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Dissabte al migdia les
despulles del pintor i
col·leccionista Joan
Abelló eren enterrades

al mausoleu que l’artista té al ce-
mentiri de Plana Lledó de Mollet,
la ciutat que el veure néixer, el  26
de desembre de 1922, i a la qual ha
llegat bona part dels seus tresors ar-
tístics. 

Abelló moria el dia de Nadal,
després d’haver demanat, des de
l’ambulància, d’anar a Mollet i un
dia abans del seu 86è aniversari.
Abelló va dedicar tota la vida a l’art.
Atret des de ben jove per la pintura
i el col·leccionisme, va començar a
pintar de manera autodidacta i el
1942 ja feia la seva primera exposi-
ció a la sala del restaurant La Mari-
neta, on havia treballat de cambrer
els anys 30. Va estudiar a l’Acadè-
mia Baixas i al Reial Cercle Artístic
de Barcelona. A l’inici va estar in-
fluenciat per Joaquim Mir, per mit-
jà de les obres que aquest havia
pintat al Vallès, i per Pere Pruna,
de qui va ser deixeble de mural i
gravat. El 1946, va conèixer Carles

Pellicer, un altre dels seus mestres
clau en la seva obra i que ell mateix
sempre citava com a referent.

Llavors entrava a formar part del
Cercle Maillol i començava a orga-
nitzar el Saló de Maig. El seu inte-
rès per l’art el va portar a conèixer
pintors de la categoria de Salvador
Dalí i Pau Picasso. Va exposar a
moltes sales barcelonines, com la
Galeria Argos, La Pinacoteca i la
Biblioteca de Catalunya, així com
a la resta de l’Estat. El 1959 expo-
sava per primer cop a Madrid, on
45 anys després se li dedicava una
retrospectiva. Abelló també va por-
tar la seva obra diversos espais

d’Anglaterra, Bèlgica, França, Ale-
manya, Canadà i els Estats Units,
entre altres països. A més, ha estat
reconegut amb nombroses distin-
cions, com la Sir Winston Chur-
chill Commemorative Crown
d’Oxford, la Medalla de la Funda-
ció Herbert Ducker-mann de Gre-
noble i la Medalla de Plata a Arts,
Sciences and Letters a París, on va

ser nomenat membre de la Societé
National des Beaux Arts. Abelló ha
estat, doncs, el pintor més interna-
cional de Mollet.

Però no només va portar el nom
de la seva ciutat a l’estranger, sinó
que també va voler que la seva
col·lecció artística fos per a Mollet.
Així, l’any 1996 feia donació al mu-
nicipi de part de la seva col·lecció

d’art i es creava la Fundació Muni-
cipal Joan Abelló, que el 1999 in-
augurava el museu que porta el seu
nom. El 2002 també s’obrien les
portes de la Casa del Pintor, un
equipament cultural al mateix edi-
fici del número 90 del carrer Lluís
Duran, on va néixer i on va
instal·lar el seu taller. L’estiu de
2006 feia una segona donació. �

�El llavors conseller de Cultura, Jordi Vilajuana,
atorgava a Abelló la màxima distinció cívica del
país, en reconeixement “a la seva obra i a la seva
tasca com a col·leccionista”. L’acte de lliurament 
se celebrava el 3 de desembre de 2002.

MEDALLA DE LA CIUTAT MÀXIM RECONEIXEMENT CATALÀ

Joan Abelló s’acomiada de Mollet
� ADÉU AL MESTRE | EL PINTOR I COL·LECCIONISTA VA MORIR EL DIA DE NADAL

� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

L’ANY 1997 VA SER DISTINGIT COM
A PRIMER FILL IL·LUSTRE DE MOLLET

�El 26 de desembre de 1997, l’Ajuntament va
concedir a Joan Abelló la Medalla de la Ciutat i
el va convertir, així, en el primer molletà il·lustre.
Només tres molletans més tenen aquesta distinció:
Jordi Solé Tura, Josep Solà i Josep M. Pou.

LA GENERALITAT LI VA ATORGAR
LA CREU DE SANT JORDI EL 2002

DES DE 1992

PRESIDENT DEL CERCLE
ARTÍSTIC DE BARCELONA

�Des de 1992 i fins a la seva mort, Abelló
va ser el president del Reial Cercle Artístic
de Barcelona. L’any 2001 va ser nomenat
doctor de la Reial Acadèmia Catalana de
Belles Arts de Sant Jordi.

EL MESTRE. Abelló, fa tres anys, en una visita guiada per a CONTRAPUNT a la Casa del Pintor �ARXIU

L’atzar ha volgut que la mort

del pintor molletà coincideixi

amb la preparació d’una nova

exposició al Museu Abelló que, 

precisament, tractarà la relació

de l’artista amb la seva ciutat

natal. La mostra, que 

s’inaugurarà per la festa major

de Sant Vicenç, porta el títol 

d’El Mollet d’Abelló. 

NOVA EXPOSICIÓ

Per Sant Esteve hagués complert 86 anys
d’una vida dedicada a la passió per l’art
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Si Joan Abelló i Prat
ha escrit una pàgina
de la història de l’art
del país és gràcies a la

invenció del seu propi -isme artístic
d’avantguarda, l’explosivisme. A
partir dels anys 50, un cop format i
amb una pintura més madura, el
molletà va iniciar un període d’in-
tensa experimentació plàstica. Abe-
lló ja s’havia caracteritzat per l’ús
d’una gran quantitat de matèria
pictòrica, cosa que li comportava
dificultats tècniques, a l’hora de de-
finir els colors i fer retocs, ja que la
pintura a l’oli trigava moltíssim en
eixugar-se. Va ser llavors, tot bus-
cant solucions, que se li va acudir
posar la pintura a la tela directa-
ment del tub o bé amb una espàtu-
la, de manera que es produïa una
explosió de pigment sobre el llenç.

Els gruixos de pintura sobre la
tela són, doncs, una de les marques
de la pintura més valorada del mes-
tre Abelló. L’explosivisme també el
va portar a abandonar temporal-
ment l’art figuratiu i endinsar-se en
l’abstracció a partir del 1960 i fins
al 1965, quan torna al camí cap a
la figuració.

A partir dels 70, la inquietud i la
curiositat d’Abelló el van portar a

viatjar arreu del món. Així comple-
tava la seva extensa producció del
paisatge de la plana vallesana, amb
quadres de noves tonalitats i llums,
inspirats en les seves estades a l’es-
tranger. Com molts artistes del se-
gle XX, abans ja havia fet estades a
Londres, París i Bèlgica, però, és
després de tornar al paisatgisme lo-
cal, que emprèn els gran viatges
per  tots els continents: Marroc,
Egipte, l’Índia, Tailàndia, Brasil,
Costa d’Ivori i l’Illa de Pasqua.

A banda de l’oli, Abelló també va
utilitzar la tècnica del pastel, amb
la qual va obtenir bones crítiques, i
del fresc, que va començar a em-
prar després que el 1966 se li encar-

regués la decoració de la capella
baptismal de l’església de Sant Vi-
cenç de Mollet, una pintura mural
que, precisament, està prevista que
es restauri el 2009, després que el
mateix Abelló es preocupés pel seu
estat de conservació. 

ART AL CARRER

Aquesta és una de les obres que, a
banda de les que alberga la Funda-
ció, Abelló ha deixat repartides per
la ciutat. També a la sala d’actes del
Casal Cultural es pot observar una
pintura de gran format de l’artista
molletà, així com el quadre a l’esco-
la que porta el seu nom. Abelló
també va realitzar algunes escultu-
res. Als carrers de la seva ciutat s’hi
troben L’Arlequí i La Garriganga. �

El creador de
l’explosivisme

� ADÉU AL MESTRE | LA SEVA OBRA PICTÒRICA

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M. ERAS

NOVA TÈCNICA. Abelló va inventar l’explosivisme, un mètode per acumular pintura sobre el llenç �ARXIU

L’obra del pintor molletà és 

present al Museu d’Art Modern

de Barcelona i a diversos museus

de tot el món, com el Museu

Ashomolium d’Oxford, el Museu

Vaticà, el Poldersmuseum de

Bèlgica, la Covutauld Collection

de Londres i el Musée de Tahiti

et des îlles. Precisament, amb

aquest darrer equipament,

Abelló hi va tenir una especial

relació que va donar com a fruit

una sala dedicada al molletà. 

PRESÈNCIA ARREU

VIATGES. Quadre de la seva estada a l’Illa de Pasqua �ARXIU
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Sense tenir en compte
Barcelona, Mollet dis-
posa d’un dels fons
d’art més importants
de Catalunya. I això,

gràcies a Joan Abelló.
“Ja de jovenet volia fer un mu-

seu al meu poble i la gent se’n
reia”, explicava sovint el col·leccio-
nista. Abelló, doncs, moria amb la
feina feta i amb la seva il·lusió con-
vertida en una realitat. Mollet dis-
posa, no només d’un museu d’art,
que s’inaugurava el 1999, fruit de
la primera donació de l’artista a la
ciutat, sinó també de la Casa del
Pintor, que obria les portes al pú-
blic l’any 2002 i que en el futur es
podrà visitar (amb grups concer-
tats), en tot el seu conjunt, és a dir,
també la zona posterior de la qual
encara en va fer ús fins a la seva

mort. Aquesta part va ser donada a
la ciutat el juliol de 2006, amb
4.000 peces d’art de l’interior,
4.400 volums de llibres i revistes, i

380 carpetes amb documents rela-
cionats amb la música i correspon-
dència. Aquest llegat se sumava a la
primera donació de 1996, quan
Mollet va rebre una col·lecció de

5.300 peces artístiques, que in-
clouen obres dels creadors catalans
més destacats dels segles XIX i XX,
i que va ser el pas previ a la creació
de la Fundació Municipal Joan

Abelló. El llegat del col·leccionista
a Mollet s’ha valorat en uns 14 mi-
lions d’euros.

L’ART PER A TOTHOM

“Les coses són perquè la gent les
vegi. Les col·leccions tancades a
casa d’un privat no tenen sentit”,
deia Abelló després de signar l’a-
cord de donació. Des de meitat
dels 50, Abelló va començar a re-
bre persones a casa seva interessa-
des per les seves peces, però va ser
a partir dels anys seixanta que “es
visiten les col·leccions de la Casa-
Museu, vull dir amb certa assiduï-
tat”, explicava el pintor en el llibre
Les arrels d’Abelló. Ara tothom pot
accedir a un llegat extraordinari. �

Abelló ha llegat a la ciutat més
de 10.000 peces artístiques
� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M. ERAS

CONVENI. Abelló, amb la seva filla, el signava amb l’alcalde �ARXIU

La bibliografia sobre Abelló és

ben extensa, d’una trentena de

títols. Alguns dels més destacats:

-Abelló. La revolución del pastel

moderno (1987), de R. Manzano

-Joan Abelló (1989), de Josep

Masats i Joan Iriarte

-Joan Abelló, obra antològica

(1990), de J. Iriarte

-Els murals de la Casa-Museu

Abelló (1992), de J. Masats

-Abelló, una trajectòria (1993),

de Francesc Fontbona

-Abelló - Troballes (1996), de J.

Masats i J. Iriarte

-Joan Abelló de pinceles y moais

(1996), de Víctor Fernández

-Abelló (1998), de Josep F. Bentz

-Joan Abelló, entre la figuració i

l’abstracció (1999), de J. F. Bentz

-Joan Abelló. El cielo y la tierra

(2000), de Pedro Voltes

-Les arrels d’Abelló (2001), de J.

Masats

-Abelló sur les chemin des Alpes

(2005), de J. Magnan i A. Claude

-Abelló a les col·leccions particu-

lars (2005), de J. F. Bentz

-Abelló a la Polinèsia (2007), de

Riccardo Pineri

TINTA VESSADA

L’ENTRADA. La Casa del Pintor conté un gran nombre de peces artístiques i records d’Abelló �ARXIU
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� ADÉU AL MESTRE | L’HERÈNCIA DEL COL·LECCIONISTA

GARAJE ELOY MOLLET, S.A
SERVEI OFICIAL  CITROËN 
Félix Ferran, 3-4 · 08100 MOLLET DEL VALLÈS
Taller: 93 570 63 94 · Ventas: 93 593 36 37

CITROËN

Nou CITROËN C5

Al seu servei



“Amb els anys, he anat acollint a
casa obres que van des del romà-
nic a Dalí i Miró, posem per cas.
De Fortuny i Nonell a Solana, Re-
goyos, Gimeno, Tàpies i Picasso”,
indicava el mateix Abelló al seu biò-
graf Josep Masats. “També he anat
reunint col·leccions d’art negre,
amb les màscares que tant inspira-
ren en Picasso de l’època cubista.
M’han interessat la vestimenta, el
vidre, les partitures musicals, els
toros, els llibres i les escultures.
N’he fet àmplies col·leccions, i ara
mateix tinc un quadre de toros
d’en Benlliure al davant, que sem-
bla un Goya, un Rebull damunt la
taula, un cap d’en Gimeno, un
Grau-Sala i un Manolo a cada
banda i una escultura budista en-
front”. Aquesta descripció d’Abelló
permet perfectament fer-se a la idea
de quin és l’abast de la col·lecció
que ha deixat a mans de la Funda-
ció Municipal Joan Abelló.

A banda dels noms destacats de
la pintura del segle XIX i XX al pa-
ís, el llegat d’Abelló inclou objectes
d’allò més diversos, així com gaire-
bé tota la seva producció molletana
i dels inicis, com el primer quadre
pintat al taller de Pere Pruna, el
seu primer mestre. Abelló es mos-
trava també molt orgullós de la se-

va àmplia col·lecció de retrats i dels
molts artistes que l’havien immor-
talitzat, com Hernández Pijuan,
Subirachs, Ivan Mosca i Muxart,
així com dels seus primers paisatges
vallesans, alguns pintats des de casa
perquè per la finestra ho veia “tot
fins al Turó de Montcada”.

Una altra de les seves obsessions
artístiques era la tauromàquia, una
afició que li va permetre aconse-
guir dibuixos que Picasso havia
pintat sobre tovallons de bars. Tam-
bé es va apassionar pel vidre, espe-
cialment per les obres modernistes

catalanes i de l’art decó francès.
En la segona donació, Abelló va

afegir una col·lecció d’art negre,
que es concentra en una vitrina i
en la paret del capçal d’un llit, amb
una trentena de màscares africanes
de diferents èpoques. 

A més hi ha obres de Joaquim
Mir, Modest Urgell, Ramon Calsi-
na, Duran Camps i un cartell que
Salvador Dalí va regalar a Abelló
per al seu futur museu, anys abans
que la Fundació fos una realitat.

Una obra premonitòria.
I tot plegat dins d’una casa que

es va anar engrandint amb la com-
pra de propietats adjacents fins a
semblar un laberint al servei de
l’art, plena de frescos i tresors, i que 
“s’ha convertit en un petit palau

amb l’esforç de molts d’anys, i
que ara no és la casa de l’Abelló,
sinó de Mollet, de tots vosaltres,
perquè tingueu un record meu
quan ja no hi sigui”, va dir el mes-
tre a la inauguració de la Casa del
Pintor. �

Entre dalís, nonells i tàpies
� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M. E.

