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� CIUTADANS | LA COMUNITAT ISLÀMICA DE MOLLET ES MANIFESTA EN                             CONTRA DELS ATACS A GAZA / 4

CONCENTRACIÓ. Unes 700 persones es van reunir divendres a la plaça Prat de la Riba amb pancartes de rebuig als bombardeigs  �COM. ISL. MOLLET

� La petita, de pares
equatorians, va néixer
el dia 2 de gener / 6

Ainhoa Sofía
Moreno ha estat 
el primer nadó 
del 2009 a Mollet 

� NAIXEMENTS
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Mor l’exalcaldessa Anna Bosch

MOLLET | COMERÇ DE PROXIMITAT

ELS BOTIGUERS OBREN LES REBAIXES
SATISFETS AMB LA CAMPANYA DE NADAL 8
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La primera dona que va arribar a
l’Alcaldia de Mollet i que va encap-
çalar la represa de la democràcia a
l’Ajuntament, Anna Bosch Pareras,
va morir la nit de Reis com a conse-
qüència d’una malaltia degenerati-
va que patia des de feia 30 anys. 

Bosch, nascuda el 1950 al Figa-
ró, on també moria, va arribar a
Mollet el 1972, quan va ingressar a
les files del PSUC. Llicenciada en
Geografia i Història per la UAB,
treballadora del tèxtil des dels 14
anys i vinculada al moviment sindi-
cal i clandestí, va ser una dirigent
obrera i del moviment de l’Assem-
blea de Catalunya al Vallès Orien-
tal. A banda de les seves responsa-
bilitats al PSUC local, també va ser
responsable del Comitè Comarcal
de la formació comunista i el 1977
va ser triada com a membre del
Comitè Central del PSUC.

El 1979 renunciava a la seva can-
didatura al Congrés dels Diputats es-

panyol per encapçalar la llista del
seu partit a Mollet, on era elegida al-
caldessa (amb coalició del PSUC, el
PSC i CDC) i es convertia amb bat-
lle de Mollet, amb només 28 anys.

ALLUNYADA DE LA POLÍTICA

Bosch no va voler tornar a encapça-
lar la llista a les següents eleccions
i, desenganyada de la política, va
deixar tots els càrrecs al PSUC i va

continuar el seu compromís social
des de les entitats civils. Es va rein-
corporar a la seva feina a la Caixa
de Sabadell de Santa Perpètua, en
la qual va ser triada delegada de
CCOO i, posteriorment, presiden-
ta del comitè d’empresa fins al

1990, quan la malaltia que patia la
va fer deixar el seu lloc de treball.
Llavors va intensificar la seva activi-
tat en els moviments ecologista i fe-
minista, en els quals ja feia temps
que militava. El 1997 va tornar al
Figaró, on va desenvolupar diverses

publicacions a l’entorn de la refle-
xió ecofeminista. Al seu municipi
natal també va participar en l’expe-
riència de pressupostos participa-
tius, que el 2006 va ser reconeguda
amb el premi de la Generalitat a la
innovació democràtica. �

�El 1979 “hagués desitjat tenir majoria absoluta,
però vist en perspectiva és millor que no fos
així”, deia el 2003, quan donava suport a la llista de
l’EPM, després de 20 anys allunyada dels partits. (A la
foto: quan era alcaldessa, amb el president Pujol).

LLUITA PEL MEDI AMBIENT A LA RECERCA DE CONSENS

Anna Bosch, la primera alcaldessa
de Mollet, moria la nit de Reis

� COMIAT A UNA DONA COMPROMESA | VÍCTIMA D’UNA MALALTIA DEGENERATIVA 

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M. ERAS

VA COFUNDAR L’ENTITAT 
ACCIÓ ECOLOGISTA

�Als anys 90 va participar a la fundació
d’Acció Ecologista, que posteriorment
formaria part d’Ecologistes en Acció.
També va impulsar la plataforma 
ciutadana al Figaró Salvem la Riereta.

VA GOVERNAR AMB COALICIÓ
I VA DONAR SUPORT A L’ENTESA

FEMINISME

AUTORA DE LA PUBLICACIÓ
‘MALABARISTAS DE LA VIDA’ 

�El 2003, Bosch va publicar Malabaristas
de la vida, una reflexió sobre 
l’ecofeminisme. També va escriure 
articles per a l’Anuario de Movimientos
Sociales i a la revista En Pie de Paz.

ACTIVISTA. Anna Bosch, a una xerrada a Mollet el 2004 sobre el moviment feminista �ARXIU

Durant els seus anys a 
l’Alcaldia (1979-83) es va 
aprovar el Pla General 
d’Ordenació Urbana (1981),
que va rebre un exaequo en
els Premis Nacionals
d’Urbanisme, i va negociar
amb l’Incasòl per aconseguir
l’abandonament del projecte
de ciutat dormitori a l’espai
de Gallecs. 

