
de gener, i el 5 i 6 del mateix mes.
Els centres cívics faran vacances

del 22 de de-sembre al 6 de gener,
excepte Can Pantiquet, que co-
mençarà les festes el 24. I, l’Ofici-
na d’Atenció Ciutadana treballarà
només pel matí fins al 2 gener; i
tancarà el 27 de desembre i el 3 de
gener. �

Els centres cívics tanquen
per vacances de Nadal

� EQUIPAMENTS | HORARIS ADAPTATS A LES FESTES



El pressupost municipal de
l’Ajuntament de Parets i el Patronat
Municipal Pau Vila per a 2009 és
gairebé idèntic al d’aquest any, amb
25.264.314 euros (un increment
del 0,84%). El document finances
s’ha elaborat, segons la regidora
d’Hisenda, Sònia Lloret, a partir de
tres premises: “un esforç en la con-
tenció, l’ampliació de les partides
dedicades als serveis socials i el
manteniment de les inversions per
generar ocupació”.

En aquest sentit i davant la situa-
ció de crisi econòmica, el consistori
ha elaborat un pla de contenció de
la despesa, algunes mesures del
qual es van començar a aplicar en
el segon semestre d’enguany, quan
ja es va notar la frenada d’ingressos
per permisos d’obres i plusvàlues.
Com a resultat de l’aplicació d’a-
quest pla, el consistori preveu que
la despesa corrent augmenti un
1,31%, per sota l’IPC.

L’altra característica, a grans
trets, del pressupost municipal per
a 2009 és l’augment de la despesa
en ajuts socials, “davant una previ-
sió d’increment d’usuaris arrel de
la crisi”. Per això, el govern ha pre-
vist 25 mesures que suposen un
creixement de 548.775 euros. En-
tre aquestes accions, la partida del
servei de teleassistència passarà de
7.000 euros a 20.000 euros i serà

gratuït per a totes les persones ma-
jors de 80 anys que viuen soles; els
pensionistes i jubilats amb escassa
capacitat econòmica estaran ex-
cempts de la taxa mediambiental,
la qual cosa suposarà 11.000 euros
menys d’ingrés; es destinaran
21.000 euros al menjador social i

servei de menjador a domicili, i
9.000 euros més al programa d’a-
tenció domiciliària per donar su-
port a l’aplicació de la Llei de de-
pendència. Pel que fa a la infància i
les famílies, s’ampliaran les beques
escolars fins a 65.000 euros i el ser-
vei d’atenció psicològica dels 6 als

18 anys fins a 38.000 euros, entre
altres mesures. 

El pressupost de 2009 preveu un
capítol d’inversions de gairebé cinc
milions d’euros (4.937.000), que es
destinaran en gran part a la residèn-
cia per a gent gran, a una nova es-
cola bressol municipal i a millores a

la via pública. Més d’un 60% d’a-
questes inversions s’afrontaran per
mitjà d’un prèstec de 3,2 milions.

L’OPOSICIÓ S’ABSTÉ

Tot i reconèixer “un esperit de con-
tenció i d’increment d’ajuts so-
cials” i l’inclusió de propostes seves
en el pressupost, el grup de CiU es
va abstenir per desacord en algunes
partides: “Les despeses de personal
han crescut un 4,6%”, deia Fran-
cesc Pulido. El portaveu de Conver-
gència també destacava l’increment
de la despesa, davant el nou crèdit
previst. Aquesta mesura també dis-
gustava NOPP que, a més lamenta-
va que el pla de contenció no hagi
estat debatut en una comissió i des-
tacava que, amb tot, el govern “ha
estat incapaç de reduir la despesa
corrent”, deia Rosa Martí. �

� ARQUES MUNICIPAL | EL PLE DÓNA EL VIST I PLAU A UN PRESSUPOST DE 25.264.314 EUROS, UN 0,84% MÉS ALT QUE L’ANY PASSAT

EL GOVERN DESESTIMA LES AL·LEGACIONS  
DE NOPP ALS IMPOSTOS I TAXES PER A 2009

� ORDENANCES | APROVACIO DEFNITIVA

� El ple aprovava definitivament les ordenances fiscals per a 2009, després
de desestimar tres al·legacions presentades per NOPP, que sol·licitava la 
congelació de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica i la gratuïtat del
ºtransport urbà per als joves de 12 i 13 anys. POLÍTICA
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� PARETS DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

El procés de pressupostos

participatius Amb els diners tu

hi comptes s’ha tancat amb la

intervenció de 1.070 persones.

Finalment, els 300.000 € que s’hi

destinen es distribuiran entre

quatre projectes. Tres han sorgit

d’un bloc de propostes ja fetes a

anteriors procesos: l’arrajament

de Ca n’Oms (88.000 €), el circuït

de bicicleta BMX (30.000 €) i la

millora d’enllumenat públic

(32.000 €). Pel que fa al segon

bloc de nous suggeriments, el

més votat ha estat el de les

obres a les pistes esportives de

Can Butjosa (149.000 €).

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ

Pistes de Can Butjosa

�

MESURES DEL PLA DE CONTENCIÓ

Parets conté la despesa de 2009 i
contrau un prèstec per a inversió

Distribució del 
pressupost (25 Ml €)PEL QUE FA A PERSONAL MUNICIPAL I POLÍTICS:

Congelació de sous i retribucions a regidors i grups ...................  - 5.000 €
Redistribució del personal de l’OAC ............................................   - 13.882 €
Anul·lació contractes d’estudis i assessoria ...............................   - 52.736 €

PEL QUE FA A L’ESTALVI ENERGÈTIC:
Reducció del consum de telefonia un 16,67% ...........................   -20.000 €
Inversió en l’enllumenat públic per reduir despesa
Contractes (recollida d’animals, poda d’arbres, neteja clavegueram...)
ajustats a l’IPC, sense possibles ampliacions
Disminució d’hores d’encesa dels llums de Nadal i instal·lació de bombetes 
de baix consum...........................................................................  - 10.000 €

PEL QUE FA A LA PUBLICITAT I AL PROTOCOL:
El butlletí municipal canvia la periodicitat a mensual .................  - 20.000 €
Es redueix un 47% la partida d’atenció protocol·lària  .................. - 6.000 €

PEL QUE FA A ACTIVITATS:
Eliminació de la partida del servei de Polibus .............................  - 40.000 €
Eliminació de la Fira d’Entitats ...................................................  - 35.000 €
Eliminació de la fira Ecovallès ...................................................  - 20.000 €
Menys espectacles a la programació estable i contractació de muntatges 
més subvencionats
Canvis als formats de festes (canvi d’orquestra per dj, eliminació d’un
cinema a la fresca, eliminació del tren de festa major, reducció del temps 
dels focs artificials, entre altres)

Serveis Urbans             55..550000..000000  €

Patronat Mun. P. Vila   33..330000..000000  €

Urbanisme i habitatge  33..110000..000000  €

Seguretat Ciutadana    11..550000..000000  €

Esports 11..332200..000000  € 

Educació 11..330000..000000  €

Cultura 883300..000000  €

Serveis Socials                776633..000000  €

Joventut 330000..000000  €

HabitatParets 229944..000000  €

Igualtat i Gent Gran         221144..000000  €

Medi Ambient                   116688..000000  €

Promoció econòmica i ocupació 

115500..000000  €

Sanitat                                9911..000000  € 

Cooperació 9900..000000  €

Comerç 7711..000000  €
FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA / AJUNTAMENT DE PARETS
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COL·LABORACIÓ CIUTADANA
És sens dubte un tema mediàtic. Els
mitjans de comunicació difonen anun-
cis, als cafès o a les barberies es discu-
teix sobre les taxes que cobren els ajun-
taments, ens fan arribar a casa bosses
per separar els residus, veiem cartells
publicitaris i fins i tot algun documen-
tal. Tot això, però, no és suficient per
entendre de prop un tema tan quotidià
i sensible com és la gestió dels residus,
en el qual tots hi estem implicats.
A Mollet ens hem proposat uns objec-

tius ambiciosos de reciclatge i reducció
de residus, i d’acord amb ells, un model
de recollida i gestió adient, i és impor-
tant que tothom disposi de tota la
informació, sobretot perquè per asso-
lir-los és imprescindible la col·labora-
ció de tots.

QUI FA LA RECOLLIDA?
L'Ajuntament de Mollet, des del Servei
de Qualitat Ambiental és el responsa-
ble de gestionar els residus i d’organit-
zar-ne els sistemes i serveis de recolli-
da. En aquest sentit les recollides del
rebuig i de matèria orgànica estan con-
tractades a l’empresa Urbaser. La reco-
llida del paper, vidre i envasos, així com
la gestió de la deixalleria s’organitza a
través del Consorci per a la Gestió de
Residus del Vallès Oriental i l’empresa
Blipvert fa la recollida dels residus de
les minideixalleries urbanes.

QUÈ VAL LA RECOLLIDA I GESTIÓ?
La gestió dels residus de Mollet en
abocadors i incineradora ens va costar
l’any passat més d’un milió d'euros, a

més d’uns 150.000 euros de cànons
que s’han de pagar a l’Agència de
Residus de Catalunya (ACR). Aquests
cànons són de 10 euros per tona gestio-
nada a l’abocador i l’Agència després els
retorna als municipis, en funció de la
recollida selectiva que realitzi; així, si
un municipi no té recollida selectiva
paga molt en concepte de cànons i en
rep poc en concepte de retorn del
cànon. Tots aquests serveis es financen
mitjançant els diners recaptats amb la
taxa de residus que paguen els ciuta-
dans de Mollet i per tant com millor
són els sistemes de recollida selectiva
implantats i més col·laboren els ciuta-
dans, menys diners costa la gestió dels
residus i menys hauran de pagar els
ciutadans.

EL FLUX DE FINANÇAMENT
A Mollet el 2006 vam rebre uns
77.000 euros en concepte de retorn del
cànon i el 2007 ja van ser 96.375 euros
de resultes de la millora la recollida
selectiva, i pel 2008 se n’han previst
uns 121.000 gràcies a la col·laboració
cada cop més important dels ciutadans
i a les millores de gestió municipal com
el desballestament de voluminosos a la
deixalleria, la implantació de noves
àrees d'aportació i les minideixalleries
urbanes.

Per exemple, els mobles i trastos vells
es recullen porta a porta i es duen a la
Deixalleria, on un operari els desmun-
ta i separa les diferents fraccions: fusta,
ferralla, aparells elèctrics, etc.
D’aquesta manera es recuperen uns
400.000 quilos de materials a l’any.

El balanç per saber com estalviar és
clar: cada any el cost de gestió dels resi-
dus a l’abocador surt molt més car que
l’any anterior ja que els abocadors exis-
tents comencen a estar al límit de la
seva capacitat. Els materials que es
recullen selectivament com el paper i
el vidre es poden valoritzar, de manera
que permeten finançar els serveis, i la
recollida selectiva de la matèria orgàni-
ca permet obtenir molts diners amb el
retorn del cànon, sobretot si no està
barrejada amb impropis, és a dir, que
no es llencen plàstics, vidres i altres
residus al contenidor marró.   Com a
exemple recent dels resultats hi ha el
fet que els darrers anys la recollida
selectiva a Mollet hagi augmentat molt
gràcies a la participació i consciencia-
ció ciutadana. Això ha permès que

ELS RESIDUS A MOLLET
quants en fem, on van i què costen

ELS REPTES: MILLORAR LA RECOLLIDA SELECTIVA,
MÉS CONTENIDORS SOTERRATS I IMPLICACIÓ CIUTADANA

El futur passa per millorar la recollida

selectiva, tal com ja ha passat en els

darrers anys. Això ha permès i ha de per-

metre retirar contenidors de rebuig del

carrer (disminució del 6% en dos anys) i

la col·locació de contenidors més petits.