DALÍ. Cartell premonitori

El llegat d’Abelló inclou
obres de Picasso, Miró,
Manolo Hugué, Pellicer,
Gimeno i Muxart
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El col·leccionista molletà es va interessar per l’art negre, el vidre i la vestimenta, entre altres objectes
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És una bona ocasió per demanar als Reis d’Orient
una alternativa diferent a les joguines tradicionals.
Tenir un aquari a casa, és com tenir un trosset de
tròpic; un petit ecosistema amb equilibri perquè
els nens descobreixin la importància que té l’aigua
per a aquests petits animalons. És una manera
d’aprendre a respectar els éssers vius i el medi
ambient. És important que els nens se sentin res-
ponsables del  manteniment, del menjar, de la
neteja de filtres o de canviar l’aigua... És molt inte-
ressant aprendre com conviuen diferents espè-
cies de peixos; el que neteja, el que surt de nit, el
més tímid, el més golafre, el més dominant...

Descobrir la jerarquia: els més veterans són els
que coneixen tots els racons, els nouvinguts van
despistats i amb por i no saben on posar-se (a
aquests els hem de vigilar els primers dies). Hi ha
molts tipus d’aquaris compactes. Normalment ja
inclouen filtre complert, escalfador i llum integrada
a l’aquari. També els podem trobar amb diferents
formes i mides: 26 - 38- 45 - 60 cm... El més
important és escollir una forma i mida que s’ade-
qüi bé on el volem posar. Ara ja només quedarà
escollir bé els peixos segons el tamany de l’aqua-
ri perquè puguin tenir una bona qualitat de vida i
se sentin a gust a casa seva.

AQUARIS PER ALS MENUTS DE CASA? 
I tant que sí!

c. Jaume I, 107
MOLLET del VALLÈS

T. 93 570 80 31

a primera vegada que
vaig veure en Joan
Abelló, jo devia tenir 12
anys. Venia de Sant Fost
a escola a Mollet i passa-

va pel davant de casa seva. Hi havia
dies que el veia embarretat, ulls
lluents i una taca de pintura a la
màniga. 

El vaig començar a tractar el
1970. Em va ensenyar el museu
que anava fent, amb algun Mir,
Casas, dibuixos del Dalí i em pen-
so que un Picasso. Li vaig donar
uns versots, se’ls va llegir, els va
desar i em va dir: “Queden per al
museu”. Espero que s’hagin per-
dut. Tot i amb això, em va animar
a escriure. Ens vèiem de tant en
tant. Prenia notes del que m’expli-
cava. Qui sap si al seu costat vaig
aprendre alguna cosa sobre pintu-
ra, a veure-hi, a més de mirar i a
anar per feina! “L’arma secreta
d’un pintor, músic i escriptor és el
treball”, acostumava a dir-me. Vaig
anar escrivint sobre la seva pintura,
amics, viatges, somnis, patiments...
És a dir, fragments de la seva vida.
“Que si faré el museu a Mollet, a
Andorra, a can Pistraus”, m’anava
dient. Ho vèiem negre com el sut-
ge. Després d’anys i anys, l’Ajunta-
ment de Mollet s’hi va interessar
vivament. Es van poder fer la dona-
ció, el Museu i la Casa del Pintor.
Sembla que el vegi, l’Abelló, el dia

de la inauguracio del Museu, salu-
dant amb el barret a la mà, des dels
núvols, gronxant-se en un globus
aerostàtic! Gràcies a aquest home,
que de vegades em semblava cai-
gut del cel, Catalunya té una va-
luosa col·lecció, que va des del ro-
mànic fins al segle XX. Amb una
mostra admirable de la pintura
d’Abelló, d’un expressionisme in-
tuïtiu, colorista, encès. Lligat, des
del Vallès, al bo i millor del centre-
europeu i obert al món.

L’últim cop que el vaig veure va
ser la vigília de Nadal –i de la seva
mort. Se’l veia content. Vam parlar
d’amics i d’amigues. “Masats –em
va dir–, ho tinc tot arreglat, tant en
el Museu, com en el Cercle”. Tenia
dos quadres de Gallecs als cavallets.
“Què et semblen?”. “Hi veig l’Abe-
lló de sempre i un de diferent, origi-
nal i intens com mai”. I em va con-
testar: “Ara faig més grisos”.

Ens vam donar la mà. La tenia
ampla, ferma i càlida. Em va dir:
“Adéu, ja ens veurem!”, amb els
ulls verds, espurnejants, de tigre. I
jo li vaig contestar: “Que per molts
anys siguem companys!”.

“En els moments més difícils, ve
un àngel i et salva”, m’havia dit. El
seu àngel es deia Andreu. Era el
seu germà gran, l’únic, i que va
morir jove. En la tomba hi ha un
bust del pintor, una creu i, al cap-
damunt de tot, un àngel. �

belló, Mir, Pellicer, Pru-
na, Rebull, Llimona,
Clavé, Manolo Hugué,
Sorolla, Nonell, Picasso,

Tàpies, Miró, Dalí, Cuixart, Opis-
so, Joan Gris. Aquests són alguns
dels artistas de la col·lecció d’obres
que Joan Abelló va reunir al llarg
de tota una vida plena d’art, viat-
ges, bohèmia... 86 anys, viscuts ple-
nament amb art, amb l’art i per
l’art. Un Art amb majúscules que
va donar sentit a la seva vida, en el
fons i en la forma, i que perdurarà
gràcies a la seva voluntat ferma de
convertir la casa on va néixer, al

carrer Lluís Duran, en un museu.
Sempre recordaré la primera ve-

gada que vaig entrar en aquella casa.
Era per fer un reportatge. Ens va re-
bre i ens va passejar, tot explicant-
nos la història de cada obra i de com
havien arribat fins a les seves mans,
en una visita guiada “de luxe” feta
per ell mateix, habituallat amb
aquell barret, colofó de tota una
imatge d’artista, en el més ampli
sentit de la paraula, perquè Abelló, a
banda de fer art, el col·leccionava.
I gràcies a ell, i a l’Ajuntament que
li va donar suport, Mollet compta
avui amb un dels patrimonis artís-

tics més importants del país, cons-
truït obra a obra pel mateix Abelló i
guardat amb cura a casa seva, un
conjunt arquitectònic singular que
va anar creixent per la necessitat
que requeria el museu: sales, parets,
vitrines, escales, passadissos, jar-
dins... Un recorregut artístic des del
passat més remot de les sales d’art
antic, fins al final del trajecte, el seu
estudi, on ell pintava i creava, sem-
pre investigant amb colors i textu-
res, passant pels seus orígens, com a
persona i com a pintor, pels seus
mestres, per les seves relacions, pels
seus viatges, pels corrents artístics...

El llegat de més de 10.000 obres
que Abelló ha deixat a Mollet és
important per sí mateix, però tam-
bé pel recorregut que proposa i que
permet fer, a través d’allò que Joan
Abelló més estimava i que va donar
sentit a tota la seva vida: l’art. Grà-
cies pel teu llegat. �

� ADÉU AL MESTRE | APORTACIONS SOBRE LA FIGURA DEL PINTOR

l destí ha volgut que te
n’anessis en plena posses-
sió d’aquest títol, el de
president. La Junta de

Govern, els socis i artistes membres,
els treballadors del Reial Cercle
Artístic, històrica institució de
Barcelona, amb més de 128 anys
d’història, i que tu tant estimaves, et
recordarem sempre amb la il·lusió i
l’entusiasme que sempre ens vas
demostrar. Ja de ben jovenet, en les
teves primeres escapades des de
Mollet a la ciutat de Barcelona, vas
ingressar al Cercle per poder fer
allò que més t’agradava: pintar.
Com tu, tants il·lustres artistes han
passat pels mateixos tallers i sales.
Des de l’Antoni Caba, Ramon
Casas i Santiago Rusiñol, fins al

mateix i primer referent teu:
Joaquim Mir.  Anglada-Camarasa,
Nonell, Galí, Gimeno, Opisso,
Apel·les Mestres… vas conèixer a
molts d’ells i vas compartir
moments que anaven fructificant
en una altra de les teves passions: el
col·leccionisme. I amb els anys, vas
acabar sent el president. T’ho has
merescut per mèrits propis i així
quedarà ja en la història del nostre
país. El Cercle ha escrit una pàgina
d’or sota el teu mandat i així et
recordarem. Gràcies en nom de
tots, president nostre!

També vull dirigir unes paraules
a nivell personal. Abelló. Tinc el
desconcert en saber que ja no estàs
entre nosaltres, però l’alegria en
veure que allò que tu més volies

s’ha fet realitat. T’has tornat im-
mortal, doncs sempre estaràs pre-
sent en el nostre cor, en les nostres

vides i en la història del nostre país;
amb la Fundació que porta el teu
nom aquí a Mollet i amb l’em-
premta que deixes en el Reial Cer-
cle Artístic. Has estat per a mi com
un pare, i també un amic, un mes-
tre, un company. Junts hem treba-
llat en múltiples idees i projectes,
el Museu, la Fundació… Exposi-
cions per arreu del món, viatges, el
Cercle Artístic, els amics, la famí-
lia. Generositat, bondat i amor són
els valors que sempre em vas incul-
car i són els que t’han donat l’èxit. 

Gràcies Abelló per haver-me en-
senyat i haver-me acceptat amb tots
els meus defectes; gràcies Abelló
per haver estat el més gran i gràcies
per deixar-nos als mortals tot el teu
llegat. �

E

A

L

JOSEP FÈLIX BENTZ

Abelló immortal

Vicepresident del Reial Cercle Artístic de Barcelona i conservador
JOSEP MASATS

El meu mestre

Biògraf de Joan Abelló. Mollet del Vallès

MIRIAM VIAPLANA

Per amor a l’art

Periodista. Mollet del Vallès
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oan Abelló i Prat. Pintor
de Mollet. Ell mateix ho
explica perfectament en
les paraules de Mollet del
Vallès. Panoràmica: “Hi ha

dos pilars imprescindibles en la
meva vida: la meva ciutat natal i la
pintura”. És una identitat bàsica,
indestriable de la seva persona,
identificació amb un paisatge i una
vida, un lloc on sempre retornar.

Pintor. Un art, el de la pintura,
tan vell com la humanitat, molt
més vell que la pròpia escriptura i,
potser per això, més genuí i més fi-
del a la capacitat humana de co-
municar-se amb l’entorn i d’inter-
pretar-lo. Vasari, un historiador de
l’art ja clàssic, creia que la pintura
és un do diví. I Abelló diu: “Els
mestres són immortals, car llurs
amors i llurs angúnies viuen en
nosaltres per sempre”. En tot cas,
és una de les maneres més distinti-
ves i privilegiades d’expressar-se, i
Abelló era molt conscient del seu

do per explicar i transmetre millor
que la majoria de nosaltres allò
que constitueix la condició huma-
na: el goig per la vida, el dolor que
hi va associat, la comunió amb el
paisatge propi i l’exaltació de la
natura. Per això, també afirmava:
“L’art és la millor escola per fer-
nos dignes i bons, sensibles i hu-
mans”. 

Mollet. Amb les seves pròpies
paraules: “Sóc i em considero el
pintor de Mollet”. Abelló, amb la

seva pintura, ha fet universal la se-
va ciutat. Els seus viatges i les se-
ves estades a Londres, a Bèlgica, a
París o a la Polinèsia, li van perme-
tre desenvolupar plenament el seu
art, donar-lo a conèixer i ser valo-
rat mundialment. Era un art sorgit
dels paisatges de la seva ciutat,
amb la seva llum i el seus colors.

La seva obra perdura a Mollet,
als seus carrers, amb l’Arlequí i  la
Garriganga, amb l’escola que por-
ta el seu nom, i amb el seu Mu-
seu, el nostre Museu. Abelló, tal
com Dalí amb Cadaqués o Josep
Pla amb Palafrugell, també ha es-
tat profeta a la seva terra. I és un
orgull compartit, ja que som el
punt de referència mundial de la
seva obra, la pintura i la col·lecció,
i volem exercir una funció de mes-
tratge, tal com ens ho va ensenyar
Abelló, i promoure nous artistes i
apostar per l’art més innovador. 

En les properes setmanes el
Museu Abelló presentarà l’exposi-

ció El Mollet d’Abelló, que ara
hem replantejat perquè sigui l’ho-
menatge de la ciutat a Joan Abe-
lló, precisament l’any que es com-
pleix el desè anivesari del Museu.
Hi podrem veure més de 70 obres
sobre Mollet, moltes procedents
de col·leccions particulars com les
de Londres, per exemple, una ciu-
tat on Abelló va captar una llum
que li recordava molt la de Mollet.

Us convidem a entrar al Museu,
a veure la seva obra i les seves
col·leccions. Veniu-hi tranquil·la-
ment. Fem, com Abelló reclamava,
un passeig contemplatiu, pensem i
meditem en el que veiem, mirem-
ho amb atenció: és la mirada de
l'artista. Podrem comprendre, amb
tota la seva profunditat, allò que
Abelló ens ha ensenyat: la passió
per l’art; una manera de veure Mo-
llet i una manera d’estimar-la. Per
això, és la primera medalla de la
ciutat. Molletà il·lustre: un senti-
ment plenament compartit. �

J

JOSEP MONRÀSAbelló: pintor de Mollet

Abelló ens ha ensenyat
la passió per l’art, una
manera de veure Mollet
i una manera d’estimar-la

Alcalde de Mollet del Vallès

ra que Joan Abelló ha mort,
ens equivocaríem si pensés-
sim que amb el seu traspàs,
hem perdut un pintor i un

col·leccionista, un excepcional home
de cultura. Tots i, especialment, la fa-
mília i els amics, el que hem perdut és
una persona, un ésser humà. Excepcio-
nal, únic, irrepetible, irreemplaçable.
Hem perdut el seu afecte i la seva sensi-
bilitat; la seva lluita permanent contra
la vulgaritat i el conformisme; per la
perfecció i pel treball, per la bellesa i
per la vida. El pintor, ja no el perdrem
mai, el col·leccionista, ja no el per-
drem mai. Abelló va lluitar aferrissada-
ment durant mig segle per aconseguir
que, com a pintor i com a col·leccio-
nista, mai no l’oblidéssim. Per això ens
ho va donar tot, tot; per això el pintor i
el col·leccionista el tindrem perma-
nentment i sempre. Aquesta és la seva
gran victòria contra la mort. L’Ajunta-
ment va entendre el significat profund
d’aquesta seva voluntat de donació i de
museu. Jo en vaig ser testimoni privile-
giat. Per això l’estimo, l’Abelló.

Però no tenim la seva paraula, les se-
ves mans, la seva mirada, complement
perfecte de la seva veu i del seu tacte;
no tenim la seva mirada  –tantes vega-
des dolça– esdevinguda, amb el temps,
el seu millor llenguatge, conforme els
anys restaven força a les mans, a la veu. 