CANVIS AL MUNICIPI

Va ser elegida com a batlle als 28 anys
el 1979, quan va ser cap de llista del PSUC



Anna Bosch serà “part de la me-
mòria col·lectiva d’un poble [el
Figaró], d’una ciutat [Mollet] i
d’un país”, asseguraven dimecres
l’Enric i l’Helena, dels Amics de la
Torre del Rellotge, en la cerimònia
que se celebrava al Nou Casino del
Figaró per acomiadar-la. 

Unes notes musicals acompanya-
ven una projecció de fotografies de
diferents etapes vitals de l’exalcal-
dessa molletana, que rebia els cen-
tenars de persones que van voler as-
sistir a un homenatge senzill, però
sentit i emotiu. La cerimònia civil
havia estat un desig exprés de
Bosch, tot i que –destacava en les
paraules que li dedicaven amics i
familiars– era una dona “d’extraor-
dinària espiritualitat i, per a la
qual, creure, precisament, ha es-
tat el motor de la seva vida”. Per
això, indicaven, Bosch no es podia
separar de la política, la seva “gran
vocació”, entesa, però, fora dels
partits. “S’ha mantingut al marge
del joc brut, hi va renunciar, però

mai va deixar de fer política”.
Les paraules adreçades a Bosch

provenien, doncs, de companys de
lluita, com les amigues que havien
compartit una etapa de joventut a la
masia de Dosrius, on ja demostrava
les seves capacitats de “gran comu-
nicadora”, de “claredat intel·lec-
tual”, de “diàleg i solidaritat” i de
“compromís amb les causes so-

cials”. També intervenien persones
amb les quals va compartir projec-
tes al Figaró: de la Comissió Agen-
da 21, de la Plataforma Salvem la
Riereta i de l’Associació de Veïns.

L’escriptor Matthew Tree, a peti-
ció de la família, era l’encarregat de
posar veu a un text delicat i poètic,
escrit per la germana de l’Anna
Bosch, que la recordava “volent
arreglar aquest món tan consentit i
mal educat” i li desitjava un camí
de “flors plenes de gebre, amb una
rialla per a cada gota gelada”.

MOLLET TAMBÉ S’ACOMIADA

Entre els assistents, hi havia una
àmplia representació de la societat
política i civil molletana, entre els
quals, la també exalcaldessa i con-
sellera de Justícia, Montserrat Tura;
antics companys de partit, com Jo-
sep Torrecillas, Álvaro Blanco i Xa-
vier Garcia; la regidora Carme
Guarro i altres membres d’entitats,
com Jaume Noró, Oriol López,
Oriol Escura i Teresa Sala. �

Creure en un món millor,
el motor d’una vida

� CERIMÒNIA CIVIL AL FIGARÓ 

� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

BOSCH. Al centenari de Pinotxo, a Col·legis Nous, el 1982 �AJUNTAMENT

DV, 9 GENER 2009 3EN PORTADA contrapunt

En record d’

Anna Bosch i Pareras

Alcaldessa de Mollet del Vallès 1979-1983
en representació del PSUC

Grup Municipal d'ICV-EUiA de Mollet del Vallès

En record d’

ANNA BOSCH I PARERAS
Primera Alcaldessa democràtica de Mollet del Vallès

en representació del PSUC (1979-1983)

Una dona valenta, treballadora i honesta

Les dones i homes d'ICV-EUiA mantindrem viva la seva memòria i el
seu exemple de lluita ferma per les llibertats, la justícia i la igualtat. 

De lluita incansable per la pau, el medi ambient 
i els drets de les dones.

La Secció local d’Esquerra a Mollet 
i el seu regidor a l’ajuntament

volen expressar el més sentit condol 
en la pèrdua d’Anna Bosch, 

primera alcaldessa de la nova etapa 
democràtica a Mollet.

Sempre et tindrem present

ANNA BOSCH i PARERAS

Alcaldessa de Mollet del Vallès
entre els anys 1979 i 1983 

Ha mort el 5 de gener de 2009

El Consistori molletà expressa el seu dol



Prop de 700 persones es van con-
centrar el passat divendres a la plaça
Prat de la Riba de Mollet en un acte
organitzat en solidaritat amb el
poble palestí i contra l’atac de l’e-
xèrcit israelià a les poblacions de la
franja de Gaza. La concentració va
ser convocada per la Comunitat
Islàmica de Mollet del Vallès i el
Centre Cultural de treballadors
Immigrants Magribins i es va iniciar
aproximadament a les 6 de la tarda.
Els manifestants van reivindicar la fi
dels bombardeigs, del bloqueig, de
l’ocupació a la franja i de “la mas-
sacre que està perpetrant l’exèrcit
militar israelià”, apuntava un por-
taveu de l’organització.

Durant l’acte, es van cridar eslò-
gans com Israel assassí, del poble
palestí i Israel sionista, estat terro-
rista, a més de consignes en àrab.
També es van exhibir pancartes
amb lemes com Fora Israel de Ga-
za i Junts en contra de la guerra.
Tampoc no hi van faltar cartells
amb fotografies del president dels
Estats Units, George Bush, amb
una sabata a la cara. L’organització

també va llegir un poema titulat El
meu nom és Palestina, d’un autor
palestí. L’acte es va cloure amb una
pregària multitudinària per dema-
nar per tots el palestins i en agraï-
ment a tots el presents.