S’estan instal·lant àrees de contenidors

soterrats per reduir les molèsties als

veïns i contenidors de recollida de matè-

ria orgànica amb filtres d’olor. El més

important és aconseguir que els ciuta-

dans s’impliquin de manera voluntària en

la gestió dels residus a partir de la pròpia

conscienciació: seleccionant residus a

casa i reduint-ne la generació, com a

petita contribució individual a una gestió

ambiental més sostenible del planeta. 

L’Ajuntament de Mollet té la tasca

també d’informar-ne als ciutadans i de

promoure noves iniciatives que ajudin a

conèixer millor aquest món. Per això

cada any es fan múltiples campanyes de

conscienciació i educació ambiental

adreçades a informar els ciutadans. A

més s’emprenen accions per ajudar als

qui volen col·laborar. Per exemple, a

Gallecs, i properament dins del nucli

urbà, s’ha començat a fer compostatge

amb els residus orgànics; a l’escola Can

Besora s’ha implantat una prova pilot per

recollir joguines per reciclar-les. També

cada cop s’ofereixen més facilitats per

reciclar com la xarxa de 23 minideixalle-

ries urbanes pionera a Catalunya, les

bosses per reciclar o el fet que l’any

vinent tindrem una deixalleria mòbil que

donarà servei a tots els barris de Mollet. 

Tot per facilitar la col·laboració ciutada-

na que ens permetrà seguir millorant.

Això sí, és important saber que el reci-

clatge i la reducció de residus és un com-

promís voluntari al qual tots ens haurem

d’afegir, a mesura que adquirim cons-

ciència, que és l’única via que tenim per

contribuir al desenvolupament sosteni-

ble de la nostra societat i evitar seguir

malmetent el medi ambient que ens per-

met viure.

L’any passat a Mollet vam generar 23,2 milions de quilos de residus domèstics,
això equival a 1,23 quilos per habitant i dia, és a dir, cada molletà va generar l’any
passat 448 quilos de residus domèstics. Si ho comparem amb les dades de
Catalunya (1,64 quilos per habitant i any l’any 2006), constatem que el ciutadà
de Mollet genera un 25% menys de residus que la mitjana catalana, i aquesta és
una dada molt positiva però encara no suficient. Per garantir que els residus no
esdevinguin un problema ambiental a tots nivells, cal encara que tots nosaltres
generem cada dia menys residus.

També és positiu destacar que d’aquests 23 milions de quilos de deixalles, una
tercera part es van recollir selectivament i per tant es podran reaprofitar per altres
usos. A més la utilització de la deixalleria de Mollet va seguir incrementant-se,
malgrat ser ja de les més utilitzades de la comarca, gestionant més de 2 milions de
quilos de residus, sobretot de runa, voluminosos, fusta, residus fèrrics i restes de
jardineria.

Mollet genera un 25% menys 
de residus que la mitjana catalana

NOVETATS. 1. Nou contenidor de 2.400 litres amb sistema de palanca per facilitar l'obertura. 2. Nou conte-
nidor de fracció orgànica amb filtre d'olors. 3. Descàrrega de contenidors soterrats �FOTOS: REGIDORIA MEDI AMBIENT

TAMBÉ DES D’INTERNET

Mollet+net al web

Els ciutadans, en general, en sabem ben poc sobre la vida dels
nostres residus: què passa quan els llencem?, on van a parar?, 
què costa i quins problemes hi ha per gestionar-los? 

Enguany ha entrat en funcionament la

web destinada a informar dels serveis

de neteja viària i recollida de residus,

sobre les dades de recollida i les 

campanyes que s’han realitzat, i a

facilitar la comunicació entre

l’Ajuntament i els ciutadans

(www.molletvalles.net/molletmesnet).

En aquesta pàgina els ciutadans

poden aportar suggeriments o queixes

i sol·licitar la recollida de mobles.

També podeu entrar-hi 

directament des de la pàgina de

l’Ajuntament. 

enguany la taxa d’escombraries pugi
molt per sota el cost dels abocadors i
que, a més, es pugui rebaixar un 10% a
aquells ciutadans que han utilitzat la
Deixalleria un mínim de cinc vegades
durant el 2008. També s’ha rebaixat de

manera significativa la taxa de recolli-
da de paper i cartó de residus comer-
cials gràcies a la gran col·laboració dels
establiments que han permès anar aug-
mentant aquest recollida de manera
constant des del primer dia.

Ajuntament de
Mollet del Vallès

Regidoria de Medi Ambient

www.molletvalles.cat/molletmesnet

color blau
color verd

color marró
color groc

1 2 3
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Sant Fost retalla un 35%
el pressupost municipal  

� PLE EXTARORDINARI | ARQUES LOCALS EN TEMPS DE CRISI

Un pressupost afectat per la crisi. Ai-
xí definia l’alcaldessa, Montserrat
Sanmartí, el projecte de comptes
municipals per al 2009, que s’apro-
vava dilluns, i que se situa en els
7.492.000 euros, una xifra que re-
presenta una davallada del 35% res-
pecte el pressupost vigent (11,6 mi-
lions d’euros). “Entrem en una
etapa en què s’hauran de fer les

coses imprescindibles i deixar les
prescindibles per a temps millors”,
deia l’alcaldessa, que explicava que
el projecte presentat es basa en la
contenció de la despesa. “La despe-
sa ordinària s’ha reduït un 2% i s’-
han retallat partides com les de
festa major, promocions culturals i
atencions protocolàries”, apuntava
Sanmartí. Amb tot, l’alcaldessa asse-
gurava que “s’han mantingut o in-
crementat les partides dedicades a
l’atenció de les demandes cobertes
per Serveis Socials”, indicava.  

PROJECTES D’INVERSIÓ

La baixada d’ingressos municipals
relacionats amb el sector de la
construcció, com les plusvàlues,
l’impost de construcció i obres i les
llicències d’obres, que el govern si-
tua sobre el 40%, ha provocat que
el capítol d’inversions “es vegi
molt afectat”, deia Sanmartí. De
fet, enguany la partida serà de
348.990 euros, un 80% menys que
el pressupost de 2008.

Un dels principals projectes d’in-
versió municipal serà l’obra per en-
llestir la Casa Bastinos, que s’ha de
convertir en l’hotel d’entitats de la
població i que comptarà amb un

ajut econòmic del PUOSC, que
atorga la Generalitat. Dins el capí-
tol d’inversions també es preveuen
partides per al mobiliari en edificis
municipals com L’Ateneu, millores

en equipaments d’ensenyament
com el CEIP El Roure i per al
manteniment de la zona esportiva.

Per la seva part, els grups de l’o-
posició van votar en contra del
pressupost. El PSC va apuntar que
el projecte presentat és “confús,
incomplet i massa ajustat”, deia
Josefina Caro. Montserrat Armen-
gol (GSF) criticava la “manca
d’informació” i la “poca inversió
en benestar social i promoció eco-
nòmica, dues partides en les quals
s’hauria d’apostar en temps de
crisi”, deia.

D’altra banda, el ple aprovava,
amb el vot contrari de l’oposició,
els comptes generals de l’Ajunta-
ment de l’exercici 2007. �

� SANT FOST DE CAMPSENTELLES

LAURA ORTIZ

Una de les principals
inversions de 2009 serà
l’acabament de la Casa
Bastinos per a entitats

La davallada d’ingressos per plusvàlues i llicències d’obres fa caure les inversions

El govern i els empleats de

l’Ajuntament han acordat la

valoració de llocs de treball de

la plantilla municipal, que 

determina l’organigrama i les

retribucions. La negociació 

s’arrossegava des del 2004 i, a la

fi, l’assemblea de treballadors

ha ratificat l’acord amb 28 vots

afirmatius i 4 negatius. La 

valoració implica en el pressupost

municipal un increment del 8%

en el capítol de personal.

TEMA DESENCALLAT

Acord laboral

�

� SANT FOST. El ple va complir
amb el tràmit d’aprovació de la
creació de la futura mancomunitat
de Sant Fost, Martorelles i Santa
Maria i va designar l’alcaldessa
Sanmartí com a representant en la
comissió que ha de redactar-ne els
estatuts. GSF va presentar una es-
mena perquè hi poguessin partici-
par els grups de l’oposició, que no
va ser aprovada.

El ple aprova la 
creació de la futura
mancomunitat 

� MOLLET. La Joventut Socialista de
Catalunya (JSC) de Mollet ha ini-
ciat l’atorgament dels premis Mo-
niato de l’any, que es vol lliurar a
“aquells que fan política barroera
i que difonen informacions que
saben que són falses”. Enguany,
el premi ha anat a parar a IxM, que
a la vegada, havia guardonat l’e-
quip de govern amb el Caganer de
l’any, pel Pla de les Pruneres.

Els joves socialistes
atorguen el ‘Moniato
de l’any’ a IxM
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� COMERÇ | EL CABRIT INCREMENTA UN 6,8% I EL POLLASTRE DE PAGÈS, FINS A UN 25%

S’estabilitza el preu del peix 
per Nadal al mercat municipal

ECONOMIA
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ES PRESENTA EL PORTAL GASTROTECA.CAT 
AMB ELS PRODUCTES PROPIS DEL TERRITORI

� DIFUSIÓ | AL VALLÈS ORIENTAL, MONGETES I VI

� El Consell Comarcal del Vallès Oriental acollia la presentació de gastroteca.cat,
un portal orientat a la comercialització i promoció dels productes agroalimentaris
catalans de qualitat. Al web es pot trobar informació de productors, elaboradors,
comerciants i restauradors de productes com la mongeta del ganxet i el D.O. Alella.

Les vendes han incrementat en to-
tes les parades del mercat munici-
pal durant aquesta setmana. Tot i
que la crisi s’ha notat, els  paradis-
tes, en major o menor mesura, han
tingut més vendes a causa de les
festes nadalenques. La situació
econòmica actual, però, està afec-
tant especialment els peixaters. El
president de la Junta de Paradistes,
Carlos Cano, que al mateix temps
regenta la peixateria Huelva, la-
menta que les vendes no són tan
grans com d’altres anys. Pel que fa
al preu del peix, que és un aliment
que sempre incrementa als volts de
Nadal, enguany no ha pujat i, fins
i tot, ha baixat en algunes parades:
“No podem pujar els preus si vo-
lem vendre”, apunta Cano. És
més, el president de la Junta de Pa-
radistes afirma que “el cost del peix
congelat ha baixat per la manca

de compradors, i el fresc s’ha
mantingut”.

Pel que fa als productes més ve-

nuts, els carnissers són els comen-
ciants que més es beneficien d’a-
questa època. Són tals els guanys

que Jordi Altayó, de la carnisseria
Altayó, assegura: “Podem duplicar
i, fins i tot, triplicar les vendes”.
Tot i que Altayó es mostra satisfet,
apunta que “no ha baixat la quan-
titat, però sí la qualitat” dels pro-
ductes que compra la gent. 

La majoria de comerciants de
carn i fruita indiquen que els preus
s’han mantingut, però el cert és
que el cabrit ha pujat un 6,8%; el
xai, un 22,2%; la pinya, un 9,09%; i
el pollastre de pagès, un 25%. �

� MOLLET DEL VALLÈS

ANNA PALOMO

Els carnissers tripliquen les vendes, tot i que asseguren que la gent compra productes de menys qualitat

AL MERCAT. Aquesta setmana l’afluència de compradors ha augmentat� A.P.

La Direcció General de Comerç
de la Generalitat ha donat el visti-
plau a la instal·lació de la firma
d’articles esportius Decathlon a
una de les parcel·les comercials de
La Vinyota, que l’Ajuntament li va
adjudicar al març. La Comissió
d’Equipaments Comercials, depe-
nent de la Conselleria d’Innova-
ció, Universitats i Empresa, ha
confirmat que l’empresa compleix
els requeriments legals per obtenir
la llicència comercial.