La batalla de la vida ja no la pot guan-
yar el ciutadà Abelló, però aquesta bata-
lla la podem guanyar nosaltres, el poble
de Mollet, la ciutadania molletana.
Ajuntament, associacions, escoles, em-
preses, ciutadans, fem del nostre Museu
Abelló un permanent aplec ciutadà i
cultural, ànima de la sensibilitat, de la
creativitat i de la intel·ligència del nostre
poble. Si volem, el ciutadà Abelló ens hi
esperarà sempre. Acompanyem-lo. �

ORIOL FORT

Només nosaltres li
podem donar vida

Exregidor de Mollet

l dia de Nadal, la trista
notícia arribava a la ciu-
tat: en Joan Abelló ens
deixava per sempre.

Gairebé 86 anys que el mestre ha
omplert de passió i d’apassiona-
ments. La seva família i l’art;
Mollet i la seva gent. Li hem d’a-
grair l’extraordinari amor que ha
tingut sempre per Mollet, la seva
generositat deixant-nos el seu lle-

gat. Alguns dels que van compartir
la seva joventut, ja el consideraven
un personatge peculiar, obsessionat
per l’art i per conèixer món... Però
també il·lusionat per  inaugurar un
museu a la seva ciutat, on tothom
pogués gaudir del seu fons d’art
inigualable. Volia que tot l’esforç
de la seva vida, la seva col·lecció i
la seva obra, no es dispersés; que
restés per sempre més a Mollet,

ciutat que tant havia pintat.
El 1996 es començava a culmi-

nar el seu somni amb la donació
extraordinària i generosa a la ciutat
de 5.000 obres. El 1999, l’Abelló
en una màgica cerimònia, desem-
bolicava el seu regal per a Mollet,
el Museu Municipal Joan Abelló.
El 2002, s’obrien les portes de la
Casa Abelló, perquè tots pogués-
sim contemplar i mostrar amb or-
gull aquell nou regal: el seu món
íntim de creador, d’artista.

El Museu i la Casa Abelló han
convertit la nostra ciutat en un re-
ferent cultural i en un dels equipa-
ments públics d’art més important
del país. L’Ajuntament està orgu-
llós d’haver-li fet costat en el seu
somni, d’haver-lo entès i acom-
panyat en el camí màgic de l’art.

El país li reconeixia la seva dedi-
cació plena a l’art amb la Creu de
Sant Jordi, el 2002. Els de casa, el
1997, ja l’havíem honorat amb la
màxima distinció que atorga l’Ajun-
tament: la Medalla de la Ciutat,
porta inscrit el lema del nostre
himne: progrés, virtut i amor. Tres
paraules que escauen perfectament
amb Joan Abelló: la virtut per fer
allò que l’ha apassionat, superant
els moments difícils. El progrés en
el món de l’art i, amb la seva dona-
ció, ajudant a fer avançar la ciutat,
com a referent cultural. I, l’amor:
per la seva família, per la seva gent,
per l’art, i per Mollet, perquè, no es
cansava mai de dir-ho, “Sóc el pin-
tor de Mollet”. Foren les seves últi-
mes paraules, quan el traslladaven
a l’hospital: “Sóc de Mollet”. �

E

DANI NOVO

Agraïment al mestre

Regidor de Cultura de Mollet

A



La remodelació de l’avinguda Pie-
ra és el projecte que l’Ajuntament
de Martorelles presentarà al Fons
Estatal d’Inversió Local de 8.000
milions d’euros, que el Govern
central ha posat a disposició dels
municipis per promoure l’obra pú-
blica. En concret, es tracta de la
reurbanització del tram entre els
carrers de Montnegre i de Costa,
que s’haurà de licitar abans d’a-
quest mes d’abril i que haurà d’es-
tar enllestida abans del primer tri-
mestre de 2010, segons els
terminis que marca el Reial De-
cret sobre el Fons Estatal. Els tre-
balls, que tindran un cost de
866.000 euros, consistiran, entre al-
tres, en renovar la xarxa de clave-
gueram, actualment insuficient, ja
que en situacions de fortes pluges
s’han produït innundacions a bai-
xos i comerços de l’avinguda.

Finalment, l’equip de govern ha
descartat presentar al fons estatal el
projecte de reforma del pavelló po-
liesportiu, una altra de les iniciati-
ves que es van estudiar quan el Go-

vern central va anunciar el fons, ja
que “resultava molt costós”, expli-
ca l’alcalde, Miquel Àngel Sòria.

La remodelació de l’avinguda
Piera és un antic projecte ja apro-
vat fa anys, que els diferents go-
verns locals havien anat descartant
pel seu elevat cost d’execució. Ara,
l’equip de govern ha recuperat
aquest projecte i l’ha adequat als
preus actuals. 

Malgrat que tots els grups muni-

cipals del consistori han donat su-
port a la proposta en votació al ple,
CiU ha criticat que el govern local
hagi hagut de recuperar un projec-
te antic. Segons els convergents
“com hi ha pressa per presentar
alguna obra [el termini donat per
Foment és el 24 de gener de 2009]
han hagut de recórrer a aquesta
perquè en els darrers mandats no
se n’ha aprovat cap més”, diu el
regidor de CiU, Marc Pertíñez. �

� MARTORELLES

LAURA ORTIZ

� VIA PÚBLICA | PROJECTE FINANÇAT PEL FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL

L’Ajuntament remodelarà 
l’avinguda Piera el 2009

� MEDI AMBIENT � EDUCACIÓ

SOCIETAT
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RENFE HA APUJAT EL BITLLET DEL SERVEI DE RODALIES UN 6,28% EL 2009, UN AUGMENT MOLT PER SOBRE DE LA INFLACIÓ*

A CONCURS LA REDACCIÓ DEL PROJECTE   
DE LES MASIES DE CAN PANTIQUET I CAN FLEQUER

� EQUIPAMENTS | FUTUR CENTRE DE DOCUMENTACIÓ

� MOLLET. L’Ajuntament ha convocat la licitació del contracte per a la 
redacció del projecte d’execució d’obres de rehabilitació de les masies de 
Can Flequer i Can Pantiquet, per un valor de 156.790 euros. El consistori 
vol instal·lar-hi un centre de documentació i estudis locals.

L’obra de reforma entre els carrers Costa i Montnegre costarà 866.000 euros

L’escola bressol
de Martorelles es
dirà Els Cirerers

Fons per a la
recuperació d’un
camí a Gallecs

� MARTORELLES. La Comissió del
Nomenclàtor de Martorelles ha
proposat que Els Cirerers sigui la
denominació de la nova escola
bressol del municipi, que segueix
la línia de batejar els centres esco-
lars amb noms d’arbres, que hagin
estat referent a la població. D’altra
banda, aquesta setmana s’ha apro-
vat definitivament l’ordenança que
regula els preus públics de l’escola
bressol municipal, que, al mes,
seran: escolarització a jornada
completa, 160 euros (320 per a no
residents a Martorelles); mitja jor-
nada, 90 euros (180 per a no resi-
dents) i menjador, 140 euros.

� MOLLET. L’Obra Social de Caixa
Catalunya destinarà 80.000 euros a
la recuperació del camí entre
Mollet i els Horts de Can Salvi, a
Gallecs. El projecte està dividit en
dues parts, la d’estudi i la d’execu-
ció. Actualment s’està realitzant la
primera, en què ja s’ha determinat
on s’han de construir zones de des-
cans, instal·lar bancs i tanques i fer
una senyalització clara. L’aporta-
ció forma part d’una partida de
500.000 euros que l’Obra Social de
Caixa Catalunya, en conveni amb
la Diputació de Barcelona, desti-
narà a la conservació de 12 espais
naturals del país.

A REFORMAR. Les obres afectaran part de l’avinguda �ANNA PALOMO
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L’església de Sant Vicenç de Mollet
es va omplir diumenge al matí de
gom a gom per acomiadar Josep Re-
bull Isern, que va morir el dia de
Nadal als 47 anys, com a conse-
qüència d’una malaltia poc freqüent
que li havien detectat feia pocs dies.
Rebull era molt conegut a la ciutat,
tant per la seva vessant política com
a militant històric de CiU, com per
la professional en l’àmbit de la tele-
visió local i nacional.

Josep Rebull va estudiar Dret, tot
i que, finalment, es va decantar
pels estudis de fotografia i audiovi-
suals, la seva passió. Va ser pioner
en l’ús de formats de vídeo com su-
per8mm, Umàtic i Betacam i va ser
el primer fotògraf a Mollet que va
fer servir una càmera panoràmica.

Coincidint amb l’inici de les
emissions de TV3, el 1983, es va
incorporar a la televisió catalana
com a productor de programes i,
durant 25 anys, va treballar en es-
pais com el Club Super3, Bona
Cuina, Signes dels temps, Més en-
llà del 2000, Millenium, piromusi-
cals, caps d’any i la sèrie Tres estre-
lles del Tricicle, entre altres. A més,
va participar a moltes produccions

externes, tant teatrals com cinema-
togràfiques.

El 1994 va crear Televisió de
Mollet, la primera televisió local
de la ciutat, que més endavant es
va convertir en Tele Besòs i, actual-
ment, en TV Xat (que permetia als
espectadors intercanviar missatges
de mòbil publicats en directe a la
pantalla). Va ser president de l’As-

sociació de Productors de Catalun-
ya i de la Federació d’Organismes i
Entitats de Televisió Local.

Rebull va ser regidor de CiU a
l’Ajuntament de Mollet entre 1991
i 1999 i va ser cap de llista de la fe-
deració nacionalista el 1995, quan
el partit va aconseguir cinc regi-
dors. A partir del 2000 va seguir
implicat a la secció local de CiU,
on actualment era militant de base.

LA VESSANT ESPORTIVA

Una altra de les seves passions era
el bàsquet. Va jugar al primer
equip del CB Mollet i també va
entrenar equips de base del mateix
club i de l’Escola Sant Gervasi.

EL COMIAT

El funeral va aplegar unes 800 per-
sones, entre les quals hi havia una
àmplia representació consistorial i
el diputat de CiU, Felip Puig. Des-
prés d’escoltar El cant dels ocells i
les paraules de mossèn Miquel Pla-
nas, que explicava que era el pri-
mer cop que omplia la parròquia
d’aquella manera, una companya
de feina li va dedicar unes paraules
d’agraïment. “Era, sobretot, una
bona persona”, concloïen. �

� NECROLÒGIQUES | VA SER CAP DE LLISTA DE CIU A LES ELECCIONS DE 1995

Mor l’exregidor molletà 
i productor de televisió,
Josep Rebull, als 47 anys
� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M. ERAS

JOSEP REBULL. Fa sis anys�ARXIU

quests dies ens ha deixat
en Josep Rebull... gaire-
bé no calia afegir el cog-
nom, pràcticament to-

thom sabia qui era, moltíssims el
coneixien personalment i a molts
ens honorava amb la seva amistat.

Parlar de la figura del Josep és di-
fícil, com totes les persones de talla
tenia molts registres: el productor
de televisió, l’empresari audiovisual,
el líder associatiu, el polític... però
sense oblidar mai que el Josep era,
sobretot, una bona persona, un bon
company, un amic dels seus amics.

Va entrar en política de la mà de
l’Alfons Collado, en un moment di-
fícil: fer oposició amb majoria abso-
luta. Ho va fer bé, tan bé que a les
següents eleccions va ser cap de
llista, tan bé que va trencar la ma-
joria absoluta, tan bé que va treure
un dels millors resultats de la histò-
ria de CiU a Mollet... I tan bé que
tots els seus companys i adversaris
d’aquella època en guarden un bon
record, i tots, sense excepció, van
reaccionar amb sincer sentiment
quan van saber del seu traspàs.

I és que el Josep era una persona
transversal, d’unes conviccions mo-
lletanes fortíssimes, i un vallesà
convençut... quanta gent de tota la
comarca era present en el seu sepe-
li! Tradicional amb moltes coses,
també era amic del jovent, de qui a
molts ha servit de model, una perso-
na amant de la modernitat, de la
tecnologia, camp en el que va inno-
var les televisions locals, oberta al
món i a allò que el món deia. Per al
Josep les coses s’havien de fer “amb
pau i bé”. Aquesta era la faceta més
remarcable del Josep: un home de
diàleg, sempre trobant solucions
quan ningú en veia cap; amb una
paciència infinita, acabant un vídeo
de campanya sense mirar mai el re-
llotge; quan els candidats ja perdí-
em els nervis, ell continuava tran-
quil fins que les coses estiguessin
perfectes. La una, les dues de la ma-
tinada... i és que les coses s’havien
de fer “amb pau i bé”, i sempre
amb un somriure, fins el punt que
costa imaginar-lo d’una altra mane-
ra. Gràcies per tot Josep, et troba-
rem a faltar, resta en pau i bé. �

A

FELIU GUILLAUMES

Adéu Josep, en pau i bé

President comarcal de Convergència

JOSEP REBULL ISERN
Que va morir el dia de Nadal de 2008

Els teus amics i amigues de Convergència
Democràtica de Catalunya 

de Mollet del Vallès, et recordarem sempre.

JOSEP REBULL I ISERN

Antic regidor i cap de llista de CiU de l’Ajuntament de
Mollet del Vallès (1991-99), morí cristianament dijous

25 de desembre

Els companys de Convergència Democràtica de Catalunya 
del Vallès Oriental el tindran sempre en el seu record.

MOLLET DEL VALLÈS

JOAN ABELLÓ
I PRAT

Patrocinador d’honor del
setmanari Contrapunt de

Mollet del Vallès

CONTRAPUNT SCCL fa
públic el seu condol per tan

sensible pèrdua. 
Mai no agrairem prou l’afecte 

i estima que va mostrar
per Mollet i, en particular, 

pel nostre projecte editorial.
Gràcies, Mestre.

contrapunt
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JOAN ABELLÓ i PRAT

Pintor
Medalla de la Ciutat
Creu de Sant Jordi 

Va morir a Barcelona el dia 25 de desembre de 2008

El Consistori expressa el seu dol.

Ens has deixat el teu amor per l'art i per Mollet

Joan Abelló i Prat
Director fundador 

de la Fundació Municipal Joan Abelló

La Fundació Municipal Joan Abelló expressa el seu condol

La teva força, el teu esperit, la teva obra i la de tots aquells 
que tu vas admirar, romandran sempre vius al museu 

que duu el teu nom, llegat d'un vida sencera dedicada a l'art.

Joan Abelló i Prat

La comunitat educativa del col·legi públic Joan Abelló de
Mollet, lamenta profundament la mort de l’il·lustre artista

que dóna nom al centre.

El teu nom i la teva empremta restaran sempre entre nosaltres

MIQUEL FONT SERRANO
President de l’Associació de Veïns de Baix

Preisdent Colla Gegantera de Sant Fost

els teus amics i veïns
et recordaran sempre

ADEU MIQUEL,
ADEU PRESIDENT

Sant Fost de Campsentelles, 19 de desembre 2008

JOAN ABELLÓ i PRAT
JOSEP REBULL i ISERN

La família del Mollet Hoquei Club vol expressar
el seu condol pel traspàs d’aquests

dos molletans, morts ambdós la nit de Nadal,
que tan han aportat a la ciutat. 

Joan Abelló i Prat
President del Reial Cercle Artístic de Barcelona

La Junta Directiva, Socis i Personal de l'Entitat,
que tant l’hem estimat, sentim profundament 

la seva pèrdua i ens afegim al dolor de la família.

comiat

Can Torrens Vell, Cabanyes, Selva del Vallès
Can Torres, Muntanyes de Sant Fost

avui mullades per la pluja
ploren per tu Joan...
... tristes, mullades

muntanyes de Sant Fost

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE BAIX

Sant Fost de Campsentelles, 27 de desembre 2008

JOSEP REBULL i ISERN

Exregidor de 
l'Ajuntament de Mollet del Vallès 

Va morir a Barcelona el dia 25 de desembre de 2008

La Corporació expressa el seu condol a la família.

CEIP Joan Abelló

� NECROLÒGICA

Una deixalleria
mòbil visitarà
les poblacions
baixvallesanes

Mor a 96 anys
Miquel Font
fundador de
l’AV de Baix

El passat 19 de desembre moria
als 96 anys Miquel Font Serrano,
veí del barri de Can Calet de
Sant Fost de Campsentelles i un
dels impulsors de l’AV de Baix,
una de les pioneres a la població,
i la qual encara presidia. Miquel
Font, paleta de professió, va estar
molt vinculat al moviment veïnal
durant els anys de la Transició.
L’AV fundada per Font va posar
en marxa diverses iniciatives com
el primer Concurs de Lletres Ca-
talanes, els concursos de pintura
ràpida i la creació de la Colla Ge-
gantera de Sant Fost, actualment
inactiva. La seva vinculació amb
la colla, que també va presidir, va
fer que Miquel Font cedís tant el
seu nom com la seva cara al ge-
gant de l’agrupació, en Miquel,
que anava acompanyat de la ge-
ganta Quimeta.

En la vessant política, va formar
part de la candidatura indepen-
dent Unió de Veïns que es va pre-
sentar a les primeres eleccions lo-
cals en democràcia, celebrades
l’any 1979. �

� SANT FOST DE CAMPSENTELLES

CONTRAPUNT / L.O.

� MEDI AMBIENT

El Consorci per a la Gestió dels
Residus del Vallès Oriental ha pre-
sentat la deixalleria mòbil, que ges-
tiona el consorci i que subvenciona
l’Agència de Residus de Catalunya
amb 83.500 euros. Es tracta d’un
camió preparat com a centre de
recuperació de residus equipat amb
una caixa distribuïda en espais per
encabir-hi  contenidors de diferents
dimensions. També disposa d’un
espai obert per als voluminosos. 

La deixalleria mòbil se situarà al-
ternativament als municipis de la
comarca que ho sol·licitin amb un
calendari de visites periòdiques. En-
tre els 16 que ja ho han demanat es
troben Parets del Vallès, Sant Fost
de Campsentelles i Martorelles. �

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT



Després de 14 anys, el regidor so-
cialista Pere Camprubí abandona
totalment la política santfostenca.
En el proper ple municipal, Cam-
prubí presentarà la seva renúncia a
l’acta de regidor del grup municipal
del PSC al consistori santfostenc, al
qual va entrar el 1995 acompanyant
l’aleshores cap de llista socialista
Glòria Duarte. Però Camprubí no
només deixa l’Ajuntament sinó que
també es desvincula de l’agrupació
del PSC de Sant Fost.

BALANÇ “GRATIFICANT”

El socialista no ha volgut avançar
els motius de la seva renúncia ja
que “ho faré per primera vegada
en el ple municipal que és on es
concentra la sobirania popular de
Sant Fost”, explica Camprubí.
L’encara regidor apunta que el seu
pas per  la política a Sant Fost ha
estat “molt gratificant i tot un ho-
nor” i assegura que “fer el canvi
d’estar als despatxos de Barcelona
a estar a un poble de regidor i a
més, a l’oposició fa que aprenguis

moltíssim”, diu.
En aquests 14 anys, quan va arri-

bar a Sant Fost de la mà de la Fede-
ració del PSC del Vallès Oriental,
Camprubí ha protagonitzat enfron-
taments dialèctics “molt forts”
principalment amb membres
d’IUSF i l’exalcalde Joan Gassó,
però el socialista indica que “no
considero que siguin moments
durs, sempre he entès que forma-
ven part del joc”. 

Camprubí no ha estat mai cap
de llista dels socialistes santfostencs
però sempre ha estat una de les se-

gones espases de les candidatures
del PSC que en aquests anys han
encapçalat Glòria Duarte, Josep
Morales i Josefina Caro.

Per al socialista els millor mo-
ments d’aquest període han estat
les nits electorals perquè “el PSC a
Sant Fost ha anat avançant any re-
re any tant en vots com en repre-
sentació”. Ara, Camprubí tornarà
a l’agrupació socialista de l’Eixam-
ple d’on va sortir fa 14 anys per em-
prendre l’aventura santfostenca. �

Pere Camprubí deixa 
el PSC de Sant Fost i el 
seu càrrec com a regidor 

� RELLEU | EL SOCIALISTA ABANDONA LA POLÍTICA SANTFOSTENCA DESPRÉS DE 14 ANYS

L’AJUNTAMENT DE MARTORELLES CREA   
LA REGIDORIA DE DONA I IGUALTAT

� CONSISTORI | NOVA DELEGACIÓ

� MARTORELLES. L’organigrama del govern de Martorelles s’ha ampliat, per
mitjà d’un Decret d’Alcaldia, amb la creació de la Regidoria de Dona i
Igualtat. L’edil delegada serà Margarita Casanova (UxM), que actualmet 
ja és responsable de les carteres de Serveis Socials, Treball i Educació. POLÍTICA
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� SANT FOST DE CAMPSENTELLES

LAURA ORTIZ

Si no hi ha al·legacions en els pro-
pers dies, l’actual carrer de Calvo
Sotelo passarà a denominar-se de
Mercè Rodoreda. Així ho ha apro-
vat el ple municipal, que aplica així
l’ordenança del Nomenclàtor, apro-
vada al març, que fixa els criteris per
batejar o canviar els noms dels ca-
rrers de la població. El de Calvo So-
telo ha estat durant anys un dels
noms més controvertits, ja que man-
té la denominació predemocràtica
que fa referència a un ministre d’Hi-
senda del govern del dictador Primo
de Rivera. L’alcalde, Miquel Àngel
Sòria, ha assegurat que el canvi de
nom compta amb l’aprovació dels
veïns del vial, que en altres ocasions
s’hi han oposat.

El nom de Mercè Rodoreda ha
estat escollit d’una llista que van
confeccionar per votació entitats
ciutadanes de Martorelles, que, en
un primer moment van triar el
nom de Montserrat Pujolar, autora

de la sardana Cant a Martorelles.
Aquesta denominació, però, es va
descartar ja que Pujolar encara és
viva, i incompleix així un dels cri-
teris de l’ordenança que també evi-
ta posar noms de polítics.

Una altra modificació serà el can-
vi de nom de l’actual plaça Espan-
ya, on es troba el monument a Lluís
Companys, una sol·licitud feta any

rere any per les Joventuts d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya a
Martorelles, que cada Onze de Se-
tembre, organitzaven un acte reivin-
dicatiu per reclamar el canvi de
nom. La denominació proposada és
la de plaça de la Sardana. �

� MARTORELLES

LAURA ORTIZ

El ple municipal també
proposa canviar el nom de
l’actual plaça Espanya
pel de plaça de la Sardana

Proposen el nom de
Mercè Rodoreda per
al carrer Calvo Sotelo  

� NOMENCLÀTOR | DENOMINACIONS POLÈMIQUES

PERE CAMPRUBÍ �ARXIU

El substitut al grup municipal serà Amalio Guisado, cinquè de la llista electoral

El cinquè a la llista del PSC 

a les passades eleccions, Amalio

Guisado, ha confirmat a 

CONTRAPUNT que acceptarà el

càrrec de regidor, que li pertoca

per ordre, en substitució de 

Camprubí. Guisado (Badajoz,

1950) és mestre industrial i 

regenta una empresa familiar a

Martorelles. Està vinculat a 

l’agrupació del PSC de Sant Fost

des de 2003.

EL RELLEU

Amalio Guisado

�
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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

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

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

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

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

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

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

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

· 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

· 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, trast., calefac., suelos
tzo. PVP: 700 €/mes. Tel. 93 579 33 33.

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

· 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.

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.

· Ref. 01918. PISO EN VENTA EN MO-
LLET. ZONA CENTRO. 96 m2, 4 hab., 1
aseo, cocina office, lavadero tipo pa-
tio de 18 m2, comedor de 25 m2, bal-
cón de 10 m2, asc. Para reformar a su
gusto. Precio: 267.450 € (44,5 Ml). Tel.
93 579 33 33.

· MOLLET. ZONA SANTA ROSA. Ref:
01627. Sup. 50 m2, 3 hab. (1 doble, 2
indiv.), 1 baño, cocina office conserva-
da, comedor 15 m2, suelos parket, ca-
lefacción, año construcción 1970, car-
pintería exterior de aluminio, color
plata, carpintería interior sencillas,
exterior salon, hab. doble. Precio:
162.400 € (27 Ml). Tel. 93 579 33 33.

· PISO EN MOLLET. ZONA PLANA LLE-
DÓ. Ref. 01289. Para entrar a vivir. 70
m2, 3 hab., baño, salón 18 m2, cocina
reformada, lavad., ascensor. Calefac-
ción, suelos gres, carp. interior sa-
pelly, 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-

· 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.

· MADURITA. ADINERADA. BUSCO SE-
XO ESPORÁDICO. Yo te recojo. Grati-
fico. 617 167 070.

· 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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· 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. CEN-
TRO. 80 m2, 4 hab., baño, coc. con sa-
lida a terrazita, totalmente equip. de
electrodomesticos (nevera, microon-
das, lavadora), lavad. Queda incluido
en el precio los suministros, luz y gas.
Dispone de calefacción, suelos tzo.,
ext., solo 1 vecino. Precio: 620 €/mes.
Tel. 93 570 51 59.

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, venta-
nas de aluminio, puertas sapelly, aire
acondicionado, exterior, soleado, bal-
cón, trastero. Muy tranquilo. Zona pe-
atonal. 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 DE 65 M2 EN MOLLET. EN PLE-
NO CENTRO. Ref. 11111. Para entrar a
vivir, con parking incluido, una opor-
tunidad. 2 hab., baño, salón de 20
m2, cocina en buen estado, balón de
6 m2, ascensor, calefacción, suelos de
parket, carpinteria interior de haya,
carpinteria exterior de aluminio, acris-
talamientos dobles, armarios empo-
trados. Precio: 267.500 € (44.5 Ml).
Tel. 93 579 33 33.

· 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, aire acond., calefacción, suelos
gres, carpintería interior haya, carp.
exterior aluminio, acristalamientos
dobles. Precio: 225.400 € (37.5 Ml).
Tel. 93 579 33 33.

· REF. 1635. PLANTA BAJA EN MARTO-
RELLES. 65 m2, todo exterior, 3 hab.,
baño, cocina office muy conservada,
comedor  de 16 m2 con balcón, suelo
gres, aluminio, calefacción, aire acon-
dicionado, lavadero, trastero. Muy so-
leado. Precio: 206.000 €. Tel. 93 570
51 59.



c. Pamplona, 4 · Mollet del Vallès
Tel. 93 570 74 16 · Fax. 93 579 27 65
e-mail: sacrestassessors@apttc.es

ASSESSORIA INTEGRAL D’EMPRESES
COMPTABLE · FISCAL · LABORAL 

· MÒDULS · AUTÒNOMS

SACREST
ASSESSORS
Entitat acreditada del Servei Autoempresa de la Generalitat
Núm. EA0111/0347

� COMERÇ I COFAC, de Parets, crea la marca Àmbit, especialitzada en parament de la llarECONOMIA 17DV, 2 GENER 2009contrapunt

Núria Miró s’endú el premi
dels botiguers de Vínzia

� CAMPANYA DE NADAL | ES VAN REPARTIR UNES 10.000 BUTLLETES � AGROALIMENTARI | CERTIFICACIÓ DE QUALITAT

� MOLLET. Un dels productes agroa-
limentaris més arrelats a la comarca,
la mongeta del ganxet, ja es pot eti-
quetar com a producte amb
Denominació d’Origen Protegida
(DOP). Després que al maig la
Generalitat l’aprovés, ara els pro-

ductors que s’hagin ajustat a les nor-
matives requerides per la Genera-
litat i la Unió Europea podran enva-
sar la collita de la nova temporada
que està a punt de començar. Fa tres
anys que es va iniciar el procés per
aconseguir la DOP. �

La mongeta del ganxet ja
pot lluir l’etiqueta DOP

Núria Miró Gurguí ha estat la
guanyadora del premi dels boti-
guers del carrer Gaietà Vínzia, que

atorgaven un lot de productes dels
diferents comerços d’uns 3.000 eu-
ros de valor. De les prop de 10.000
butlletes que els establiments van
repartir entre els seus clients els
dies previs al sorteig de la Grossa,

la guanyadora la va donar la fruite-
ria El Punt Fresc, on havia anat a
comprar Miró. Ara podrà recollir
els obsequis a la trentena de co-
merços participants.

SIS VALS DE 1.000 EUROS

D’altra banda, dissabte (13h), Mo-
llet Comerç farà a la plaça Cata-
lunya el sorteig i el lliurament de
sis vals de compra, per valor de
1.000 euros cadascun, per gastar
en els més de 130 comerços adhe-
rits a l’associació. Aquesta iniciativa
s’emmarca en la campanya de di-
namització del comerç local, que,
en aquestes dates i davant la situa-
ció de crisi econòmica, han enge-
gat conjuntament, comerços de la
ciutat i l’Ajuntament. Amb la cam-
panya de difusió Compra a Mollet,
sense anar més lluny! es pretén fi-
delitzar els consumidors a les boti-
gues local. �

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

GUANYADORA. Miró (amb el mocador vermell) i comerciants � A.P.

Dissabte (13h) Mollet Comerç sortejarà els sis vals de compra de 1.000 euros
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LA PREGUNTA: Ha visitat el Museu Abelló? 

Hi haurà nou
finançament 
abans de 2009?