Decathlon va presentar a Mollet
una iniciativa pionera a l’Estat, un
nou concepte d’establiment que
combina l’espai de venda amb zo-
nes per a l’activitat esportiva i l’oci
familiar. El projecte, amb un cost
de 23 milions, inclou dues plantes
subterrànies, de 7.000 metres qua-
drats cadascuna, amb 510 places
d’aparcament. A la planta baixa hi
haurà un espai de venda de 3.000
metres quadrats. A l’exterior de la
botiga, el projecte preveu un se-
guit d’instal·lacions esportives gra-
tuïtes i públiques com una zona
verda amb zona de pícnic, un chi-
quiparc, un minigolf, màquines de
rehabilitació i fitness, pistes de bot-
xes i taules de tennis taula, entre
d’altres. A la primera planta es pro-
posen tres pistes de pàdel, dues de
multiesports i una zona de màqui-
nes de fitness. �

� A LA VINYOTA

La Generalitat
dóna permís a
Decathlon per
obrir a Mollet
� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT
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LA PREGUNTA: Hi haurà nou finançament abans d’acabar l’any? 

Qui prefereix 
que li faci els 
regals de Nadal?

Caga Tió
56,3%

Reis Mags
37,5%

Pare Noel 
6,3%

�

Resultats definitius

EN AQUESTES DATES ENS ADONEM

DE COM DE SOLIDARIS SOM la ma-
joria dels mortals. Són èpoques en
les quals els remordiments s’engan-
xen als nostres cors i ens empenyen
a col·laborar amb la resta de perso-
nes. La pena de tot això, però, és
l’oblit. La desmemòria d’aquesta
solidaritat quan passen les festes de
Nadal. 

La solidaritat, l’ajuda als altres,
hauria de fluir durant tot l’any.
Que ningú pensi que durant la res-
ta de dies que omplen el calendari
no hi ha gent que es preocupa per
millorar, encara que sigui una mi-
ca, la vida d’aquells que no tenen
la nostra sort. Aquest esforç, en
temps de crisi i de descontrol social
és molt d’agrair.

Ser solidari amb els atres és ser soli-
daris amb nosaltres mateixos. En-
tenc que aquests dies demostrar tot
aquest esperit d’ajuda a la resta de
persones és molt més fàcil. Futbo-
listes que visiten malalts als hospi-
tals, programes de televisió com La
Marató de TV3 recaptant fons per
lluitar contra les malalties mentals,
escoles de tennis que recullen jo-
guines, i un munt d’iniciatives re-
partides per tot el territori.

Tan sols m’agradaria que la soli-
daritat comencés per un mateix i
dia rere dia, sense calendari. No
vull posar dates al fet d’ajudar
aquells que són més desafortunats,
perquè segurament no només pa-
teixen per Nadal, sinó durant tota
la resta de l’any. �

DAVID CREUS

Dates solidàries

Mollet del Vallès

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

La situació econòmica actual ha desbordat Càritas a Mollet. En l’últim

any i, sobretot, després de l’estiu, l’increment d’usuaris ha estat paulatí

fins a arribar a un 40% més d’atencions que l’any 2007. Però els 

números freds no mostren una realitat que també va en augment: les

noves cares de la pobresa. Els responsables de Càritas a Mollet alerten

que l’augment de l’atur i l’escanyament que ha provocat la, fins ara

imparable, pujada de les hipoteques ha empès a la seu del carrer la

Pau persones que responen a nous perfils, que no es limiten a les 

persones immigrades: famílies monoparentals; aquelles depenents

d’un únic sou que ara s’ha esfumat, molts vinculats a la construcció, i

persones lligades a una pensió. Però la crisi té un altre efecte. El 

creixement dels usuaris ha estat inversament proporcional a les 

donacions que arriben a Càritas. No tothom pateix la crisi de la 

mateixa manera i potser aquells que no s’han d’estrènyer el cinturó

haurien de demostrar el seu esperit solidari, ara, més que mai. �

LA SITUACIÓ DE CÀRITAS S’AGREUJA PERQUÈ LES DEMANDES 

DE PRESTACIONS AUGMENTEN I BAIXEN LES DONACIONS

Noves cares de la pobresa

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

l ple municipal del 16 de
desembre, l’equip de
govern va aprovar delegar
en la junta de govern

(PSC-CIU) les competències cor-
responents als projectes previstos
amb els més de 9 milions d’euros
que el govern central donarà al nos-
tre Ajuntament d’acord amb l’esta-
blert al pla d’obres per als municipis.
Com a regidor d’EUiA, vaig defen-
sar que tots els projectes que es
duguin a terme han de ser debatuts
i aprovats per tots els grups munici-
pals en un ple extraordinari o amb
caràcter d’urgència, tal i com es
contempla al ROM, i evitar així
donar un xec en blanc a l’equip de
govern municipal.

Un cop més, el govern municipal
vol eludir el legítim debat en el ple-
nari. Les formes són molt impor-
tants en democràcia i, encara que
sigui a nivell municipal, no pot con-
fondre’s el poder legislatiu amb l’e-
xecutiu. Perquè una decisió sigui le-
gítima no només el seu contingut
ha de ser correcte, sinó que a més
ha de ser dictada per l’òrgan com-
petent. A aquestes alçades, els que
ens governen no han après a distin-
gir entre el fons i la forma.

La pretensió de delegar la tasca

A

ANTONIO LÓPEZ

Per la sobirania del ple

La delegació de les
decisions a la junta de 
govern pretén eludir el 
legítim debat al plenari

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

que correspon a tots els regidors i
regidores que conformen el ple
municipal en la junta de govern
em sembla absolutament contrà-
ria amb la democràcia participati-
va que des d’EUiA defensem.

No cal oblidar que allò que es
busca amb aquesta mesura és evi-
tar que tots els regidors puguin
donar la seva opinió i oferir així
propostes alternatives als projectes
que es presentin. Per exemple, des
del grup municipal d’ICV-EUiA
tenim les nostres propostes sobre a
què destinar els fons estatals d’in-
versió local. Entre d’altres, propo-
sem que es destinin a un pla de
supressió de barreres arquitectòni-
ques, de millora de la seguretat
vial, de promoció industrial, de
protecció del medi ambient, en
mesures orientades a impulsar la
rehabilitació d’entorns i espais pú-
blics urbans, així com de rehabili-
tació o millora d’edificis i equipa-

ments socials, sanitaris, educatius,
culturals i esportius. Amb la dele-
gació de competències, totes
aquestes propostes no podran ser
plantejades al ple municipal, amb
el dèficit democràtic que això su-
posa, especialment quan l’equip
de govern no té la voluntat políti-
ca de fer un procediment real-
ment participatiu i consultar a les
entitats per tenir en compte les se-
ves necessitats a l’hora de decidir
cap a on orientar aquest fons.

Després del debat en aquest
ple, tots els grups municipals van
donar la seva conformitat a la me-
sura de delegació de competèn-
cies a excepció de qui els escriu
aquestes paraules, que, actuant en
representació d’EUiA, va votar-hi
en contra.

Valoro positivament que la ciu-
tat rebi més de 9 milions d’euros
per tal de fer millores, però això
no significa de cap manera que
aquesta mesura resolgui els greus
problemes que tindrà el nostre
Ajuntament de cara a futurs fi-
nançaments, doncs el govern cen-
tral del PSOE no té la voluntat
política de fer una llei que millori
la precarietat que pateixen els
Ajuntaments. �

La pau només pot 
venir del silenci i 
el nostre voltant està 
ple de brogits

L’EXCLAMACIÓ

Filòloga i periodista

La bona gent

l Nadal no m’agrada.
Massa publicitat, massa
hipocresia, massa con-
sum... Però, inevitable-

ment, és aquí. I ara em ve de gust
parlar de la bona gent, no perquè
toca, sinó perquè m’aclapara la
impotència davant tanta misèria,
tanta crisi certa o inventada, tant
egoisme. Perquè hi ha bona gent,
sí. No tots van a missa, no tots por-
ten una vida políticament correc-
ta; fins i tot hi ha alguns polítics,
però els que em vénen a la ment
són la gent anònima que els
darrers mesos m’ha tingut la ment
i el cos ocupat: la gent gran. 

Aquesta gent que ha passat com
a mínim una guerra, que ha passat
fam, pors, soledats i agressions.
Gent senzilla que finalment ha
tingut la sort de viure molt millor,
de tenir comoditats i un plat o tres
a taula, i de poder anar d’excursió
amb l’Inserso. 

Parlo sobretot de les dones, les
que sovint han tirat endavant la fa-

mília perquè l’home era fora o ha-
via desaparegut. Parlo de la gent
que, malgrat les desgràcies que ha-
gi pogut passar a la vida, encara
conserva una espurna d’il·lusió en
la mirada. Parlo de la gent que, tot
recordant el passat, somriu dolça-
ment i diu “me n’he anat sortint”.
Parlo de la capacitat de lluitar
quan tot sembla perdut, de resistir
enfront odis, guerres, crisis i caga-
des constants dels que manen. Ho
he dit altres vegades: parlem massa
i escoltem poc. 

La pau només pot venir del si-
lenci i el nostre voltant és ple de
brogits. Hem d’aprendre molt dels
que ja han après i han passat les vi-
vències pel filtre de la vida. El que
queda és el que val. La resta, per
important que ens hagi semblat,
s’ha esvaït com el fum-fum. Si mi-
rem amb ulls de pau, sense pressa,
ens sorprendrà trobar-nos voltats
de bona gent. �

E
GLÒRIA 

A R I M O N

� http://cat.bloctum.com/mesogio
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Bosses i més bosses
M.DOLORS NAVARRO�Militant

d’ERC. Mollet

Som força gent qui anem a com-
prar amb un carret d’aquells que
algú va inventar per a aquesta tas-
ca. De bosses de plàstic només
n’agafo si compro alguna cosa en-
tre setmana, en el camí de la fei-
na a casa. Molts van al súper en
cotxe, i alguns agafen bosses i més
bosses de nanses; però no ho fa to-
thom. La majoria després les fem
servir com a bossa d’escombraries,
així que no són un residu tan im-
portant. Les bosses que sí que usa
tothom i no tenen una segona
aplicació, són les petites, aquelles
on posem les mandarines o els to-
màquets. Aquestes sí que s’acu-
mulen als contenidors. 

Així doncs, perquè ara a alguns
polítics els ha entrat la dèria d’eli-
minar les de nanses? Molt senzill.
Algun fabricant de bosses d’es-
combraries s’ha adonat que, si su-
primíssim les bosses de nanses,
ells augmentarien les vendes. No
sé si ha sucat algú o s’ha limitat a
pontificar (d’incògnit, és clar) so-
bre el perill de les bosses. De fet
el suborn se’l podia estalviar tran-
quil·lament perquè la majoria ens
deixem arrossegar per qualsevol
concepte que sembli políticament
correcte. Ens manca capacitat
d’anàlisi o simplement l’hàbit.

Si els que van d’ecologistes ho
fossin la meitat que presumeixen,
avui ja no veuríem endívies en sa-
fates de porexpan. O pressiona-
rien el govern perquè oferís rebai-
xes fiscals als fabricants que
reutilitzessin els envasos de vidre;
com es feia anys enrere. A més,
haurien proposat de cobrar per les
bossetes de plàstic transparent, de
manera que la gent les plegués i
les tornés a dur al súper la setma-
na següent; o que les substituïssin
per paperines de paper reciclat.
Però no: volen que paguem les
bosses de nanses. Em pregunto si
resultaran més barates o més ca-
res que les bosses d’escombreries
que, per cert, per a moltes llars re-
sulten exageradament grosses; de
manera que molts, a cada viatge
al contenidor, llençaríem un vo-
lum de plàstic tres vegades més
gran que ara. Realment és aquesta
la solució més ecològica?