Sí
14,3%

No
85,7%

W

AVUI NO PARLO com a representant
del PSC de Sant Fost sinó en nom
propi. Vull donar les gràcies al com-
pany de partit, regidor del grup mu-
nicipal socialista i amic Pere Cam-
prubí, que, després de 14 anys de
dedicació, treball i participació en la
vida política de Sant Fost, marxa de
la nostra agrupació i dimiteix com a
regidor. Va arribar a Sant Fost el
1994. Ha estat regidor socialista des
de 1995. Aquests anys no han estat
un camí fàcil, però sí productiu: ha
passat d’estar sol, lluitant en un con-
sistori de “tots contra el PSC”, a for-
mar part d’un grup municipal que
és la segona força política a Sant
Fost. Una de les seves contribucions
més importants a la democràcia ha
estat aconseguir que els governs de

Sant Fost respectin els drets dels re-
gidors a l’oposició. A la seva manera
clara, directa i contundent, sempre
ha defensat, com a regidor, els drets
dels ciutadans de Sant Fost. També
ha estat Secretari d’Organització del
PSC de Sant Fost des de 1999. Amb
altres companys, ha contribuït a ai-
xecar, a fer créixer i a enfortir l’agru-
pació. Ara marxa però a la història
del PSC de Sant Fost i a la política
municipal, deixa l’empremta de la
feina ben feta, de la seva capacitat
de treball i dedicació. Tot això que-
da en el record de molts veïns, com-
panys i amics. Com a veïna, com-
panya de partit i amiga li agraeixo la
seva generosa dedicació a la feina
política i al nostre poble i li desitjo
molta sort allà on vagi. �

JOSEFINA CARO

Al company Pere Camprubí

Primera secretària del PSC de Sant Fost

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

Com de tots els personatges –o homenots, que deia Pla–, de Joan

Abelló se n’ha dit de tot. L’única cosa que ningú qüestiona i, per la

qual mereix tota admiració i respecte, és la seva passió per l’art. Un

amor per la creació, per la plasticitat i per la bellesa que va centrar la

seva vida des de jove. Abelló va pintar sempre, des de l’adolescència i

fins al dia abans de la seva mort, i va experimentar amb tècniques i

materials. La seva curiositat el va portar també a viatjar per tot el món

a la recerca de coneixement i inspiració i, sobretot, de paisatges que

ampliessin la seva ja àmplia paleta cromàtica. Però no només això.

Abelló es va interessar pel col·leccionisme, per la pintura i l’escultura

contemporànies, per les talles romàniques, pel treball en vidre, per l’art

negre i, en general, pel fet creatiu i per l’aura que envolta els genis. I,

a més, tot això ho va voler compartir amb Mollet. Perquè, per molt que

viatgés, sempre recordava els seus orígens. Per això també va apostar

per CONTRAPUNT, el diari de la ciutat. Per tot plegat, gràcies mestre. �

JOAN ABELLÓ I PRAT VA VOLER COMPARTIR AMB LA CIUTAT

LA SEVA PASSIÓ PER L’ART, LA CREACIÓ I LA BELLESA

Viure per a l’art 

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

mitjans del passat mes
de novembre es va fer
públic un acord de la
Conselleria de Política

Territorial i Obres Públiques amb
el qual es preveia la construcció
d’una estació d’autobusos a la
Universitat Autònoma de Barce-
lona, així com la posada en marxa
aquest 2009 de tres noves línies
regulars que hauran d’enllaçar el
campus universitari amb Vilade-
cans, Collbató i Mollet. Sí, sí,
Mollet del Vallès.

ICV-EUiA de Mollet va endegar
al passat mes de maig la campanya
Volem el Bus a la UAB amb la cor-
responent recollida de signatures.
Doncs bé, aquest anunci es va fer
públic pocs dies abans que el grup
municipal d’ICV-EUiA donés per
finalitzada la campanya mitjançant
l’entrega de les signatures al regis-
tre de l’Ajuntament de Mollet. Du-
rant tot aquest temps que ha durat
l’esmentada campanya, hem hagut
de suportar la indiferència i el
menyspreu de l’equip de govern
municipal i, concretament, del
PSC, el qual ens va titllar de “po-
pulistes” amb unes propostes “ir-
reals” que causaven “frustració en
la gent” per la seva manca de viabi-

A

XAVIER HUGUET

Bus a la UAB, demanda necessària

Des d’ICV-EUiA de 
Mollet vetllarem perquè
l’acord amb el PTOP no 
quedi en paper mullat

APORTACIONS ��� Membre d’EUiA a Mollet

litat. Això no va ser tot, el propi al-
calde Monràs va afirmar en un
ple municipal quan se li va plante-
jar aquesta qüestió que ell va estu-
diar al seu moment a la UAB sen-
se que existís cap mena de bus i
que “aquí estava”. Clar, el senyor
Monràs tenia la sort de disposar de
vehicle privat.

Doncs bé, un cop fet públic l’a-
nunci de la Conselleria, el govern
local treu pit i sense cap mena de
pudor es presenten com els pala-
dins del bus a la UAB, quan han
estat tot l’any 2008 ridiculitzant
aquesta possibilitat. Resulta que
ara sí que aquesta és una necessi-
tat del poble de Mollet. Realment
increïble el cinisme d’alguns. Ells
saben prou bé que si algú ha estat
lluitant per aquest bus ha estat
ICV-EUiA de Mollet, i un cop

que la Generalitat, coneixedora
d’aquesta reivindicació, s’ha deci-
dit a prendre cartes en l’assumpte,
els que no han fet absolutament
res, ans al contrari, surten corrent
a fer-se la foto. Jutgeu vosaltres
mateixos.

Des d’ICV-EUiA de Mollet ens
congratulem de l’acord pres per la
Generalitat, que suposa donar res-
posta a una necessitat llargament
reivindicada. Ara bé, vetllarem per-
què aquest acord es compleixi i no
quedi en paper mullat, doncs ja fa
massa temps que els universitaris
molletans porten patint la manca
d’una connexió directa i eficaç en-
tre el seu municipi i el seu centre
d’estudis. I esperem que els que ara
es pengen les medalles també esti-
guin a l’aguait que els compromi-
sos adoptats es compleixen.

M’agradaria recordar que sem-
pre hem considerat el bus a la
UAB com una mena de mesura
transitòria a aplicar fins que no
s’assoleixi el veritable objectiu, que
no és cap altre que entri en funcio-
nament el llargament reclamat ser-
vei de passatgers a la línia ferrovià-
ria Mollet-Papiol, que entre
d’altres, uneix la nostra localitat
amb el campus de Bellaterra. �

o m’he formulat cap
bon propòsit de l’any
nou amb caràcter espe-
cífic. Però sí que m’ha

anat calant, com la pluja fina de
Sant Esteve, la idea del temps com
a recurs limitadíssim. Ens haurem
deixat anar per gola durant els àpats
i haurem muntat un bon sarau per
Cap d’Any, perquè tocava fer-ho i
perquè així ho manen els costums.
Si no ho haguéssim fet, una sensa-
ció de desemparament i lleugera
angoixa ens hagués pujat per l’esò-
fag. Ara era el moment de ser feliç,
nosaltres i amb la nostra gent. És
evident que tenim tots els moments
programats, sempre és el torn de fer
això o això altra. Però, a més, se’ns
ha prohibit terminantment malba-
ratar el nostre temps sobretot, per la
qual cosa sempre hem d’estar atents
als compromisos preestablerts o a
aquells que en mala hora vam
adoptar. Així és com gastem temps
en gestionar el nostre temps...

I ara ve la punyeteríssima opor-

tunitat de redimir-nos. Com que
no podem acceptar el caràcter li-
neal del temps de la nostra tradi-
ció cultural, ens formulem la il·lu-
sió del cicle, d’un inici i d’un
final, per tal d’acabar i començar
de nou. D’aquesta manera ens
plantegem sovint el Cap d’Any. I
així és com ens inflem de fer re-
sums estúpids de l’any que expira i
com ens convencem d’anar a l’in-
fern dels gimnasos amb el canvi
màgic de data. 

Però, en el fons, les coses conti-
nuen igual, per bé o per mal, per-
què sempre ens movem en la ficció
de les fites i allò que se’ns acaba
imposant és la inèrcia dels dies per-
tinaços. Així és com deleguem la
responsabilitat de l’orientació de
les nostres passes en l’alfa i l’ome-
ga, en els inicis i finals que vénen
establerts des de fora, com una in-
vocació màgica que ens dugui la
redempció. Crec que en el fons és
la porca covardia, potser, la que ens
aclapara com a ninots marcits. �

N

Ens formulem la il·lusió
del cicle perquè no podem
acceptar el caràcter lineal
de la nostra tradició

Politicòleg

CAVE CANEM

Alfa i omega

ORIOL 

E S C U R A
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Fart de jocs viperins
XAVIER CONESA�Sant Fost

Ara GSF demana una consulta
popular vinculant per consensuar
el POUM de Sant Fost. Sra.
Armengol, li diria que no dubto
de la seva bona fe al demanar que
un tema tan important sigui con-
sensuat per tot el poble, però men-
tiria. Dubto, i molt, de la seva
bona fe. M’ha demostrat que allò
que menys l’importa són els veïns
i el futur del poble. No entraré en
detalls, només il·lustraré amb un
exemple l’origen de la meva mal-
fiança cap a vostè. Repassant actes
de comissions informatives, vaig
llegir com menyspreava la capaci-
tat de les associacions de veïns i
posava en dubte la seva importàn-
cia en alguns assumptes munici-
pals, mentre que en el ple s’om-
plia la boca parlant en nom dels
veïns quan tenia un grup de gent

de la Conreria escoltant el seu dis-
curs demagog i hipòcrita. 

Fet aquest petit incís sobre la
percepció que a nivell personal
tinc de vostè com a política, i tor-
nant al tema que ens ocupava, el
POUM, li diré que l’Ajuntament
s’ha reunit amb els afectats i amb
diferents AAVV de Sant Fost per
escoltar les seves propostes per tal
d’incloure-les. Li diré també que
l’equip redactor ha inclòs totes
aquelles modificacions que eren
legalment possibles, i s’ha dut a
terme una altra roda de xerrades
amb els afectats per explicar com
ha quedat el POUM després de
les modificacions que s’han fet
fruit de les aportacions de dife-
rents veïns. Permeti’m recordar-li
també que la Generalitat ha apro-
vat una llei d’urbanisme que no
permet fer moltes de les coses que
alguns legítimament proposen. 

Aclarida la situació real del

POUM, vull tornar a la seva peti-
ció d’una consulta popular vincu-
lant. Si se segueix el procés que
vostè vol marcar, a banda de ser
completament irracional, posa de
manifest la poca maduresa políti-
ca de la seva formació així com
un gran desconeixement del que
implica a nivell tècnic, polític i
social l’elaboració d’un Pla d’Or-
denació Urbanístic. L’aprovació
d’aquest es podria allargar de for-
ma innecessària, tot deixant des-
emparada molta gent que vol que
s’aprovi per poder-se fer la seva
casa; aquella família que espera
poder fer un segon habitatge al
seu terreny; o aquell veí amb un
terreny que resta a l’espera de l’a-
provació del POUM per comen-
çar a edificar-hi, etc. El POUM
no es pot aprovar amb presses, re-
quereix d’un diàleg i d’una parti-
cipació que des de la signatura
del pacte de govern s’està duent a

terme, però tampoc es pot allar-
gar la seva aprovació de forma in-
definida, fent-ho depenent d’una
consulta popular vinculant, el re-
sultat de la qual pot ser només un
cúmul de vots interessats del seu
cas particular, i no des d’una visió
general del poble. 

No puc acabar sense mostrar el
més ferm rebuig a la classe de po-
lítica que vostè practica, instaura-
da en la demagògia, la hipocresia,
les fal·làcies, amb una postura vic-
timista i de discurs fàcil, manipu-
lant la realitat i omplint el cap
amb mentides a les persones que
la volen escoltar. Sra. Armengol,
el POUM s’està consensuant, els
partits del govern estan fent la se-
va feina, i vostè només fa que de-
magògia barata per a un poble
que ja no se la vol escoltar. �

Felices & Monràs
MONTSERRAT BAO�Mollet

Que felices serem tu i jo, 
i que dolços els sous seran, si
tenim el poble a la lluna,
vivint en la caseta de formigó.
Que felices serem tu i jo,
i que suculents els impostos
seran,]
si tenim el poble collat,
vivint en la caseta de formigó.
Que felices serem tu i jo,
i que productives les taxes seran,
si tenim el poble ofegat,
vivint en la caseta de formigó.
Que felices serem tu i jo,
i que abusives les multes seran,
si tenim el poble aturat,
vivint en la caseta de formigó.
Que felices serem tu i jo,
i que innocents els nostres jocs
seran,]
si fem el Pla de les Pruneres,
el nostre pati particular!
Que felices, la caseta, tu i jo! �

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
�

ada vegada que entrem en crisi, ens
assabentem de sobte, per la televisió, i
sona igual que quan anuncien una 
guerra o una desgràcia. I ens fa por. No

sabem  què significa, perquè al nostre voltant la
vida continua igual: les botigues estan plenes, les
cerveses es prenen al bar, has de demanar taula
als restaurants. Potser molta gent canvia els seus
hàbits, però a nivell general no es nota. I fa molt
de temps que la gent s’està queixant dels preus
exagerats de l’habitatge i dels sous baixos. Fa
temps que ens queixem que l’euro vola més ràpid
que la pesseta. I que la fruita i la verdura és
massa cara per portar una dieta equilibrada.
Aquestes queixes han donat pas a la crisi. Ja la
teníem al damunt, però fins que no hem vist Wall
Street plorant no ens ho hem volgut creure.
Llavors ens hauríem de preguntar què és aixó de
la crisi. Fa uns mesos que estem atemorits, o ja fa
força temps que tenim la mosca darrere l’orella?
Si el govern ens vol fer veure que fa poquet que
la cosa no funciona bé, potser és que es pensa

que som babaus. Ja fa anys que moltes empreses
tanquen a Catalunya per obrir a l’estranger. Fa
temps que comprar-se un pis és quasi impossible i
una casa un somni. Fa massa temps que el jovent
no té ideals ni fites. Potser la crisi no és nomès
econòmica, sinó social. Quan un país està en crisi,
fa la sensació que tot està desordenat. Però
nomès és psicològic. Les crisis funcionen igual que
tot a la vida: la notarà més qui no té calers, qui
no té feina, qui no té molt per donar als seus fills.
Els que més o menys tenen, s’estrenyiran una
mica el cinturó i poc més. I després de la crisi,
valorarem perquè ha servit. Si l’habitatge baixa, si
per menys fem la compra, si hi ha més feina. Tot
és qüestió de temps. Vull pensar que els moments
de crisi són necessaris per fer avançar millor la
societat i l’economia. Que allò dolent ens fa
rumiar sobre què hem estat fent malament i
millorar-ho. Mentrestant, seguirem fent cua a
botigues i restaurants encara que sigui en crisi.

OLGA SÁNCHEZ � Mollet del Vallès

C
Què és això de la crisi?

El 1981, l’Ajuntament de Mollet retia un homenatge al 
ciclista molletà Pelegrí Pi, que, amb 72 anys, es va proclamar
Campió del Món de Veterans, títol que aconseguiria dos cops
més. L’incansable esportista, que mai es va dedicar al ciclisme 
professional, al llarg de la seva vida va acumular diversos títols
de Catalunya i Espanya i bones posicions al campionat del món,
tot confeccionant-se un palmarès excepcional. Des del 1988, el
Club Ciclista Plana Lladó organitza la marxa cicloturista
Memorial Pelegrí Pi, prova en la categoria Xallenge del calendari
de la Federació Catalana de Ciclisme. La imatge reprodueix la
foto del programa confeccionat per al seu homenatge el 1981. 