Per cert, seria bo que més esta-
bliments oferissin caixes de cartró
com les de l’Esclat, que són molt
pràctiques per posar-les al maleter
o al seient del cotxe i que duren
molts mesos, en lloc de començar
a repartir bosses de roba, mal dis-
senyades, que no fan sinó aug-

mentar la quantitat de bosses que
hi ha al món. Trobo que als nos-
tres ecologistes, polítics i polítics-
ecologistes, els sobra improvisació
i els manca molta reflexió. Ara
sembla que han aturat el projecte
i s’ho estan rumiant. Tan de bo
no descobrim que també els falta
capacitat de reflexió. �

Cagar el tió
AMADEU ROVIRA�Sant Fost

De tradicions i costums n’hi ha
moltes. A Catalunya, entre d’al-
tres, hi ha la de fer cagar el tió,
tradició antiga que encara se cele-
bra. Originàriament, el tió consis-
tia en un tronc encès de la llar de
foc que es cremava la nit de
Nadal i que com a regal donava
escalfor, però de mica en mica es
va anar transformant en una soca
d’arbre que porta als infants (i als
grans!!) sobretot llaminadures o
joguines. Se li dóna menjar i
beure a partir d’inicis de desem-
bre perquè la nit de Nadal o l’en-
demà el tió cagui els regals men-
tre se’l colpeja amb un bastó i es
canten unes cançons especials.
Avui dia, el tió està molt sovint
fet, sobretot a ciutat, amb una
soca gruixuda i quatre potes, uns
ulls, un nas i una barretina. Una
manta a l’esquena li serveix de
vestit perquè no tingui fred i tapar
els presents. Però vull recordar el
tió de la meva infantesa.

A principis de desembre, el pa-
re ens portava als meus germans i
a mi al bosc. Buscava una vella
soca de pi per tenir un bon tió
per Nadal. La nostra feina era
descolgar-la (i de regal potser una
altra del costat...). Un cop arren-
cada, l’entràvem a casa, la tapà-
vem amb sacs o una flaçada vella

per protegir-la del fred. Ja teníem
el Tió a casa!!! I amb molta il·lu-
sió el preparàvem perquè el dia
de Nadal fos ben generós. Entre-
mig de les arrels li posàvem men-
jar: garrofes, pellerofes de patates,
blat de moro i força aigua. Cada
dia s’ho menjava tot. Quina fam
tenia! En arribar Nadal, abans de
dinar, armats de bons bastons, li
donàvem garrotades mentre li
cantàvem cançons: era el mo-
ment màgic de fer cagar el tió.
Torrons, neules, cava, licors i lla-
minadures eren els seus regals,
que ens oferia perquè l’havíem
alimentat bé. A continuació, una
oració que dèiem en el menjador
era el preàmbul per una segona
ocasió: el pare estellava la soca
vella, la qual servia per escalfar la
llar durant les festes nadalenques.
L’olor de teia omplia de perfum
el racó del foc. 

Enguany he anat al bosc a

arrencar una soca perquè la meva
neta de 3 anys faci cagar el Tió el
proper dia de Nadal. L’olor de la
resina del pi mentre batallava
amb les arrels de la soca m’ha fet
recordar aquests temps passats. �

Utilitat del català
ORIOL A. RIBA�Palau-solità i Pleg.

Vull comentar una utilitat molt
pràctica que té el català perquè et
deixin en pau els i les operadores
sudamericanes que truquen insis-
tentment des de telèfons ocults
per oferir serveis telefònics de
dubtosa utilitat. Els demano que
em parlin en català perquè no
entenc l’espanyol. Automàtica-
ment es disculpen i diuen que ja
em trucarà una companya seva
que sap parlar català. La molèstia
no dura ni un minut. �

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
�

risi econòmica: La crisi actual no és 
únicament financera, sinó social, 
alimentària, energètica, ambiental... És
la primera gran crisi econòmica mundial

de l’època de la globalització neoliberal. Les males
llengües es pregunten: Per què quan l’economia
va bé els beneficis són per a uns pocs i quan va
malament les pèrdues les paguem tots?

Pobresa: 923 milions de persones passen gana,
un de cada sis éssers humans. Són 75 milions més
que fa un any. La pobresa s’aferma a Catalunya
malgrat la dècada de creixement econòmic. El 1994
la pobresa era del 12% i al 2007 continuava igual.
A què és degut, si el 2000 l’ONU va signar els
Objectius del Mil·lenni, un dels quals era eradicar
la pobresa extrema i la fam?

Psicofàrmacs: Segons l’informe del Centre 
Institut d’Infància i Món Urbà, l’ús de 

psicofàrmacs en menors no ha deixat de créixer en
els últims anys. Més de 42.000 joves reben algun
tractament de salut mental a Catalunya. Els 
ansiolítics, els antidepressius i els psicoestimulants
per tractar el dèficit d’atenció per hiperactivitat
(TDAH) són els més consumits.

Les males llengües es pregunten: Per què cada
vegada hi ha més infants i joves amb TDAH?
Per últim, les males llengües qüestionen: Qui són
els responsables de la crisi? Per què els polítics no
van posar fre a l’especulació abans que esclatés i
ens arrossegués a tots? Estarà relacionada la salut
mental dels joves i la població amb un model
social economicista, individualista, discriminador i
violent que no satisfà les necessitats vitals dels
ciutadans?

ENRIQUE COLLADO � Mollet del Vallès

C
Preguntes entorn la crisi

En una zona transitada per vianants (amb la residència de
gent gran i dues escoles properes), la col·locació dels 
contenidors al carrer Álvarez de Castro, al barri de Santa
Rosa, és, si més no, poc encertada. 

GUILLEM COSTA� Mollet del Vallès

Pas per a vianants?�

VOX POPULI

Quines són les
tradicions que
acostuma a 
seguir per Nadal?

Antonio
Gallo

Comercial  (42) 
PARETS DEL VALLÈS

Acostumem a celebrar el Pare
Noel i els Reis Mags. Ens 
reunim amb la família tots els
dies que són festius.

Daniel
Molines

Pensionista (30) 
MOLLET DEL VALLÈS

Ara mateix no en segueixo
cap, a mesura que m’he anat
fent gran he anat perdent la
il·lusió pel Nadal.

Mireia
Bernal

Professora (38) 
LES FRANQUESES

Sempre havíem celebrat les de
Catalunya, però des que tinc fills
també ens visita el Pare Noel ja
que ells el veuen a tot arreu.

Orazio
Zambu

Comercial (43) 
ITÀLIA

Visc a Itàlia tot i que tinc 
família a Mollet i ens reunim
el dia 24 a la nit. No celebro
Reis perquè ja estic fora.

Martin
Bornshein

Transportista (37) 
MOLLET DEL VALLÈS

Tot i que sóc alemany, faig el
Tió pels meus fills, que ho 
coneixen per l’escola; però
sempre havia fet el Pare Noel.

Manel
Sala

Soldador (28)
MOLLET DEL VALLÈS

No tenim una data per rebre
regals, però sí que estem en 
família. La tradició que més 
segueixo és la de menjar turró.

Text i fotos: ANNA PALOMO



Se necesita

PERSONA 
VIGILANCIA

conconocimientos de electricidad,
albañilería y pintura. Edad 45-55

años. Residir zona Granollers.

T. 608 05 66 86
Sra. Torres
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ALTRESA
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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

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

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

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

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

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

· FORD MONDEO TITANIUM TDCI, 143
CV. Preu: 23.400 euros. Interessats/des
truqueu al tel. 93 579 65 00.

· 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.

· 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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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.

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

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

· REF. 34 PISO EN CANOVELLES. ZONA
JUNTO MERCADO. Edificio de obra
nueva, piso tipo loft de 60 m2, salón
de 20 m2, coc. office 20 m2, asc., cale-
fac., aire acond., ext., soleado, balcón
de 2 m2. Año de construcción: 2008.
Precio: 500 €/mes. Tel. 93 568 35 45.

· PISO AMUEBLADO EN MARTORE-
LLES. Ref. 1669. 60 m2, 3 hab., baño
con ducha, coc., comedor con salida a
balc., lavad., dispone de hab. de ma-
trimonio amueblada, hab. individual,
tv, horno, nevera, lavadora, microon-
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-

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.

· 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

· 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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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.

· 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., cale-
fac., 2 baños, con terreno de 3.000
m2. Disponible en enero-febrero. Pre-
cio: 1.000 €/mes. Tel. 680 241 423.

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, lavad., ascensor. Calefac-
ción, suelos gres, carp. interior sapelly,
carp. ext. alum., amueblado. Precio:
155.000 € (25.8 Ml). Tel. 93 579 33 33.

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

· MOLLET. ÁTICO EN VENTA. EST. DE
FRANCIA. Ref. 01979. Sup. 65 m2, 3
hab., 1 baño, cocina de gas, comedor
12 m2, suelos gres, calefacción, vent.
alum., puertas sapelly, aire acond.,
ext., soleado, balcón, trastero. Muy
tranquilo. Zona peatonal. Precio:
225.380 € (37.5 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 PARETS. JUNTO AYUNTA-
MIENTO. Ref.: 11114. Piso unico en
planta de 96 m2, cocina amplia 12 m2
+ office de 8 m2, 3 hab., 2 baños, sa-
lón de 20 m2, todo ext. Asc. Pocos ve-
cinos. Una gran oportunidad por
276.500 € (46 Ml). Tel. 93 579 33 33.

· 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.

· REF. 1635. PLANTA BAJA EN MARTO-
RELLES. 65 m2, todo ext., 3 hab., ba-
ño, coc. office muy conservada, come-
dor  de 16 m2 con balcón, suelo gres,
alum., calefac., aire acond., lavad.,
trast. Muy soleado. Precio: 206.000 €.
Tel. 93 570 51 59.



Perfumeria i Merceria

Avda. Calderó, 5 · Mollet · Tel. 93 593 26 45
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ESPORTS

� ESQUÍ | MUNTANYA 

� PARETS. El Centre Excursionista Parets (CEP) organitzarà tres 
jornades d’iniciació a l’esquí de muntanya, que seran gratuïtes. Les 
sortides es faran entre gener i març i els interessats es poden inscriure al
telèfon 628 57 94 36 (www.ceparets.com). 

EL CB MOLLET TORNA A CAURE A  
LA LLIGA EBA, TOT I EL SEU JOC SERIÓS 28

LA PARETANA D’ESCACS FA EL
MEMORIAL FRANCESC ALSINA 28

RIERA SECA ACULL 140 PATINADORS AL  
FESTIVAL ORGANITZAT PEL CLUB MOLLETÀ  26

EL CENTRE EXCURSIONISTA ORGANITZA 
TRES JORNADES GRATUÏTES D’INICIACIÓ

Després de la victòria a la darrera
jornada contra el Bellavista, els ho-
mes del CF Mollet UE ja poden
passar les vacances de Nadal tran-
quils, amb tres punts més a la but-
xaca que els situen en una situació
còmode a la classificació de Prefe-
rent, a només un punt de la zona
de l’ascens. Els locals, conduïts pel
tècnic Xavi Gurri, van portar el
control del partit des del primer
moment i el primer gol no es va
fer esperar. Cristian aprofitava un
mal refús de la defensa del Bella-
vista per encaixar a la porteria visi-
tant el primer gol. El segon va arri-
bar a l’inici de la segona part, amb
una jugada de Manolo, que va sa-
ber aprofitar un error a la frontal
de l’àrea. Poc després, l’àrbitre xiu-
lava penal per unes mans d’Alberto
Aguilera i expulsava Xavi Plana
amb una vermella directa. El gra-
nollerí José Luis transformava la
pena màxima i el Mollet es queda-
va amb un jugador menys. �

� FUTBOL | Preferent | ELS DE XAVI GURRI VAN PORTAR EL CONTROL DEL JOC EN EL PARTIT CONTRA EL BELLAVISTA

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

El Mollet es consolida a zona alta

EL DERBI LOURDES-MARTORELLES ACABA EN EMPAT

Targetes a dojo i tres expulsions

van marcar el derbi entre la UE

Lourdes i el CF Martorelles, en un

dels partits més durs de la tempora-

da al grup 9 de Segona Territorial.

Els gols es van fer esperar i van arri-

bar a la segona part. Just a l’inici

d’aquesta, gràcies a una passada en

profunditat, Isaac Pavon va poder

encaixar l’esfèrica al fons de la

xarxa del Martorelles. Això va espe-

ronar els visitants, que vint minuts

més tard aconseguia el gol de l’em-

pat, que es traduïa amb un joc més

dur i la tarja vermella per a Rubén,

David i Holgado. �FOTO: S. DE LA PAZ

1

2CF MOLLET UE

BELLAVISTA MILÁN

CF MOLLET UE: Lizarte, Borja (Jordi), Xavi P.
(Cristian), Toni, Alberto A., Joan Cuadros,
David, José Manuel, Manolo (Pol Gorch),
Macedo (Albert M.) i Franc Carrasco
(Mendieta). GOLS: 1-0 Cristian (16’); 2-0
Manolo (46’); 2-1 José Luis (61’).

1

1UE LOURDES

CF MARTORELLES

UE LOURDES: Fran, Richi, Serdà (Fran Garcia),
Lázaro, Peramos, Josep Carmona (Raúl),
Rubén, Marc (Dani), David i Isaac. CF MARTO-
RELLES: Jonathan (Juanito), Holgado, Àlex
Lorente, Abel, Salanueva, Adrià Lorente,
Collado, Cano, Gil (Carrillo), Marcos (José
Luis) i Gerard (Xavi). GOLS: 1-0 Isaac (48’); 1-1
Carrillo (69’).

� FUTBOL 

� Primera Territorial

� FUTBOL SALA 

ELS D’ASTASIO SALVEN UN PUNT
‘IN EXTREMIS’ EN TEMPS AFEGIT
� Els del Vilassar van marcar en el
primer minut del partit, cosa que
va fer posar nerviosos els locals,
que van fer la pitjor primera part
de la temporada.

1
1PARETS 

VILASSAR DE DALT

L’ÀRBITRE SUSPÈN EL PARTIT
PER UN INTENT D’AGRESSIÓ
� La trobada es va suspendre al
minut 44, després que un especta-
dor intentés agredir l’assistent. Un
directiu de la Molletense va poder
impedir l’agressió.

1 / s.a.

0MOLLETENSE

LLOREDA

EL PARETS FS APALLISSA EL
PRADENC I SE SITUA TERCER
� Els jugadors del futbol sala pare-
tà se’n van de vacances amb un
bon resultat, que els situa a la ter-
cera posició del grup 1 de
Territorial Catalana, a tres punts
del líder (PE Mataró) i a només un
punt del segon (Bosco Rocafort).

4
1PRADENC FC

PARETS FS

... �
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Prop de 140 patinadors i patinado-
res, d’entre 4 i 18 anys, van fer una
exhibició dissabte al pavelló muni-
cipal Riera Seca. El 27è Festival de
Nadal de Patinatge Artístic, organit-
zat pel Club Patinatge Artístic Mo-
llet, va omplir la graderia de gom a
gom. De fet, es van haver de tancar
portes ja que es va superar l’afora-
ment de 1.300 persones. En un es-
port dominat per les dones, una
desena de nens van participar a la
trobada. Aquesta xifra representa el
7% del total. 

El festival va comptar amb la
presència de la patinadora interna-
cional Júlia Ventura, campiona

� PATINATGE | PARETS VA DEDICAR LA TROBADA A LES MÚSIQUES DE MADONNA

� � MOLLET / PARETS

ANNA PALOMO

� HANDBOL | Primera Catalana NOVA VICTÒRIA

El Sant Fost guanya el
cinquè partit consecutiu

� � SANT FOST / PARETS. Aquest cap de
setmana el Sant Fost Handol va
guanyar per cinquena vegada conse-
cutiva. Un bon contraatac va ser la
tècnica que els va atorgar el triomf
en la darrera jornada. Tot i que el

partit va començar sense moltes
emocions, a la segona part, els de
Sant Fost van sortir amb força a la
pista de l’Esplugues. El 18 de gener
acollirà el Granollers, primers de la
classificació.

D’altra banda, el Parets va ajornar
el partit contra el Pardinyes, tercer
de la classificació. Aquest es jugarà
el proper 10 de gener.  �

� HOQUEI  |   Primera Catalana  SEGONA VICTÒRIA AMB COMALAT COM A ENTRENADOR

� MOLLET DEL VALLÈS. Després d’una
mala ratxa, els molletans estan
pujant amb força des que Marc
Comalat ha agafat les regnes de l’e-

quip. I és que, des de la seva entra-
da al club, tot i que només ha diri-
git dos partits, els jugadors no n’han
perdut cap.

A la darrera jornada, els de Co-
malat es van mostrar molt forts en
la defensa i van saber atacar els del
Bell-lloc, que es troben quatre

punts per sobre dels molletans a la
classificació.

Després d’una temporada plena
de derrotes, els locals ja no es tro-
ben a la cua de la classificació, si-
nó que han cedit el lloc al Vilano-
va, tot i que només per un punt.
En el proper partit, que serà l’11 de
gener, els de Mollet s’hauran d’en-
frontar al Reus Deportiu, que es
troba nou punts per damunt dels
molletans. La jornada tindrà lloc al
pavelló municipal Riera Seca. �

L’últim triomf molletà 
fa pujar un esglaó l’equip

3
1BELL-LLOC

MOLLET HC

d’Europa d’enguany. Pel que fa als
clubs, van participar a la jornada
el de Granollers, Terrassa, Sant
Fost i Sant Feliu de Codines. El
festival també va acollir l’actuació
del trio Flamenco Fusion. A més,
dues joves van imitar la cantant
Mónica Naranjo. 

FESTIVAL DE PARETS

D’altra banda, el Club Patí Parets
va organitzar un Festival de Pati-
natge Artístic, coincidint amb el
de Mollet, dedicat a les músiques
de la cantant Madonna. També
van participar a la trobada els
clubs de Palau-solità i Plegamans,
el Ciutat de Terrassa, el Cubelles,
el Rubí i el Santa Perpètua.  �

36
26ESPLUGUES

SANT FOST

El festival de patinatge 
artístic omple el pavelló
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El guió de la trajectòria del CB
Mollet per Lliga EBA segueix inal-
terable. L’equip molletà lluita i
arriba a l’últim quart amb opcions,

però continua sense recollir bons
resultats. El conjunt que entrena
Àlex Coma va perdre al Joan Alay
de l’Andorra, una de les pistes més
complicades de la lliga on ja han
ensopegat equips de pes com la
UGT Aragó i el Mataró. 

Malgrat el desgast del viatge, els
molletans van començar el partit
molt concentrats i el primer parcial
els va ser favorable. Al segon perío-
de, però, el CB Mollet va rebre
dues faltes antiesportives molt discu-
tibles que el van descol·locar. L’e-
quip va arribar a la mitja part amb 5
punts per sota i opcions de victòria. 

Al segon temps els molletans van
encaixar un parcial de 7-0 que va

acabar d’ensorrar un equip que se-
gueix incapaç de millorar els per-
centatges d’encert a cistella. “Amb
l’índex d’efectivitat de les últimes
jornades no podem guanyar un
partit a Lliga EBA”, analitza el tèc-
nic. A part, la defensa del CB Mo-
llet encara és vulnerable a la pintura
i Rafel Casals (14 punts) va coman-
dar a la perfecció el joc de sota cis-
tella dels Andorrans. Àlex Arenas va
ser el màxim anotador de l’esquadra
molletana i està entre els quatre mà-
xims anotadors de la última jornada
de 2008 del grup C. Ara, la compe-
tició s’atura per Nadal i el proper
partit de l’equip serà el 10 de gener
a casa contra el Navàs. �

� BÀSQUET | Lliga EBA  EL PROPER PARTIT DEL MOLLET ÉS EL DIA 10 CONTRA EL NAVÀS

� MOLLET DEL VALLÈS

PEDRO NAVARRO

L’esforç sense recompensa
esvaeix els anhels del CB

� BILLAR | EL POOL & BEER VA ACOLLIR LA FINAL

L’Endroit guanya la lliga
interlocals de pool
� MOLLET DEL VALLÈS. L’Endroit ha
guanyat la lliga molletana interlo-
cals de pool. A la final, celebrada
dissabte, al Pool & Beer, els de casa
(Cristian Palatsi, Cristian Deantoni
i Sergi Macías) van tenir un mal
començament i van perdre les nou
primeres partides. Així, la remunta-

da va ser difícil i l’Endroit es va
imposar per 141 a 117, després que
Germán Blasco, Said Laoukidi i
Gerard Camp sabessin administrar
la diferència inicial favorable.
Germán Blasco, de L’Endroit, s’ha
emportat el premi al millor jugador
de la lliga. �

El Billar Mollet lluitarà per
l’ascens en l’última jornada
� MOLLET. Una recta final molt ajus-
tada. El CB Mollet lluitarà en la
propera jornada, el 10 de gener,
per aconseguir l’ascens a Primera
de la Lliga Interclubs Tres Bandes.
Aquest cap de setmana els molle-
tans aconseguien un empat a 4 al
feu del Banyoles, un resultat que el

manté líder amb 18 punts, però
amb el Sants i el Granollers trepit-
jant-li els talons, amb 18 i 17 punts
respectivament. Els resultats de les
partides contra el Banyoles van ser:
Bautista 36-Alonso 28; Ametller
35-Vilaseca, 37; Felipe 36-Feliu 38;
Rodríguez 40-Busquets 30. �

� ESCACS  | UNA CINQUANTENA DE JUGADORS D’ARREU

El pavelló acull el novè
Torneig Francesc Alsina
� PARETS DEL VALLÈS. L’associació
paretana d’escacs celebrarà aquest
diumenge (de 10 a 19h) la novena
edició del Torneig Memorial
Francesc Alsina, al pavelló d’es-
ports, que compta amb participació
de jugadors estrangers de nivell

internacional. El sistema de joc
serà el suís, amb vuit rondes de par-
tides de 20 minuts de durada per
jugador i amb caiguda de bandera.

L’organització preveu uns 50
participants i repartirà 1.300 euros
en premis en metàl·lic. �

73
86BC RIVER ANDORRA

CB MOLLET REC. GAUDÍ

CB MOLLET: Roger Dam (8), Roger
Lleonart (7), Àlex Arenas (21), Àlex
López (4), Jordi Pons (10) –equip
inicial– Romà Cutrina, Gerard Bas,
Oriol Ramoneda (1), Jordi Paredes,
Albert Ferrer (5), Pau Viladomat
(6) i Sergi Monròs (11). PARCIALS:
22/25 / 26-18 / 24-12 / 14-18. 
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L’Orquestra de Cambra de Grano-
llers, el conjunt vocal molletà Es-
toc de Veus (antic cor Sant Vi-
cenç) i la Coral Renaixença de
Santa Perpètua de Mogoda (Vallès
Occidental) han unit el seu talent
per interpretar una de les obres
universals de la música clàssica, la
Missa de la Coronació de W. Ama-
deus Mozart. El resultat es podrà
veure i escoltar a l’habitual concert
de Cap d’Any de Parets, al teatre
de Can Rajoler.

El compositor austríac va escriu-
re La Missa de la Coronació per a
les celebracions del Nadal el 1779.
El sobrenom d’aquesta composició
s’atribueix al fet que es va interpre-
tar a Viena durant les festes de co-
ronació dels emperadors Leopold
II el 1791 i de Franz II el 1792. El
concert també inclourà la Simfo-
nia núm.29, una de les més cone-
gudes de Mozart.

ELS INTÈRPRETS

L’Orquestra de Cambra de Grano-
llers és, des de 2002, la formació
resident al Teatre Auditori de Gra-
nollers, on cada temporada hi fa
un cicle estable de concerts, amb
programes i estils molt diversos. So-
ta la direccció de Francesc Gui-
llén, s’ha convertit en una de les

orquestres de cambra amb més
projecció i prestigi del país.