ENRIC VIÑAS �Mollet del Vallès

Pelegrí Pi, ciclista excepcional 

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

U

VOX POPULI

Quins són 
els desitjos 
que té de cara
al nou any?

M. Cristina
Tabernero

Mestressa de casa  
(62) SANT FOST

Esperar que tots millorem tant
pel que fa a la crisi com a les
guerres. Desitjo que la falsedat i
la pobresa al món s’acabin.

Àngel
Nieto

Electricista (37) 
MONTMELÓ

Espero que es calmi la crisi
perquè ens està deixant a tots
fregits; que hi hagi molta pau i
amor al món.

Eladia
Moya

Monitora (43) 
MOLLET DEL VALLÈS

Per al nou any, el més important
per a mi és trobar feina, que és
molt difícil, i seguir estudiant 
per formar-me.

Isabel
Cano

Mestressa de casa
(40) MOLLET

Que millori la situació 
econòmica i laboral d’aquest
darrer any. Els polítics haurien
de millorar moltes coses.

Anna
Malonda

Mestressa de casa
(46) MOLLET

El propòsit més immediat és
que la crisi no ens tregui tant
de polleguera, que la gent trobi
feina i tingui salut.

José Luís
Cuesta

Cuiner (44)
MOLLET DEL VALLÈS

El principal propòsit és seguir
treballant per poder continuar
igual de bé perquè la situació 
està molt malament.

Text i fotos: ANNA PALOMO
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ESPORTS
� Club Moto Mollet ha renovat el seu web (www.clubmotomollet.com) de
manera que ha ampliat els continguts i ha creat noves seccions. D’altra
banda, el Club ha decidit que, a partir del 2009, només els socis es podran
inscriure a les sortides.

� ESCACS | MIGUEL MUÑOZ, DEL PERÚ, ACONSEGUEIX EL PRIMER LLOC 

EL CLUB MOTO MOLLET RESTRINGEIX  
LES SEVES ACTIVITATS ALS ASSOCIATS

� ENTITATS | RENOVACIÓ DEL WEB 

� PARETS DEL VALLÈS. El Gran Mestre
peruà Miguel Muñoz, amb 7,5
punts, va ser el primer classificat de
la novena edició del Torneig
d’Escacs Actius Memorial Francesc
Alsina, que es va disputar diumenge

al Pavelló d’Esports de Parets. La
classificació general del torneig,
organitzat per la Paretana d’escacs
es va completar amb Filemón Cruz
(6,5 p.), del Perú; Carlos Burgos
(6,5 p.), d’El Salvador; Fernando

Méndez (6 p.), de les Franqueses;
Joan Pomés (6 p.), de Terrassa; i
Èric Domínguez (6 p.), de Sant
Andreu. A la trobada, que va aple-
gar 71 jugadors, hi van participar
cinc grans mestres internacionals. �

El novè Memorial Francesc
Alsina rep 71 jugadors

CONCENTRACIÓ. Les partides es van disputar diumenge al pavelló d’esports de Parets �MARC GARCIA

� SANT FOST DE CAMPSENTELLES. La
prova ciclista més important del
calendari internacional, el Tour de
França, passarà pel terme munici-
pal de Sant Fost. En concret, el pas
pel Vallès Oriental es donarà en la
sisena etapa, de 175 quilòmetres,
que es disputarà el 9 de juliol i que
uneix Girona amb la ciutat de Bar-
celona. Segons l’informe en què
treballa l’organització de la cursa,

del qual es feia ressó La Vanguar-
dia la setmana passada, l’etapa sor-
tiria de Girona i faria un recorre-
gut per la carretera de la costa fins
a Arenys de Mar, des d’on entraran
cap a la zona prelitoral per l’alt de
Collsacreu. La cursa continuarà
per Llinars, Cardedeu i Granollers
i enfilarà cap a Barcelona passant
per Montmeló, Sant Fost, Montca-
da i Santa Coloma de Gramenet. �

El Tour de França passarà
pel terme de Sant Fost

� CICLISME | RECORREGUT PEL VALLÈS ORIENTAL
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PER REGALAR MÉS DE 2 MILIONS D'EUROS A DECATHLON

PEL TANCAMENT DEL PLA DE LES PRUNERES

PER LA PUJADA ABUSIVA D’IMPOSTOS DEL 5%

PER OPOSAR-SE AL BUS A LA UAB

PEL CONFLICTE AMB ELS FUNCIONARIS

PEL COBRAMENT D’ACTITITATS A LA GENT GRAN

PER NO TENIR MAI EN COMPTE A L’OPOSICIÓ

PER LA POCA DEDICACIÓ A MOLLET DE L’ALCALDE

PEL MENYSPREU A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

PER NO DEFENSAR L’ESCOLA PÚBLICA PRIORITARIAMENT

PER NO DEFENSAR EL CORREDOR BIOLÒGIC A GALLECS Y ELS PINATONS AL PEIN

PER L`AUGMENT SALARIAL ALS GERENTS PER SOBRE L’IPC

PER NO PREVEURE APARCAMENTS GRATUÏTS DISSUASORIS

PER NO ELIMINAR LES BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

PER NO PROMOCIONAR ELS POLÍGONS INDUSTRIALS PER CREAR OCUPACIÓ

PER SER LA CIUTAT AMB MÉS ATUR DEL VALLÈS ORIENTAL

PER LA MANIPULACIÓ DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS

PEL GOVERN MUNICIPAL DE MOLLET (PSC-CiU)

Francesc Macià, 73 - 93 570 92 05 - mollet@euia.cat - http://euia.cat/mollet

Pel 2008 demanem...

I per a MOLLET que el 2009 ens porti...

esquerra
unida i
alternativa

ESQUERRESPER A UNA CIUTAT D’
POLITIQUES D’

w
w

w
.e

ui
a.

ca
t

ETC, ETC, ETC...
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–Deu vegades un Ironman!
–Sí. És com anar en bicicleta de
Tarragona a Amsterdam, nedar
de Barcelona a Sitges i córrer de
Lleida a Madrid. 
-La prova més dura del
món?
-Menys del que pensa la
gent. És una qüestió més
psicològica que física.
-A una crònica de la
competició deies que et
senties físicament al ma-
teix nivell que els altres
atletes, però no psicolò-
gicament. 
-Sí, hi ha casos que impac-
ten. Per exemple, hi va
haver un atleta de Singa-
pur que va tenir un tren-
cament parcial d’un lliga-
ment del genoll i el metge
el va fer retirar; però ell va
continuar pedalant dos
dies fins que no va poder
més. També hi ha el cas del suec

que va quedar segon, que va estar
tres dies sense treure’s les sa-

bates perquè se li havien
inflat tant els peus que
no podia. 

-Una mica masoquis-
tes...
-S’ha de controlar.
Aquest no en va saber,
es va cremar els peus i
encara va amb cadira

de rodes.
-Tu també vas te-
nir problemes a
un genoll.

-Sí, per això vaig
decidir que l’objec-

tiu era completar la pro-
va. Sé que podia haver
arribat entre el cinquè i
el setè, perquè conec els
altres competidors, però
quan el metge em va dir
que havia d’anar amb
compte, em vaig conver-
tir amb el que més dor-

mia de tots.
-Que no hi ha horaris per dormir?
-No. A Monterrey vam començar
el 16 de novembre a les 9 del matí
i teníem 14 dies per acabar. Et ges-
tiones el temps com et convingui.
Si no vols dormir, és el teu proble-
ma. L’únic que és obligatori és una
revisió mèdica diària.
-El metge és l’únic que et pot fer
aturar.
-Sí, a vegades si has perdut pes
molt ràpid o hi ha problemes de
pressió, el metge et diu que paris.
-La teva família es deu fer un fart
de patir.
-Pateix més que jo. Sobretot, la me-
va mare, que no ho entén. Sempre
em diu que vaig a prendre mal.
-I té raó?
-Home, vaig tenir el problema al
genoll i sempre et surten butllofes i
cau alguna ungla del peu. El pitjor
moment va ser als últims metres de
la natació, em feien molt mal els
braços, no els podia moure.

-I la recuperació?
-Trigo ben bé un mes a recuperar-
me d’una prova així. Ara he tornat
al gimnàs, però amb un ritme molt
tranquil. A partir del gener tornaré
a entrenar, però començo molt
suau i pujo paulatinament.
-Molta disciplina d’entrenament?
-Entreno tots els dies. De dilluns a
divendres, unes dues hores. Però el
cap de setmana és més intensiu,
faig sortides més llargues.
-Deu ser difícil de compaginar
amb la vida laboral i familiar.
-No, a vegades entreno de matina-
da, així també m’acostumo a les
proves, que són de dia i nit. I si el
cap de setmana la meva dona vol
fer alguna cosa a la tarda, marxo a
les 6 del matí i a les 3 ja sóc a casa.
-I ella què hi diu?
-M’acompanya a les proves. Ens ho
prenem com unes vacances.
-Quines vacances!
-Sí, ella també té mèrit. La seva aju-
da és vital, cal una persona que et

doni el menjar i que ho prepari tot;
i si jo no dormo, ella tampoc. 
–D’on et ve la dèria dels triatlons?
-Anava a Ca n’Arimon, però córrer
a la cinta m’avorria i la meva dona
em va animar a apuntar-me al
Club Triatló Granollers. El 2005 ja
vaig anar a les proves de Lanzarote
i d’Itàlia.
-I el 2006 ja pensaves en el Deca?
-Sí, però em van atropellar a la ca-
rretera de Palau i vaig haver de pas-
sar gairebé tot l’any, fins al setem-
bre, sense entrenar. Però el 2007
vaig anar a l’Ironman de Brasil i al
triple ultratriatló d’Alemanya.
-Al Club s’han sorprès que hagis
anat tan ràpid a preparar-te per
una prova com el Deca Ironman?
-Sobta que puguis pujar tan ràpid
de distàncies, però això no vol dir
res. Jo no sóc el millor del club, al
contrari, la majoria estan més pre-
parats físicament que jo. Però és una
qüestió mental. Quan estàs fent un
triatló no t’has d’enfonsar. �

“És menys dur del que
pensa la gent; és més
psicològic que físic”

E
Carles
Ochoa
ATLETA DE TRIATLÓ. PARTICIPANT AL DECA IRONMAN

�

Carles Ochoa (Bellver de Cerdanya, 1967) ha
estat el primer català i el segon atleta de tot
l’Estat que ha aconseguit superar un Deca
Ironman, la prova de triatló més dura del món,
amb 38 quilòmetres nedant, 1.800 en bicicleta
i 422 corrent. Propietari d’un petit taller de
manipulació de bosses de paper de Mollet,

Ochoa viu a la ciutat des de 1987. L’any 2005,
avorrit dels aparells estàtics del gimnàs de Ca
n’Arimon, es va apuntar al Club Triatló Grano-
llers i va començar les competicions. El mes
passat participava al Deca Ironman 2008 a
Monterrey (Mèxic), en el qual es va classificar
en 14a posició. Per Montse Eras
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ARSEGUR SEGURIDAD

· VIGILANTES DE SEGURIDAD CON ARMA

· VIGILANTES DE SEGURIDAD SIN ARMA

· COCHE PATRULLA (Polígonos, urbanizaciones)

ARSEGUR SERVEIS

· RECEPCIONISTAS

· TELEFONISTAS

· CONSERJES

· PORTEROS

· AZAFATAS

ARSEGUR JARDINERÍA

STOP ALARMA

· ALARMAS

· CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS

· CUSTODIA DE LLAVES

· CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISIÓN

· BARRERAS ANTIHURTOS

· SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

ARSEGUR LIMPIEZA

· LIMPIEZA DE EDIFICIOS

· LIMPIEZA INDUSTRIAL

· SUMINISTROS HIGIÉNICOS

· LIMPIEZA DE CRISTALES Y FACHADASARSEGUR SERVICIOS TÉCNICOS

· CONTROL DE PLAGAS

· HIGIENE AMBIENTAL

· LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CONDUCTOS 

DE AIRE ACONDICIONADO

ARSEGUR OUTSOURCING

· DISTRIBUCIÓN CORREO

· DISTRIBUCIÓN PAQUETERÍA

· MOZOS ALMACEN

· MANIPULADORES

· CARGAS Y DESCARGAS

· ALMACENAJE

· MENSAJERIA

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

DELEGACIONES: 

TARRAGONA, GERONA,

LERIDA, ZARAGOZA,

MADRID, VALENCIA, 

CASTELLON, ALICANTE



El concert de Cap d’Any, que se
celebrarà diumenge a Can Gomà
(18 h), estarà conduït per l’Orques-
tra Simfònica de Sant Cugat
(OSSC). Aquesta oferirà un reper-
tori basat sobretot en valsos i pol-
ques ràpides, en el qual destaquen
els valsos de Johann Strauss júnior
(Viena, 1825-1899), fill del també
compositor vienès Johann Strauss.
El vals més conegut del músic,
dels prop de 150 que va crear, és

El bell Danubi blau, que forma
part de les composicions que toca
l’Orquestra. El recital inclourà al-
tres polques ràpides del mateix au-
tor: Eljen a Magyar, Vergnvegungs-
zug i Auf der Jagd. La polca ràpida
Unter der Enns, d’Eduard Strauss
(1835-1916) també forma part en
el seu repertori, així com Poeta
camperol, de l’austríac Franz von
Suppé (1819-1895), entre d’altres
peces. A més, l’OSSC inclou les
nadales harmonitzades per Salva-
dor Brotons.

L’Orquestra Simfònica de Sant

Cugat es va crear al 1991 i, fins al
moment, ha realitzat més de 400
concerts en escenaris reconeguts
com el Palau de la Música Catala-
na, el Gran Teatre del Liceu, l’Au-
ditori de Barcelona i el Palau de

Congressos de Catalunya. A més,
des de la temporada 1996-97, l’Or-
questra compta amb un cicle esta-
ble de concerts al Teatre-Auditori
de Sant Cugat.