L’acompanyarà Estoc de Veus,
una formació coral també acostu-
mada a tractar amb un repertori
molt ampli, que va des del barroc i
el Renaixement i fins a la música
tradicional i el pop rock. Aquest
grup vocal molletà, actualment di-
rigit per Ricard Oliver, ha celebrat

enguany el seu 25è aniversari, amb
projectes com l’espectacle de clàs-
sics del pop estrenat per festa major
de Mollet. Entre els seus muntatges
dels darrers anys, també hi ha l’òpe-
ra Dido i Eneas, d’Henry Purcell, i
una missa ètnica amb música sobre
la pau combinada amb textos de
grans personatges. Fa 15 dies actua-

va a l’església de Santa Maria del
Mar de Barcelona.

La interpretació de La Missa de
la Coronació i la Simfonia núm. 29
de Mozart s’arrodonirà amb la par-
ticipació de la Coral Renaixença
de Santa Perpètua, fundada el
1978 i que compta amb més de
230 actuacions en directe en el seu
currículum.

El concert de La Missa de la Co-
ronació també es farà diumenge a
Santa Perpètua de Mogoda i el
proper 10 de gener al Teatre Muni-
cipal de Can Gomà de Mollet. �

� MÚSICA | ELS CONCERTS DE NADAL COPEN L’AGENDA CULTURAL DE LA PROPERA SETMANA ARREU
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UN COR INTERCULTURAL INICIA   
EL CICLE DE CONCERTS NADALENCS

� RECITAL | CAN BORRELL I PLANA LLEDÓ

� La plaça de Can Borrell va acollir divendres el primer
concert del cicle de Nadal. El repertori va repassar 
tradicionals catalanes i d’altres indrets del món, a càrrec
de veïns i veïnes dels barris de Can Borrell i Plana Lledó. CULTURA

La Missa de la Coronació
de Mozart, per Cap d’Any
� � PARETS / MOLLET

MONTSE ERAS

El recital del dia 1 de 
gener inclourà també 
la Simfonia núm. 29
del compositor austríac

Interpretada per
l’Orquestra de Cambra
de Granollers, Estoc de
Veus i Coral Renaixença

El concert de Cap d’Any de

la Jove Orquestra Simfònica del

Vallès Oriental (JOSVO) se 

celebrarà a Vilanova del Vallès

(Centre Cultural, 19h). En el 

recital, organitzat pel Consell

Comarcal i l’Ajuntament de 

Vilanova, hi participen alumnes

de les diferents escoles de 

música del Vallès Oriental, 

coordinats pel director de 

l’Escola Municipal de Música 

de Mollet, Xavier Esteve.

LA JOSVO, A VILANOVA

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

�

*

Tradicions i Costums organitza el
28è Concert de Nadal de sardanes
i música per a cobla, que aquest
any anirà a càrrec de la Jovenívola
de Sabadell i del tenor Carles Cre-
mades. La cobla, fundada l’any
1976, s’encarregarà de la primera i
la tercera part de l’audició, amb di-
verses peces sardanístiques, com la
coneguda Girona m’enamora, de
Ricard Viladesau i Pau en el món,
de Narcís Paulís. Sota la direcció
de Joan Lluís Moraleda, la Jovení-
vola de Sabadell també interpreta-
rà un recull de cançons populars
catalanes i estrenarà les dues sarda-
nes guanyadores de l’accèssit del
15è certamen Ciutat de Mollet:
Camins i rierols, de David Esterri, i

Ballada Singular, de Carles Raya.
La segona part, que aplegarà sis

cançons tradicionals, anirà a càrrec
de Carles Cremades. El tenor, for-
mat al conservatori del Liceu, ha
estat finalista dels concursos de
cant de Cagli 2007 (Itàlia) i Joan
Massià 2008. �

Tradicions i Costums
convida a un Nadal
amb música de cobla

� � MOLLET / PARETS

CONTRAPUNT

� MOLLET. Com cada any, l’església
de Sant Vicenç acollirà el concert
de Sant Esteve de la Banda de Jo-
ves Músics (BJM) de Mollet. La
formació, dirigida per Manuel Pa-
dillo, compta amb una cinquante-
na d’instrumentistes. El concert
començarà a les 18.30h.

La Banda de Joves
Músics interpreta el
recital de Sant Esteve

� La jam session de Sant Esteve
2007 va ser una de les trobades més
participatives que s’han organitzat a
La Bombeta. Davant aquest èxit,
l’associació d’art i cultura ha tornat
a convocar els músics baixvallesans
a passar la tarda de divendres al lo-
cal del carrer Lluís Duran.

La Bombeta torna a
celebrar les festes
amb una jam session

DIJOUS 1 de gener · 19 h 

Can Rajoler · De 9 a 12 euros

DIJOUS 25 de desembre · 19.30h 

Can Gomà · Gratuït

A Parets, la protagonista del

concert nadalenc serà la Coral

Art i Unió. El recital (11.30 h),

serà a l’església de Sant Esteve.

CORAL ART I UNIÓ

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

�

*
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Us desitgem un Bon Nadal
i un Feliç Any Nou!

� TEATRE | LA COMPANYIA LOCAL HA CELEBRAT EL SEU DESÈ ANIVERSARI

� MOLLET DEL VALLÈS. Immersió és
el títol del nou treball de la realit-
zadora molletana Neus Ballús,
que s’estrenarà el proper diumen-
ge (19h) al teatre de Can Gomà.
El documental experimental es va
gravar sota l’aigua de la piscina del
gimnàs de Can Pantiquet, de ma-
nera que els seus usuaris es van
convertir en els protagonistes
d’aquest treball que vol retratar les
persones en el medi aqüàtic i, al-
hora, la vida quotidiana en una
piscina de barri. �

Neus Ballús estrena el seu
documental subaquàtic

� CINEMA | GRAVAT A LA PISCINA DE CAN PANTIQUET

� PARETS DEL VALLÈS. La companyia
de teatre Som i Serem estrenava
diumenge l’espectacle Magnòlia
Cafè, una obra que reflexiona
sobre les frustracions personals i
els secrets que envolten qualsevol
existència. El text, de l’actriu i 

dramaturga Àngels Aymar, ha 
servit al grup paretà per celebrar 
el seu desè aniversari. Can Rajoler
s’omplia de gom a gom per a la
nova proposta de Som i Serem i
per acompanyar-los en 
l’efemèride. �FOTO: S. DE LA PAZ

SOM I SEREM
RETRATA ELS
SECRETS VITALS

� MOLLET. L’artista molletana Rosa
Agenjo ha donat un dels seus qua-
dres a Mollet. L’acte es va celebrar
dilluns a La Marineta, on fins al
cap de setmana hi va haver una ex-
posició seva de pintura que evoca-
va l’època de la seva àvia, la Mari-
nette, que va donar nom a l’edifici.

Rosa Agenjo dóna
un quadre de la seva
mostra a la ciutat

� Amb motiu de les vacances de
Nadal, els dies 25 i 26 (12.30h),
Ràdio Mollet emetrà un programa
especial sobre la trobada de Poetes
Grans, que es va celebrar el 17 de
novembre. L’espai recull les inter-
vencions de la trentena de poetes
que hi van participar.

Ràdio Mollet emetrà
un programa especial
de ‘Poetes Grans’

CARTELL. Obra de Xavier Clavijo
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Un nom quasi impronunciable és el
títol de la setena intervenció del ci-
cle Obsessions. Exemples de redun-
dància i persistència cíclica,  que s’i-
naugurava divendres a l’Aparador
del Museu Joan Abelló. En aquesta
ocasió, el comissari del cicle, David

Armengol, i l’artista, ferranElOtro,
han volgut trencar les regles del joc.
Mitjançant la creació FerranElOtro
a Maria Ramió / jo a Maria /  ElO-
tro a mia / ferranElOtro a miapròpia
/ apropiació de miapròpia, Armen-
gol ha delegat a ferranElOtro el seu
paper de comissari i aquest proposa
Maria Ramió com a artista. Per
complicar-ho encara més, ferranE-

lOtro ha unit la figura d’artista i co-
missari, el qual normalment no in-
terfereix en l’obra però que, en
aquesta mostra, pren protagonisme.
Així doncs, la proposta pretén re-
flectir els processos d’expropiació a
partir dels canvis de rols habituals:
comissari i artista no es poden sepa-
rar i Ramió i FerranElOtro desenvo-
lupen una mateixa tasca.

A la inauguració, Ramió i Ferra-
nElOtro es van intercanviar tatuat-

ges. La voluntat dels artistes és que
els visitants de l’Aparador puguin
observar allò que va quedar diven-
dres: un escenari amb el material
que es va utilitzar i una fotocòpia
dels braços tatuats. El resultat de la
intervenció es pot veure fins al 15
de febrer. �

Tatuatges en directe
� ART | EL CICLE ‘OBSESSIONS’ PRESENTA LA SETENA INTERVENCIÓ A L’APARADOR

� MOLLET DEL VALLÈS

ANNA PALOMO

ELS ARTISTES. FerranElOtro i Ramió creen l’obra en viu � A.P.

La mostra parteix de
l’intercanvi de rols
entre artista i comissari
amb una actitud obsessiva



JOSEP CRUANYAS FAGÉS

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

Josep Cruanyas Fagés va néixer
a Maià de Montcal (la Garrot-
xa) i es va desplaçar a Barcelo-
na per estudiar a l’Escola de
Belles Arts, on va ser deixeble
de Joan Palau. El 1932 va fer la
seva primera exposició indivi-
dual a Vic. Posteriorment va
mostrar la seva col·lecció
arreu de Catalunya, Madrid,
Mallorca i Montevideo (Uru-
guay). 

L’autor es va dedicar a con-
rear, sobretot, marines, dedi-
cant especial atenció al paisat-
ge mediterrani. També es va
inspirar en altres ciutats euro-
pees com Amsterdam i en les
costes de Honfleur (Norman-
dia), espai predilecte de Mo-
net i altres pintors de l’impres-

sionisme. Concretament, l’o-
bra aquí representada corres-
pon a una paisatge de la capi-
tal holandesa.

La llum atlàntica influeix en
el seu peculiar estil neoimpres-
sionista, amb què els colors
s’organitzen al voltant d’un
gris dominant i les formes se
simplifiquen al màxim per arri-
bar, fins i tot, a una certa geo-
metrització. �

L’autor va pintar
marines, com les
costes d’Honfleur,
i ciutats europees

ÀMSTERDAM (1981)
Josep Cruanyas Fagés (Maià de Montcal, 1942)
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El Lloquet i el Rovelló tornaran
aquest Nadal als escenaris baixva-
llesans de la mà de Torrats, en el
cas de Mollet, i de Segle XX, a
Sant Fost. A banda de les represen-
tacions més tradicionals, les dues
formacions teatrals preparen una
sessió més eixalebrada.

Així, el teatre de Can Gomà de
Mollet acollirà divendres 26 i el di-
marts de Reis (19h), Els Pastorets
de Folch i Torres, en els quals hi
participen una trentena de perso-
nes, entre actors, direcció i maqui-
llatge. La sessió golfa, però, es farà
a la Sala Fiveller, dissabte (21h).
“El públic ho demanava i aquest
any farem un prova, perquè no
hem estat a temps de fer un guió
diferent, però improvisarem i, si
va bé, l’any vinet farem el text”,
explica Samuel Ferrando, el Lluci-
fer d’enguany. Entre els actors tam-
bé hi ha els darrerament habituals
Lloquet, Francesc Ferrés, i Rovelló,
Ivan Candeal. “Ja fa uns cinc anys
que són els protagonistes. Tenen

una vis còmica molt accentuada,
que sobretot es veurà a la golfa”,
diu Ferrando. L’altre paper protago-
nista, el Satanàs estarà encarnat per
Oriol López, que el va representar
fa uns 10 anys, arrel d’una substitu-
ció per malaltia. Els actors estan di-
rigits novament per Anna Catalan.
“La sessió de dissabte tindrà les
conyes que han sortit als assajos.
No sabem què sortirà però segur

que agradarà”, assegura l’actor.
D’altra banda, L’Ateneu de Sant

Fost rebrà divendres i diumenge
(19h) la representació d’Els Pasto-
rets de Folch i Torres, de la mà del
grup de teatre Segle XX. Enguany,
però, el proper dissabte 3 de gener
s’escenificaran els Bundi-Pastorets,
una versió més còmica, que també
es representarà en sessió golfa
(22h) a L’Ateneu. �

� TEATRE | EL TEXT DE FOLCH I TORRES ES REPRESENTARÀ A CAN GOMÀ I  L’ATENEU

Torrats estrena la versió
golfa dels Pastorets
El grup Segle XX oferirà els ‘Bundi-Pastorets’, un text propi més còmic

� � MOLLET / SANT FOST

CONTRAPUNT / M.E.

EL TEXT CLÀSSIC. Lluquet i Rovelló amb el carismàtic Jeremies�ARXIU

� PARETS. Rialles tancarà la tempo-
rada d’espectacles infantils i juve-
nils amb el muntatge Pitos a dojo,
de la companyia La Botzina. Es
tracta d’un espectacle protagonitzat

per dos músics que fan una jugues-
ca per saber qui ha portat més ins-
truments. Amb aquesta excusa, me-
suren la bufera dels infants, gràcies
a la visita del doctor Ventolera. A

més, també expliquen un conte
que parla dels quatre vents. Rialles
tanca el 2008 amb un balanç de 16
espectacles, alguns dels quals s’han
volgut adreçar especialment al pú-
blic juvenil. La nova temporada co-
mençarà l’11 de gener. �

Els instruments de vent
protagonitzen ‘Pitos a dojo’

� RIALLES CLOU LA TEMPORADA PER SANT ESTEVE

DIVENDRES 26 · 18 h 

Can Rajoler · 6,5 euros / socis gratuït
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PERIÒDIC DE MOLEDO I BAIX PAGÈS

ES RECOMANA LLEGIR DE ‘BON ROTLLO’

Allò que Carmen de Mairena i mi-
lers de signatures no van poder atu-
rar, sí que ho han aconseguit Zeus,
Júpiter i la petita Polon. Les obres
de l’aparcament soterrat al Pla de
les Pruneres –també anomenat Pla
dels Troneres (per la seva proximi-
tat a la zona d’oci nocturn de la
ciutat)– han quedat aturades, com
a mínim fins al 2010. La troballa
d’una acròpolis greco-romana, que
demostra que Moledo té un passat
d’allò més interessant encara per
explorar, obligarà al consistori a
passar el pic i la pala dels manobres
als arqueòlegs, que en tenen per
mesos d’anar buscant pedres, mo-
nedetes i trossos d’àmfores.

La formació Independents x Mo-
ledo ja ha denunciat que té indicis,
encara no demostrables però possi-

bles, que els grecs i els romans que
van venir a instal·lar-se al cèntric
espai, no tenien els permisos d’o-
bres pertinents. A més, asseguren

que el Pla dels Troneres sempre ha
estat un indret irreductible i que,
en tot cas, allò hagués hagut de ser
per als gals “que ens cauen millor

i queden molt bé en els nostres
pòsters de campanyes”.

En aquest sentit, el regidor de
Planificació Logística ha dit que no
pensa dir res sobre el que han dit els
independents, perquè no paren de
dir coses i més coses que no tenen
sentit i no els hi vol fer més propa-
ganda. L’alcalde ha exclamat “per
Minerva!”, tot lamentant que el
projecte que havia de solucionar tots
els problemes de mobilitat del po-
ble s’hagi de reformular. De mo-
ment, ja s’ha encarregat un concurs
d’idees per veure com carai es pot
compatibilitzar el pàrquing i la zona
verda amb les columnes dòriques,
jòniques i corínties. “La típica ras-
cada del cotxe amb la p... columna
seria un delicte contra el patrimo-
ni”, alerten els especialistes. Això sí,
“ara ningú ens tornarà a dir poble
quillu, serem més famosos que
Empúries”, diu el batlle. �

�  MOLEDO DEL VALLÈS

CONTRARIAT

� ‘MARRÓN’ AL CENTRE | INDEPENDENTS X MOLEDO DENUNCIA QUE ELS GRECO-ROMANS NO TENIEN PERMÍS D’OBRES

Aturades les obres de les Pruneres
per unes troballes arqueològiques 

*

ACRÒPOLIS. Venus va treure el cap al primer cop d’excavadora �ÑETA

S’atorga el primer 
premi Fava del 
tortell de Reis 2008

� Seguint la falera de reconeixe-
ments freakies de moltes forma-
cions polítiques, diversos col·lec-
tius de periodistes, escombriaires i
verdulaires han decidit atorgar els
seus propis premis per a una tra-
jectòria que consideren mal orien-
tada. Així neixen els guardons
Torrecollons de l’any, SuperKK de
l’any i Fava del tortell de Reis.

L’Ateneu santfostenc
té un grup de claqué

� L’any vinent, L’Ateneu de Sant
Fost acollirà l’estrena de la seva
companyia pròpia, un grup de cla-
qué que, atret per la sonoritat de
l’escenari de fusta grinyolant, assa-
ja al nou equipament municipal.
La data, però, encara resta pen-
dent, a l’espera que els 12 compo-
nents de la formació es juguin a
pedra, paper i tisora qui podrà
estrenar el muntatge. “Hi ha pro-
blemes d’espai”, reconeixen.

... �

contrallufa
DAVANT L’ONADA DE ROBATORIS DE FIGURES, EL NEN DEL PESSEBRE DE PARETS EMET DESCÀRREGUES ELÈCTRIQUES DISSUASIVES

ofgasereje
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� MOLLET DEL VALLÈS. Les Colles de Morats i Torrats portaran
dimecres l’Home dels Nassos a la plaça Catalunya (12 h). La
jornada estarà amenitzada per Sol i Fa Plou, format per tres
músics i un animador. GARBUIX

� REVETLLA | LES COLLES DE MORATS I TORRATS MENJARAN EL RAÏM A PRAT DE LA RIBA

Any nou, vida nova, o això diuen.
Per celebrar una de les dates més
destacades de l’any, diverses entitats
preparen la revetlla per acomiadar
el 2008 i començar amb força, o
potser amb ressaca, l’any nou. A
Mollet, qui ho desitgi podrà com-
partir el raïm amb les Colles de
Morats i Torrats, que celebraran
l’entrada del 2009 a la plaça Prat de
la Riba. Posteriorment,  l’Orquestra
Manada posarà el toc de música al
Pavelló d’Esports Riera Seca. El
preu d’entrada és de 12 euros per
als socis de les colles i 16, per als no

socis. Les entrades anticipades es
poden comprar al quiosc de la pla-
ça Catalunya fins dissabte. 

D’altra banda, l’Associació de
Balls de Saló ha organitzat un ball
al Mercat Vell, amb el Trio Sol. Cal
comprar l’entrada anticipada (15
euros) a L’Era abans de dilluns.

SOPAR AMB LLAMPS I TRONS

Per segon any consecutiu, Llamps
i Trons Diables de Martorelles or-
ganitza el sopar de Cap d’Any a
l’Envelat de Can Carrancà. El me-
nú, que té un cost de 70 euros, in-
clou una amanida de llagostins
amb salsa rosa, filet de vedella amb

salsa roquefort o al pebre i copa de
gelat amb fruites del bosc. Qui pre-
fereixi assistir només al ball haurà
de pagar 4 euros. A més, la nit tam-
bé acollirà focs d’artifici i una xo-
colatada amb melindros (3.30 h).
El concert anirà a càrrec de l’or-
questra Ballaruca. Pel que fa a Sant
Fost, hi haurà ball al Pavelló 1.
L’entrada és gratuïta.

La música de la revetlla de Parets
al Pavelló Municipal d’Esports vin-
drà de la mà de l’Orquestra Inter-
nacional Maravella. Les entrades
anticipades (15 euros) es poden ad-
quirir a la piscina Can Butjosa, al
Pavelló i a Can Rajoler.  El preu in-
clou dues consumicions. �

L’HOME DELS NASSOS ACUDEIX
DIMECRES A LA PLAÇA CATALUNYA

� CONTRAPUNT

ANNA PALOMO

Gresca per acomiadar el 2008 i
celebrar l’entrada de l’any nou

A MARTORELLES. El Caga Tió se celebrava diumenge a l’Envelat �S.P.

� TRADICIÓ

Regals per als petits
a cops de bastó

� � Tot i que la setmana passada el
Tió ja va començar a cagar regals,
dimecres 24 els petits rebran regals
al Mercat Municipal de Mollet (11
h). Al dia següent, la tradició segui-
rà al carrer de Sant Francesc (12
h); i dissabte, a la plaça Catalunya
(11.30 h), vindrà de la mà de la
Colla dels Morats. A Parets, el
Caga Tió es farà divendres (12 h)
al pavelló amb la Companyia. �

� El parc de Can Mulà va ser escenari aquest cap de setmana
del ja tradicional pessebre vivent que organitza l’esplai Xivarri.
Els membres de l’entitat van representar alguns passatges
bíblics. L’actuació es va fer a l’entrada d’accés al parc per 
l’avinguda Burgos.�FOTO: SÍLVIA DE LA PAZ

Posada en escena de l’esplai Xivarri�
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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

GELOSIA: MALALTIA O MOLT 

D’AMOR? (I)

L’amor i la gelosia estan íntimament relacionats, ja que qui estima
roman habitualment en estat d’alerta cap a l’altra persona. La
gelosia en petites dosis són saludables i fins i tot es poden qualifi-
car de romàntics però quan són excessius poden resultar malaltís i
arribar a causar dolor. Com en molts dels problemes psicològics, la
gelosia és l’inici i el desencadenant d’una situació personal i fami-
liar insostenible. El principal problema és que encara que sí que es
pot assolir un cert control, la seva curació és molt difícil. Una via
per dominar la gelosia és parlar obertament d’ells amb la persona
que els provoca i, si escau, amb l’especialista. És fàcil que en tota
relació es produeixin gelosia per por a perdre l’ésser estimat, però
cal ser capaç de controlar per aconseguir ser feliç, ja que la perso-

na celosa difícilment pot ser-ho, ja que els
seus desitjos per controlar la seva parella

de forma contínua, i el sospitar de tots
els seus actes, li impossibilita aconse-
guir aquesta felicitat. 
Sota d’aquesta problemàtica trobem: 
· Una baixa autoestima (encara que

sembli el contrari). 
· Dificultat per valorar-se a si mateix. 
· Pèrdues afectives en la infància ocasio-

nades per pares poc valoratius de les
virtuts dels fills, molt exigents i molt

crítics. 
· Patrons afectius mal apresos o
models poc útils per a seguir. 

Per Xavier Conesa
Psicòleg

� 93 570 71 54
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Ingredients

- 600 g de jarret

de vedella en una

peça

Per al sofregit:

- 1 ceba grossa de

Figueres

- 2 pastanagues

- 2 grans d'all

- 1 farcellet amb

romaní, llorer,

farigola i pell de

taronja

Per al guarni-

ment:

- 2 pastanagues

- 250 g de 

camagrocs frescos

- 3 tomàquets 

- 1 got de vi

negre

- 1 l de brou de

vedella

- farina per fregir

- 100 g de pèsols

Per a la picada:

- 6 avellanes

torrades

- 6 ametlles 

torrades

- 1 gra d'all cru

- anís sec

FRICANDÓ DE VEDELLA

Per començar a fer el sofregit hem posat la ceba a la cas-
sola, la pastanaga i dos grans d'all. Després hi hem afegit
el farcellet d'herbes. Mentrestant, salpebrem la vedella.
La passem per farina i la fregim en una altra cassola. A
part, fem bullir el brou. Tallem el tomàquet i l'afegim al
sofregit. Quan està ben cuit, hi aboquem un got de vi
negre. 