Pel que fa al seu director, el tar-
ragoní Josep Ferré va ser un dels
fundadors de l’OSSC. En la seva
trajectòria, el mestre Ferré ha con-
duït tant solistes com formacions
de prestigi, com l’Orquestra Simfò-
nica del Vallès, el Cor Gran Teatre
Liceu, Anna Calvo (violí), Santi
Burgos (mandolina), Albert Folch
(tenor) i Rosa Mateu (soprano), en-
tre d’altres. �

� MÚSICA | EL TRADICIONAL CONCERT DE CAP D’ANY A MOLLET
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NIT DE REIS AMB MÚSICA ELECTRÒNICA   
A CÀRREC DELS DJ HERMETICO I ASTA

� URBAN TEMPO | DILLUNS A LA BOMBETA

� La nit de Reis acollirà una nova sessió del cicle de música 
electrònica Urban Tempo. Els dj Hermetico i Asta seran els encarregats
de punxar dilluns al local de La Bombeta (carrer Lluís Duran, 109).
L’activitat començarà a les 22 h. CULTURA

Els valsos d’Strauss tornen
de la mà de l’Orquestra
Simfònica de Sant Cugat
� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

L’Orquestra ha actuat 
als escenaris del Palau
de la Música, l’Auditori 
de Barcelona i el Liceu

� FLAMENC FUSSIÓ AMB DAMAVAY

� MARTORELLES. Los Impagaos i Da-
mavay oferiran divendres una nit
de rumba i flamenc fusió a l’Enve-
lat de Martorelles (23 h), organit-
zada per la Unión Cultural Anda-
luza, el Grup de Joves los nanos de
las camisetas verdes i l’Ajuntament.
La primera formació, nascuda a
Barcelona al 2004, parteix de la
rumba catalana i la barreja amb al-
tres estils com el rock, pop, reggae,
blues i funky. Los Impagaos, que

acaben de treure a la llum el seu
primer treball, van ser els guanya-
dors del primer concurs de maque-
tes Jóvenes Cachorros (Neocalo-
rrismo 08) i del 43è Festival de
Música Joven de Andalucía 2008.

D’altra banda, els martorelle-
sencs Damavay han nascut amb el
suport de la Unión Cultural Anda-
luza. El seu estil es basa en la mes-
cla de la rumba i el flamenc amb
el pop. �

La rumba de Los
Impagaos, a l’Envelat

DIUMENGE 4 de gener · 18 h 

Teatre Municipal Can Gomà

� Dissabte la Sala Fiveller acollia la sessió golfa d’Els Pastorets.
Es tracta d’una versió agosarada basada en la improvisació i la
sàtira molletana. A més, va ser una funció interactiva en la
qual el públic podia participar dalt de l’escenari.�FOTO: M. GARCIA

Pastorets ‘golfos’ a la Sala FivellerU
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XERRADA. SSeegguurreettaatt  ddeellss
aalliimmeennttss,,  aa  lleess  llllaarrss??
Dijous 15 de gener: 19.00h

CINEMA INFANTIL. MMeerrllíínn
eell  EEnnccaannttaaddoorr
Dissabte 17 de gener: 11.00h

TEATRE. IIttiinneerraarrii  ddee  
ppaarraauulleess
Dijous 24 de gener: 22.00h

XERRADA. LLeess  rreellaacciioonnss  ddee
ddeeppeennddèènncciiaa
Dijous 12 de febrer: 19.00h

TARDA DE CINEMA. JJuunnoo
Dissabte 13 de febrer: 19.00h

TEATRE INFANTIL.
AAmmbbuullaannttss
Dissabte 28 de febrer: 19.00h

FESTIVAL DE
SEVILLANES
Dissabte 7 de març: 18.00h

XERRADA. CCoomm  
nneeggoocciieemm  llaa  nnoossttrraa  
sseeppaarraacciióó--ddiivvoorrccii??
Dijous 12 de març: 19.00h

TEATRE INFANTIL. EEssttrreellllaa
DDeellttaa
Diumenge 15 de març: 18.00h

TEATRE DANSA. MMeennúú
ddeegguussttaacciióó
Dissabte 28 de març: 22.00h

AUDICIÓ. EEssccoollaa  ddee  MMúússiiccaa
Diumenge 29 de març: 17.00h

La venda de tiquets es realitzarà a
l'OAC de dilluns a divendres de 8.00h a
20.00h (excepte l'obra Estrella Delta)
El dia de l'espectacle, des d'una hora
abans de començar.

CCuurrss  ddee  WWiinnddoowwss
GGrruupp  II
Horari: dilluns i dimecres   
de 10.00h-12.00h
Dates: 12, 14, 19, 21, 26 i 28 de   

gener
GGrruupp  IIII
Horari: dimarts i dijous de 10.00h 
a 12.00h
Dates: 13, 15, 20, 22, 27 i 29 de 
gener
Inscripció: del 2 al 8 de gener. 

IInnttrroodduucccciióó  aall  ffuullll  ddee
ccààllccuull
GGrruupp  II
Horari: dilluns i dimecres de 
10.00h a 12.00h
Dates: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 i 25 
de febrer
GGrruupp  IIII
Horari: dimarts i dijous de 10.00h 
a12.00h
Dates: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 i 26 
de febrer
Inscripció: del 19 al 28 de gener. 

CCuurrss  dd’’aannggllèèss  ppeerr  aa  
ppaarrttiicciippaannttss
Curs iniciat l'octubre
Dates:  dimarts i dijous de gener,
febrer i març. A partir del 13 de
gener
Horari: de 19.30h a 20.15h

CCuurrss  dd’’aannggllèèss  ddee  nniivveellll
mmiigg
Curs iniciat l'octubre
Dates:  dimarts i dijous de gener,
febrer i març. A partir del 13 de
gener
Horari: de 20.15h a 21.00h

NOU! CCuurrss  ddee  ccaattaallàà
Nivell intermedi. 
Dates:  dimecres. A partir del 14 de
gener 
Horari: de 20.00h a 21.30h
Inscripció: del 2 al 9 de gener

EEnnss  aaggrraaddaa  llaa  
iinnffoorrmmààttiiccaa!
Horari: dilluns i dimecres de
19.00h a 21.00h
Dates:  12, 14, 19, 21, 26 i 28 de
gener
Inscripció: del 2 al 8 de gener

IInnttrroodduucccciióó  aall  wwoorrdd
Horari: dilluns i dimecres de
19.00h a 21.00h

Dates: 2, 5, 9, 11, 16, 18, 23 i 25 de
febrer
Inscripció: del 21 al 30 de gener

NOU! FFeemm  vvííddeeoo  aammbb  
ll’’oorrddiinnaaddoorr
Horari: dimarts i dijous de 19.00h
a 21.00h
Dates: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 i 26
de febrer
3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 i 26 de març
Inscripció: del 21 al 30 de gener

CCooaacchhiinngg  ii  eell  
ddeessccoobbrriimmeenntt  ddeellss  ttaalleennttss
Horari: dijous de 20.00 a 21.00h
Dates: 5, 12, 19 i 26 de febrer
Inscripció: del 21 al 30 de gener. 

CCooaacchhiinngg  ii  ll’’aauuttoolliiddeerraattggee
Horari: dijous de 20.00 a 21.00h
Dates: 5, 12, 19 i 26 de març
Inscripció:  del 18 al 27 de febrer. 

CCuurrss  ddee  ssaarrddaanneess
Horari: dijous de 20.15 a 22.00h
Dates: del 15 de gener al 2 d'abril.
Inscripció: del 2 al 14 de gener. 

XXaarrxx@@tteenneeuu
Espai que us ofereix la utilització
de 12 ordinadors i atenció perso-
nal per a dubtes informàtics. 
Horari: de 17.00 a 21.00h

EEssccoollaa  ddee  MMúússiiccaa  
ddee  SSaanntt  FFoosstt
Per a més informació i inscrip-
cions, truqueu al t. 93 579 17 31

EEssppaaii  dd’’ooccii Cinema: Lugares
comunes
Dimecres 7 de gener. 16.00h

TTaalllleerr::  CCoonnnneeccttaarr--mmee  aa
iinntteerrnneett. Dimecres 4 de febrer.
15.00 a 18.00h

XXeerrrraaddaa:: Medicament, ús i
abús
Dimecres 4 de març. 16.00h

EEssccoollaa  ddee  PPaarreess
Xerrada: Prevenció del consum
d'alcohol. Dijous 5 de febrer.
19.00h

EXPOSICIONS

GGEENNEERR
DDeell  22  aall  1166  ddee  ggeenneerr..
Pintura. Agrupació artís-
tica Sant Fost.
DDeell  1199  aall  3300..  FFoottooggrraaffiiaa  ii
ppiinnttuurraa  ddeell  PPeesssseebbrree
VViivveenntt..  Jaume Rifà i
Agrupació Artística de
Sant Fost

FFEEBBRREERR
DDeell  22  aall  1133..  CCeerrààmmiiccaa..
Antic Grup de ceràmica
de Sant Fost. 
DDeell  1166  aall  2288..  AArrtt  ccoonntteemm--
ppoorraannii.. Natàlia Cano

MMAARRÇÇ
DDeell  22  aall  1133.. 60 anys de
drets humans
DDeell  1166  aall  2299..  PPiinnttuurraa..
Javier Lara

MONOGRÀFICS

DDeeccoorraarr  
rreecciiccllaanntt.. Dissabte 
17 de gener. 11.00-13.30 h

TTaalllleerr  ddee  ccuuiinnaa
ppeerr  aa  iinnffaannttss  ii
jjoovveess.. (A partir de 6
anys) Divendres 13 de
febrer. 18.30 h

SSoonnss  ddii  VViinnss..
Dissabte 21 de març.
19.00 h

LL’’hhoorraa  ddeell  ccoonnttee..
El món dels Tovets. 30 
de gener, 27 de febrer 
i 27 de març.
L’hora del conte, 13 de
març. 18.30 h 

ACTIVITATS TRIMESTRALS AUDITORI

ALTRES
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ALFRED SISQUELLA CULLOL

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

Pintor i dibuixant, Sisquella es-
tà considerat com un dels
grans pintors catalans d’aquest
segle. Va ser deixeble de Fran-
cisco Labarta a la Llotja de Bar-
celona i, als anys 20, va formar
part del grup els Evolucionis-
tes. Més endavant es va impli-
car en el col·lectiu Amics de les
Arts.

L’autor va col·laborar a les
publicacions Un enemic del
poble i a la Nova Revista. Des-
prés del seu pas per diferents
tendències, es va centrar en
l’intent de donar a la seva
obra l’impuls en un nou con-
cepte realista d’equilibrada
composició i sumptuós color.
Sisquella plasmava en els seus
quadres figures situades en es-
cenes d’interior, així com natu-

ra morta i paisatges. A més de
realitzar nombrosos dibuixos.

Va exposar per primera ve-
gada a Barcelona a la Sala Dal-
mau i, des de 1935, va mostrar
sovint la seva obra a la Sala Pa-

rés. I, al 1936, va col·laborar a
l’exposició organitzada per la
Societat d’Artistes Ibèrics a Pa-
rís, on va viatjar al 1927. 

Va obtenir diversos guar-
dons com el del concurs de
Montserrat el 1931 i 1937. �

CAMP DE TULIPES (1940)
Alfred Sisquella (Barcelona, 1900 - Sitges, 1964)

Sisquella va formar
part del grups dels
Evolucionistes 
a partir dels anys 20

Conversar, relaxar-se, aprendre, ju-
gar, riure, plorar, entrenar, cuidar-
se i, evidentment, nedar i bussejar
són moltes de les accions que es po-
den fer dins d’una piscina i que la
realitzadora molletana Neus Ballús

ha retratat a Immersió, el seu darrer
treball que s’estrenava diumenge a
Can Gomà. Entre el nombrós pú-
blic del teatre, molts dels protago-
nistes del documental, que es va
gravar a les instal·lacions del Club
Esportiu Pantiquet. Aquests actors
amateurs, improvisats, enganxats
per la càmera gairebé sense avisar,
donen a la pel·lícula autenticitat,
frescor i tocs d’humor.

L’originalitat d’Immersió, però,
rau en el punt de vista de l’especta-
dor, que sempre es manté sota l’ai-
gua, a mode de documental sub-
aquàtic. “No teníem prou
pressupost per filmar animals ma-
rins”, feia broma el productor Pau
Subirós. Així, els esculls de coralls,
els tentacles dels pops i les aletes de
taurons es converteixen en classes
d’aquagim, infants que aprenen a
nedar i joves que entrenen per a
competicions. La pel·lícula mostra
també un ventall d’edat dels usua-
ris d’una piscina, que va des d’un
nadó que pren el primer contacte
amb l’aigua de la mà del seu pare a

una dona que va a la piscina des
que el metge li va recomanar i que,
precisament, el dia de l’estrena ce-
lebrava el seu 85è aniversari.

Immersió troba l’equilibri entre
l’experimentació i la recerca de la
bellesa plàstica, i la narració del

món quotidià, que s’ajuda del so,
gravat des de l’exterior de l’aigua i
ple de diàlegs i sons espontànis,
que fan somriure l’espectador.

El documental és també un cú-
mul de sensacions: l’angoixa d’a-
guantar l’aire sota la piscina i d’en-
fonsar-se quan s’aprén a nedar,
l’exaltació dels nens que juguen i
la calma d’una jove que es deixa
balancejar per l’aigua. Tot un món
subaquàtic. �

� CINEMA | LA DIRECTORA MOLLETANA ESTRENAVA DIUMENGE ‘IMMERSIÓ’

� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

Ballús retrata històries
quotidianes sota l’aigua

L’ESTRENA. La directora Neus Ballús i un fotograma del documental aquàtic �MARC GARCIA

El punt de vista de 
l’espectador se situa 
al fons de la piscina 
del Club Pantiquet

Títol: Immersió

Guió i direcció: Neus Ballús

Producció: El Kinògraf

Producció executiva: Pau Subirós

Cap de producció: Judit Quintana

So: Pau Subirós

Dtor. de fotografia: Daniel Belza 

Ajudant de fotografia: Maira

Miramar

Postproducció de so: Oriol 

Cuspinera

Muntatge: Neus Ballús 

Disseny gràfic: Xavier Clavijo

FITXA TÈCNICA

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||*



DV, 2 GENER 2009 27PUBLICITAT contrapunt



� Després de la Missa del Gall, els pessebristes de Parets 
inauguraven la 22a edició del betlem sobre taula més gran 
de Catalunya. Amb una mida de 230 metres, enguany té un
aspecte més verdós i ha incorporat salts d’aigua. Es pot visitar
sota la plaça de la Vila tots els festius i vigílies d’11.30 a 13.30
h i de 17 a 21 h; i, a partir del 10 de gener i fins a l’1 de febrer,
s’obrirà dissabtes i diumenges de 17 a 21 h.�FOTO: MARC GARCIA

Visites al pessebre monumental�

DV, 2 GENER 2008       28 contrapunt� BALL | PROFESSIONALS A CA N’ARIMON

� MOLLET. Aquest cap de setmana l’Escola de Ball de Saló
Dandi organitza el segon Training Camp Dandi. De 20 a 21 h
Ca n’Arimon acollirà unes jornades de classes de ball dedica-
des a les parelles de ballarins professionals. GARBUIX

� REIS MAGS | LES CARROSSES RECORRERAN ELS CARRERS DELS DIFERENTS MUNICIPIS

Després de fer un llarg viatge des
d’Orient, els Reis Mags arribaran
dilluns per fer l’entrega dels regals.
A Mollet, el tren els deixarà a l’es-
tació de França a les 18.14 h. Per
segon any consecutiu, l’alcalde re-
brà Ses Majestats a la plaça Major,
on sis nens i nenes, nascuts al
2003, els lliuraran les claus de totes
les cases de la ciutat. En total, la
cavalcada estarà formada per 12 ca-
rrosses: la del patge Xumet, la de
l’estrella, la del Carter Reial, la
dels regals, les tres carrosses
dels reis decorades enguany
amb motius marítims,
amb tres carrosses més
del seu seguici, la del
Carbó, i la dels Bom-
bers, que portaran les es-
cales per ajudar els
Reis a pujar als edifi-
cis més alts.