Després hi afegim la carn i ho cobrim tot amb el brou ben
calent. I ho deixem que es vagi fent a foc molt baix i ben
tapat. Per fer la picada, tallem l'all i el posem al morter.
Una mica de sal..., les ametlles i les avellanes, i hi tirem
una goteta d'anís.

Passem tot el sofregit pel colador xinès, i hi afegim una
mica d'aigua. Posem la carn en una cassola neta i hi afe-
gim la pastanaga. Saltem els bolets a la paella. Aboquem
el sofregit a la cassola i, després, hi afegim els bolets. Al
final hi tirem la picada i els pèsols.  �

�
INGREDIENTS

PER MENJAR
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=

MOLLET

26. MARTÍNEZ. Diputació, 9
27. MORALES. Ferrer i Guàrdia, 39
28. ROVIROSA C. Av. Rívoli, 23
29. ROVIROSA S. Berenguer III, 66
30. SÁNCHEZ. Sant Ramon, 55
31. SATORRES. Av. Llibertat, 36
01. LAFARGUE. Can Flaquer, 19

FARMÀCIES DE TORN

PARETS
26-01. BARJA. Raval, 26

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

MARTORELLES
27. C. HOLGUERA. c. Nou, 4

Vicenç Costa Segalés (Mollet) 66 anys 16/12/08
Alejandro Pascual Lara (Mollet) 90 anys 16/12/08
Eulália Martínez Rifà (Martorelles) 84 anys 17/12/08
Pere Ninou Ninou (Parets) 85 anys 17/12/08
M. San Pedro González Zamorano (Mollet)58 anys 17/12/08
Miquel Font Serrano (Sant Fost) 96 anys 19/12/08
María Otero Bugarín (Mollet) 79 anys 20/12/08
Lluís Ravetllat Cot (Parets) 86 anys 20/12/08
Francisco Turrado Riesco (Mollet) 72 anys 20/12/08
José Antonio Bonilla Urbano (Parets) 91 anys 20/12/08
José Ramon Pinés García (Mollet) 85 anys 21/12/08
Vicenç Úbeda Vives (Mollet) 77 anys 22/12/08

Dades facilitades per la Funerària Monserdà

Cartellera del 25 de desembre a l’1 de gener

CINES MONTCADA

Crepúsculo Horari: 16.30-19.00-22.00 

Valiente desperaux Horari: 16.00-18.00

El intercambio Horari: 20.00-22.45 

Madagascar 2 Horari: 20.15-22.15 

Ultimatum a la tierra Horari: 18.00-20.15-22.30 

Bolt Horari: 16.30 

Di que sí Horari: 18.20-20-30-22-45

LA RESTA DE LA CARTELLERA

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

Aquests horaris són vàlids per divendres (26), diumenge
(28), dilluns (29) i dimarts (30). Resta de la setmana
consultar web: www.cinesmontcada.com

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: MERCÈ COZAR RODRÍGUEZ i J. ANGEL
COGNOMS:RUANO GARCIA. Els afortunats podran
recollir les entrades presentant el DNI a la taquilla del cinema: C.C.
EL PUNT DE MONTCADA. c. Verdi, n. 2-4, MONTCADA I REIXAC. Les
entrades tindran validesa durant 15 dies a comptar de la data de la
seva publicació.

NOVETATS

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

DIJOUS, 18 14ºC 2ºC 9ºC 1.019 hPa - 15 km/h N

DIVENDRES, 19 14ºC 3ºC 9ºC 1.028 hPa        - 11 km/h ESE

DISSABTE, 20 16ºC 2ºC 10ºC 1.030 hPa        - 24 km/h NW

DIUMENGE, 21 14ºC 1ºC 9ºC 1.030 hPa - 18 km/h WSW

DILLUNS, 22 14ºC 1ºC 8ºC 1.028 hPa - 10 km/h SSW

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

Canvi radical de temps
amb una entrada d’aire fred
i humit, que provocarà una
baixada brusca de tempera-
tures i pluges a partir de
migdia.

El dia començarà grisot, i
les pluges es traslladaran
cap el nord. No es descar-
ten ruixats residuals. La
temperatura es recuperarà
lleugerement.

El vent que bufarà passarà a
ser del sudest, molt humit, i
les pluges es tornaran a acti-
var. Les temperatures es
mantindran fredes durant
tot el dia.

Previsió per al cap de setmana

DIVENDRES 26 DISSABTE 27

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

	

DIUMENGE 28

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

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

Fes salut...

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

ENTITATS I AJUNTAMENTS
OFEREIXEN LES SEVES 
PROPOSTES PER PASSAR 
EL CAP D’ANY  Pàg. 36

Australia Drama Durada: 165 min.
Horari: 19.00-22.15. De: Baz Luhrmann
Amb: Nicole Kidman, Hugh Jackman

El lince perdido Animació Durada:
140 min. Horari: 16.30-17.30. De:
Manuel Sicilia i Raúl Garcia

The Spirit Drama Durada: 92 min.
Horari: 16.00-18.15-20.30-22.45. De:
Frank Miller Amb: Gabriel Macht

DEFUNCIONS

NAIXEMENTS

Jonami Morales López (Mollet) 14/12/08
Andrés Cañadilla Delgado (Parets) 17/12/08

Dades facilitades per l’Hospital de Mollet

	

MOLLET

PARETS

EXPOSICIONS

Dimecres, 24

· CAGA TIÓ.  11 h. Al Mercat

Municipal.

Dijous, 25

· CAGA TIÓ.  12 h. Al carrer

de Sant Francesc.

· CONCERT DE NADAL.  19.30

h. Amb la Cobla Jovenívola

de Sabadell. Can Gomà.

Divendres, 26

· CONCERT DE SANT ESTEVE.

18.30. A càrrec de la Banda

de Joves Músics de Mollet.

Església Parroquial Sant Vi-

cenç.

· PASTORRATS. 19 h. Pasto-

rets de la Colla dels Torrats.

Can Gomà.

· JAM SESSION. 19 h. A la

Bombeta.

Dissabte, 27

· CAGA TIÓ.  11.30 h. A la

plaça Catalunya.

· PASTORRATS. 21 h. Sessió

golfa. Sala Fiveller.

Diumenge, 28

· CONCERT DE NADALES.  18

h. A càrrec de la Coral del

Casal Cultural. Rambla Bal-

· INFANTIL. 18.30 h. Pitos a

dojo, amb la companyia la

Botzina. Teatre Can Rajoler. 

· ESPECTACLE. 19 h. Elite

Dance. Pavelló munipal.

Dissabte, 27

· REIS MAGS. De 10.30 a 13

h. Recollida de cartes a la

plaça Doctor Trueta.

Dilumenge, 28

· ESCACS. 9 h. 9è memorial

Francesc Alsina. Pavelló.

Dilluns, 29

· GENT GRAN. 17 h. Ball. Pa-

velló d’Esports.

Dimarts, 30

· TERTÚLIA LITERÀRIA. 19 h.

A l’entorn de l’obra Crim i

càstig, de Fiodor Dostoievski.

Biblioteca Can Rajoler.

Dijous, 1

· CONCERT DE CAP D’ANY. 19

h. Missa de la Coronació i

Simfonia núm. 29 de Mozart,

amb l’Orquestra Cambra de

Granollers, Coral Reinaixença

de Santa Perpètua de Mogo-

sa i Estoc de Veus, de Mollet.

Teatre Can Rajoler.

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 al 15 de

febrer.

· MOSTRA. Les joguines de la

col·lecció. Museu Abelló. Fins

a l’11 de gener.

PARETS

· MOSTRA. Roig, de l’associa-

ció Crea. Fins a l’11 de gener.

Can Rajoler.

SANT FOST
Divendres, 26

· TEATRE. 19 h. Els Pastorets.

L’Ateneu.

Dissabte, 27

· CONCERT DE NADAL. 19 h.

A L’Ateneu.

Diumenge, 28

· TEATRE. 19 h. Els Pastorets.

L’Ateneu.

mes, 2.

· ESTRENA.  19 h. Documen-

tal Immersió, de Neus Ballús.

Can Gomà.

Dilluns, 29

· DONACIÓ.  De 17 a 21 h.

Capta de sang. Unitat mòbil

del Banc de Sang davant la

Masia Can Borrell.

Dimecres, 31

· L’HOME DELS NASSOS.  12

h. Amb l’animació del grup

Sol i Fa Plou. Plaça Catalun-

ya.

Dimecres, 24

· INAUGURACIÓ. Després de

la Missa del Gall. 22è Pesse-

bre Monumental. Sota la

plaça de la Vila. 

Dijous, 25

· CONCERT DE NADAL. 11.30

h. Amb la Coral Art i Unió.

Església de Sant Esteve.

12.30 h. Al Pessebre Monu-

mental.

Divendres, 26

· CAGA TIÓ. 12 h. A càrrec de

La Companyia. Pavelló.
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A-fer-s Exteriors per FerARA FA CINC ANYS...

27 de desembre de 2003 (n. 130)
L’exalcaldessa Montserrat Tura
prenia possessió del càrrec de
consellera d’Interior en el govern
de la Generalitat presidit per Pas-
qual Maragall. 

–Quan vas debutar al pessebre?
–La meva mare no se’n recorda. El pesse-
bre es fa des de fa 42 anys i jo en tinc 39,
sóc de les més velles. He fet de pastoreta,
d’hebrea i ara de Mare de Déu. 
–Deu n’hi do!
–I el meu germà fa de Zacaries. Si no vas
al pessebre vivent, no és Nadal, encara que
ens haguem d’aixecar aviat de la taula.
–La família què hi diu?
–Els meus dos fills també surten al pesse-

bre. Amb sis mesos ja feien de nen Jesús.
El meu marit fa de pastor, té un paper més
secundari. 
–Molts sacrificis?
–Ara, no tants. Fa uns anys que m’he des-
vinculat més, només vaig al pessebre per
fer el paper. 
–Passeu fred?
–No, anem molt abrigats, a vegades tenim
calor i tot. 
–Com us ho heu fet per aguantar 40
anys?
–El pessebre fa Nadal, la família s’agrupa i
diu què fem, doncs anem al pessebre. El
de Sant Fost cada cop està més aconseguit. 
–Ara teniu efectes especials i tot?
–Sí, la remuntada va començar fa 10 anys.
Hi ha públic que repeteix cada any.   

� PER: ESTEVE GIRALT

Ha viscut gairebé 40 anys de la història 
del pessebre vivent de Sant Fost.

Anna M. Ciurans

Si no vas al
pessebre vivent
no és Nadal

EN ESSÈNCIA

� LA DADA

250
� Aquest és el nombre de caixes
que Mollet amb Cuba ha aconse-
guit omplir d’aliments, roba i
material sanitari per enviar a El
Cerro. Dijous sortia un camió cap
al port de Barcelona i cap al vai-
xell que ho farà arribar a l’illa. 12

� LA FRASE

� ÀLEX COMA, entrenador del CB
Mollet, després de la darrera derrota.

L’equip entrena i juga seriosament,
però no millora l’encert a cistella. 28

� LA PARAULA

Tió

� Tros de soca que serveix de com-
bustible a les fogueres. Per Nadal,
però, es transforma en el tronc
gros que, a força de bastonades,
caga dolços i regals. 36

� EL WEB

www.ceparets.com

� Aquest és el web del Centre
Excursionista Parets, en el qual
trobareu informació sobre la his-
tòria de l’entitat i les activitats,
entre altres aspectes pràctics. 25

Amb l’índex d’efectivitat
de les últimes jornades, no
podem guanyar un partit
a la Lliga EBA

“