Com cada any, el
Patge Xumet, el més
petit de la comitiva,
arribarà a la ciutat

uns dies abans per recollir els xu-
mets dels més menuts. Dissabte (11
h) visitarà Can Borrell; a les 12 h,
el patge serà rebut al Mercat Muni-
cipal; a les 13 h, es desplaçarà a la
plaça Catalunya; i, més tard, a les
18 h, al carrer Gaietà Vínzia. D’al-
tra banda, el Caga Tió de la Colla
dels Morats, que es va ajornar per la
pluja el passat dissabte, se celebrarà
abans de l’arribada del patge a la
plaça Catalunya (11 h).

A Parets, Ses Majestats sortiran a
les 17.30 h des de Can Vila fins a
la plaça Marcer, on es recolliran
les cartes. Els reis seguiran per l’a-

vinguda Catalunya i el Barri An-
tic. L’alcalde els acollirà al Pave-

lló d’Esports (19 h).
La cavalcada també sortirà

a les 18 h de la plaça Esbert
de Sant Fost. Els reis re-

bran les claus de les
cases a la plaça

de la Vila. En-
guany es re-
partiran uns
600 quilos de
caramels
sense gluten.

Martorelles esperarà els Reis a
l’Ajuntament (18 h). A continuació
la cavalcada es dirigirà cap a l’avin-
guda Piera i el barri de Can Sun-
yer. A les 19.15 h, Ses Majestats s’a-
turaran a l’escenari de l’avinguda
Piera, on hi haurà una xocolatada
popular. El recorregut continuarà
pel barri de Can Carrancà. �

L’ESCOLA DANDI ORGANITZA 
EL SEGON TRAINING CAMP DANDI

� CONTRAPUNT

ANNA PALOMO

El Patge Reial recollirà les

cartes a Mollet divendres, 

dissabte i diumenge a les 

rambles (17 h). Pel que fa a

Martorelles, el patge arribarà a

l’Envelat dissabte (18.30 h).

Abans, però, es posarà en 

escena l’espectacle infantil Bon

Nadal Anem de Festa (17 h).

Seguidament, s’oferirà berenar

als més menuts. A Sant Fost el

patge acudirà divendres al matí

(12 h) al restaurant Mas Corts i,

a la tarda, a L’Ateneu (17 h).

PATGE REIAL

Recollida de cartes

�

Regals per a tothom
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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

VACUNA CONTRA EL VIRUS 

“CAUSANT” DEL CÀNCER DE COLL

DE MATRIU

Fins fa molts pocs anys, el càncer de coll de matriu era con-
siderat, com tots els càncers, de causa multifactorial.

Actualment, no a deixat de ser així, però sabem que mal-
grat hi hagin d’altres factors, el factor necessari perque
es desenvolupi, és la presència del virus del papiloma
humà (VPH) infecció que cada cop té més incidència. El
70% de les lesions les provoquen els HPV 16 i 18.

Actualment tenim al mercat dues vacunes preventives
d’aquesta infecció. Una d’elles es diu Cervarix que
preveu l’infecció de dues capes, l’altre es diu Gardasil
que a més d’aquestes dues cepes, preveu l’infecció de
les causants del 90% de les berrugues genitals (condi-
lomes).

Malgrat la dona hagi iniciat les relacions sexuals es
pot vacunar. Malgrat la vacunació és segueix recoma-
nant el control ginecològic per part de les dones, ja
que la vacuna no és ni curativa ni dóna prevenció
absoluta de la malaltia.

Desde Consultes Mèdiques Santa Perpetua oferim la
vacunació de les dones que així ho desitgin amb el
control vacunal, avís previ a la data de cada vacunació

i els controls ginecològics que li calguin a la dona.

Per Edit López-Grado i Nerín
Consultes Mèdiques Santa Perpetua

� 93 574 43 98
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Ingredients

(per a 2 

persones)

Per al pesto:

- 1 manat d'alfà-

brega genovesa 

- 2 grans d'all

- 100 g de 

formatge 

pecorino

- 200 g de 

pinyons 

- 2 patates

- 125 g de 

mongeta tendra

- oli d'oliva

Per a la pasta:

- 2 rovells

- 2 ous sencers

- 1 kg de farina

- aigua envasada

PASTA FRESCA AMB PESTO

GENOVÉS

Comencem preparant el pesto. En un vas de triturar, barre-
gem els pinyons, els alls i l'oli d'oliva. I una mica de sal. Ho
triturem, més oli i hi anem posant les fulles d'alfàbrega.
Encara més oli, més alfàbrega i anem fent! Ara ja tenim el
pesto llest. A continuació tallem la patata a daus, i també
les mongetes tendres. Ho fem bullir tot. Mentrestant
comencem a fer la pasta. Un quilo de farina dins la màqui-
na batedora. Hi afegim els ous i una mica de sal. Un cop feta
la pasta, a la qual també haurem afegit aigua, la passem per
l'altra màquina que l'estirarà. 

Hi afegim farina, la cargolem i l'anem tallat en forma de
tallarines. Posem la pasta a la cassola amb les verdures...
només un minut! Després, la colem. En un bol hi afegim tres
cullerades del pesto que hem fet. Hi aboquem la pasta i la
verdura. Hi ratllem el formatge per sobre, i ho barregem bé.
Una mica d'aigua de cocció... i ja hem acabat el plat! �

�
INGREDIENTS

PER MENJAR
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=

MOLLET

02. VILASECA. Jaume I, 87
03. AMADÓ. Prat de la Riba, 17
04. BARBERO. Gaietà Vínzia, 66
05. CONCEPCIÓN. Gallecs, 73
06. GARNÉS. Cervantes, 29
07. LAFARGUE. Can Flaquer, 19
08. MARTÍNEZ. Diputació, 9

FARMÀCIES DE TORN

PARETS
02-08. BARJA. Raval, 26

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

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

Lluisa Lloreda Sapé (Parets) 84 anys 23/12/08

María Moreno Muñoz (Mollet) 84 anys 23/12/08

Baldomero Touzón González (Martorelles) 86 anys 23/12/08

Josep Rebull Isern (Mollet) 47 anys 25/12/08

Joan Abelló Prat (Mollet) 85 anys 25/12/08

Eduardo Germán Albertos (Parets) 81 anys 28/12/08

Dades facilitades per la Funerària Monserdà

Cartellera del 2 al 8 de gener

CINES MONTCADA

Crepúsculo Horari: 16.30-19.00-22.00 

Madagascar Horari: 16.15-18.10

El intercambio Horari: 20.00-22.45 

Australia Horari: 17.00 

Valiente desperaux Horari: 17.00-20.15-22.15 

Australia Horari: 19.00-22.15 

Di que sí Horari: 16.15-18.20-20.30-22.45

Bolt Horari: 16.00-18.00

Ultimatum a la tierra Horari: 20.15-22.30

The Spirit Horari: 16.00-18.15-20.30-22.45

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

Aquests horaris són vàlids per divendres (2), diu-
menge (4), dimarts (6) i dimarts (7). 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: NEUS BERENGUERES LLORDES i M.
TERESA MUÑOZ MORENO.
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.

CARTELLERA

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

DIJOUS, 25 11ºC 1ºC 10ºC 1.016 hPa - 23 km/h ENE

DIVENDRES, 26 9ºC 2ºC 7ºC 1.013 hPa        42 l/m2 40 km/h NE

DISSABTE, 27 11ºC 7ºC 10ºC 1.018 hPa        31 l/m2 45 km/h ENE

DIUMENGE, 28 10ºC 8ºC 8ºC 1.020 hPa 9 l/m2 31 km/h NE

DILLUNS, 29 8ºC 6ºC 7ºC 1.024 hPa 2 l/m2 13 km/h N

DIMARTS, 30 14ºC 7ºC 12ºC 1.027 hPa 1 l/m2 16 km/h WNW

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

Al matí encara hi haurà res-
tes d’inestabilitat, amb
algun plugim feble. A partir
del migdia, el cel estarà
ennuvolat i prou. Tempera-
tures sense canvis.

Un altra jornada de nuvolo-
sitat abundant, amb possibi-
litat de ruixats, més proba-
bles al matí. Pel que fa a la
temperatura, baixarà lleuge-
rament.

Núvols molt abundants,
encara que la precipitació es
trasladarà progressivament
cap al sud. Fins i tot es poden
obrir clarianes al vespre. La
temperatura baixarà més.

Previsió per al cap de setmana

DIVENDRES 2 DISSABTE 3

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

DIUMENGE 4

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

L’ORQUESTRA SIMFÒNICA 
DE SANT CUGAT OFERIRÀ 
DIUMENGE EL CONCERT 
DE CAP D’ANY  Pàg. 24

DEFUNCIONS

NAIXEMENTS

Alan Rubio Castillo (Mollet) 06/12/08

Leire Ruiz Ramos (Mollet) 11/12/08

Adrià Chilloron Porte (Mollet) 11/12/08

Jonami Morales López (Mollet) 14/12/08

Andrés Cañadilla Delgado (Parets) 17/12/08

Dades facilitades per l’Hospital de Mollet		

MOLLET

PARETS

EXPOSICIONS

Divendres, 2

· DONACIÓ.  11 h. Capta de

sang. Unitat mòbil al costat

del Mercat Municipal de l’a-

vinguda Llibertat.

· INFANTIL.  17 h. Carter

Reial. Rambles. 

Dissabte, 3

· INFANTIL.  11 h. Caga Tió.

Plaça Catalunya.

· INFANTIL.  11 h. Arribada

del Patge Xumet. Can Bor-

rell. 12 h. Visita al Mercat

Municipal. 13 h. Visita a la

plaça Catalunya. 18 h. Visita

al carrer de Gaietà Vínzia.

· SORTEIG.  13 h. Lliurament

dels vals de compra de la

campanya de dinamització

comercial. Plaça Catalunya.

· ACTIVITAT FAMILIAR.  17 h.

Taller de construcció de jo-

guines. Museu Joan Abelló.

· INFANTIL.  17 h. Carter

Reial. Rambles.

· BALL DE SALÓ.  20 h. Segon

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.

MARTORELLES

Divendres, 2

· CONCERT. 23 h. Los

Impagaos i Damavay.

L’Envelat. 

Dissabte, 3

· INFANTIL. 17 h. Espectacle

Bon Nadal Anem de Festa. 18

h. Berenar. 18.30 h. Arribada

del Patge Reial. L’Envelat.

Dilluns, 5

· CAVALCADA. 17.30 h.

Arribada dels Reis.

Ajuntament. Recorregut:

avinguda Piera i barri de Can

Sunyer.  18.20 h. Encesa de

fanalets.19.15 h. Arribada a

l’escenari de l’avinguda Piera

i xocolatada per a tothom.

20.15 h. Continua la cavalca-

da per l’avinguda Piera i el

barri de Can Carrancà.

SANT FOST

Dilluns, 5

· CAVALCADA. 18 h. Arriba-

da dels Reis Mags. Plaça Es-

bert.

Training Camp Dandi. Ca

n’Arimon.

Dumenge, 4

· INFANTIL.  17 h. Carter

Reial. Rambles.

Dilluns, 5

· CAVALCADA. 18.14 h. Arri-

bada dels Reis Mags. Estació

de França. Recorregut: carrer

Berenguer III, plaça Catalu-

nya, avinguda de la Lliber-

tat, plaça Major, avinguda

de la Llibertat, avinguda de

Badalona, avinguda de Bur-

gos, avinguda de Jaume I i

avinguda d’Antoni Gaudí.

· URBAN TEMPO. 22 h. Sessió

d’electrònica amb els dj Asta

i Hermetico. La Bombeta.

Dimarts, 6

· TEATRE.  19 h. Pastorrats,

els pastorets de Mollet. Can

Gomà.

Dilluns, 5

· CAVALCADA. 17.30 h. Arri-

bada dels Reis Mags. Can Vi-

la. 18 h. Arribada a la plaça

Marcer i recollida de cartes.

Segueix el recorregut per l’a-

vinguda Catalunya cap al

Barri Antic. 19 h. Arribada al

Pavelló d’Esports i recepció

per part de l’alcalde.
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A-fer-s Exteriors per FerARA FA CINC ANYS...

3 de gener de 2003 (núm.131)
Mollet tancava l’any 2003 amb
un creixement demogràfic del
2,18%. El número d’habitants se
situava en 51.154, del qual un
9,3% corresponia a immigrants.

–Què tenen els escacs? 
–Faig una feina física, i jugant als escacs
estic ajagut. És molt mental, m’agraden les
coses de pensar. Jugo des que era petit. 
–Què ha de tenir un bon jugador?
–Molta paciència, s’ha d’anar aguantant,
anar fent, esperar l’errada del contrari. Als
escacs, si tens pressa perds sempre.
–Però es juga amb un rellotge?
–Sí, perquè es puguin jugar moltes partides
en un campionat. Cada partida està limita-

da a un màxim de cinc hores. 
–Ha jugat partides més llargues?
–De fins a vuit hores. A vegades ajornaves
la partida d’un dia per l’altre.   
–Ara ha triomfat al novè Memorial
Francesc Alsina?
–He guanyat el premi de jugador local.
–Qui era Alsina?
–El primer president de l’antic Club Escacs
Parets, l’any 1978. Fins llavors, els escacs
eren una activitat de cafè, es jugava als bars
de la plaça, al Siete Hermanos, a la
Cooperativa, al Jardí o al Bar Esportiu, el
primer local social del club. La quota men-
sual dels socis era llavors de 100 pessetes. 
–Quan van crear l’Associació Paretana?
–Al 1993, però a Parets es juga a escacs de
forma federada des de fa més de 30 anys.

� PER: ESTEVE GIRALT

Un dels socis fundadors de la Paretana,
l’associació d’aficionats als escacs de Parets.

Josep Fradera

Als escacs, si
tens pressa
perds sempre

EN ESSÈNCIA

� LA DADA

600
� Aquest número correspon als
quilos de caramels que Melcior,
Gaspar i Baltasar repartiran a la
cavalcada de dilluns a Sant Fost. 28

� LA FRASE

� CARLES OCHOA, l’atleta molletà que
s’ha convertit en el primer català que
ha acabat un Deca Ironman, la prova

de triatló més dura del món. 22

� LA PARAULA

Explosivisme

� Tècnica que es basa en l’acumu-
lació de pintura sobre la tela. El
mestre Joan Abelló la va inventar
després d’un periode d’experimen-
tació amb mètodes i matèrials. 4

� EL WEB

www.elkinograf.com

� Aquest és el web de la produc-
tora fundada per Neus Ballús i
Pau Subirós. Realitzadora i pro-
ductor executiu estrenaven diu-
menge el seu últim treball,
Immersió, gravat a la piscina del
Club Pantiquet. 26

Un dels atletes es 
va cremar els peus i 
encara va amb cadira
de rodes 

“