A més, durant aquests dies la co-
munitat islàmica de Mollet s’ha su-
mat a la crida per fer boicot a pro-
ductes “d’empreses que financien
l’Estat d’Israel”, exposen a través
d’un correu electrònic. Entre al-

tres, es troben bancs americans
com CityBank o Bank of America;
productes de l’empresa Procter &
Camble, com Ariel, Pantene o
Braun i cadenes de restaurants
americans. �

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / L.O.

� CIUTADANS | RESPOSTA AL CONFLICTE ARMAT AL PRÒXIM ORIENT

La comunitat islàmica de Mollet es
concentra contra els atacs a Gaza

SOCIETAT
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L’ATENEU GRAN DE MOLLET REPRÈN DILLUNS (17.30H) EL CICLE DE CONFERÈNCIES AMB LA XERRADA ‘ENVELLIMENT ACTIU’*

L’AJUNTAMENT INSTAL·LA TRES PUNTS    
DE RECOLLIDA D’ARBRES I PLANTES DE NADAL

� MEDI AMBIENT | OPERATIUS FINS AL 16 DE GENER

� MOLLET. El Servei de Parcs i Jardins de l’Ajuntament ha instal·lat fins al 16
de gener punts de recollida d’arbres i plantes de Nadal al parc de Can Mulà, 
de Plana Lledó i al carrer Francesc Ferrer i Guàrdia. Aquells arbres que es
puguin recuperar es replantaran a la ciutat i la resta serviran per fer adob.

ALÇAR LA VEU. Els manifestants van cridar consignes contra l’exèrcit israelià �COMUNITAT ISLÀMICA MOLLET

� OBRES

� MOLLET. L’Ajuntament de Mollet
ha adjudicat a l’empresa Roselló-
Argenís, arquitectes, SCP, la redac-
ció del projecte d’obres d’arranja-
ment de la tanca i enjardinament
de l’espai dels Quatre Cantons al
parc de Can Mulà. L’import de
l’adjudicació, que es publicava al
Butlletí Oficial de la Província de
dilluns, és de 26.290 euros.

Entitats locals se
solidaritzen amb
el poble palestí
� MOLLET. La situació de conflicte a
la franja de Gaza ha provocat la
reacció de suport al poble palestí
d’algunes entitats molletanes.
D’una banda, l’ONG Compro-
mesos amb el Món ha demanat
que l’Ajuntament de Mollet, els
partits, els sindicats i les entitats
molletanes condemnin “l’agressió
que pateix Gaza”. 

Per la seva part, la Plataforma
Aturem la Guerra ha fet una crida
per participar en la manifestació
de dissabte (17h) a Barcelona.
L’entitat convoca els ciutadans a
les dues estacions de tren de Mo-
llet a les 16h.  

L’Ajuntament 
arranjarà la tanca del
parc de Can Mulà

Unes 700 persones es van manifestar divendres a la plaça Prat de la Riba per demanar la fi dels bombardeigs 
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Un grup d’alumnes i exalumnes i
pares de l’Agrupació Escolar An-
selm Clavé van convocar dijous una
concentració a la porta del centre
per protestar per l’acomiadament el
18 de desembre de la professora Gi-
na Teixidó, que els convocants con-
sideren improcedent. Segons Kevin

Fernández, un dels exalumnes de
secundària del centre, la direcció ar-
gumenta “raons insultants que
desacrediten la professora i men-
teixen sobre el tracte que ha dis-
pensat als alumnes”.

Segons la carta d’acomiadament,
Teixidó havia vexat els alumnes amb
frases com “sou uns imbècils, em
feu fàstic, l’únic que voldria és ca-
gar-me en tots vosaltres”, i havia 

explicat: “Jo em fumo un porro
abans de venir a l’escola i em sen-
ta fenomenal”, cosa que, segons la
carta, ha suscitat queixes dels fami-
liars per inducció al consum d’a-
quest tipus de substància. A més, la
direcció del centre assegura que la
professora ridiculitza els companys
davant dels alumnes. Gina Teixidó
ha negat les acusacions i ha denun-
ciat el centre per acomiadament
improcedent. Els protestants repar-
tien octavetes en les quals assegura-
ven que la professora és l’única que
els ha “tractat com a persones, no
com a burros”. �

Ainhoa Sofía Moreno Álvarez ha es-
tat el primer nadó de l’any nascut a
Mollet. Tot i que els seus pares, Ya-
nira i Eduardo, l’esperaven el Dia
de Reis, Ainhoa es va avançar i va
néixer divendres dia 2 a les 12.30 h a
l’Hospital de Mollet. El part va ser
natural i no hi va haver complica-
cions: mare i filla es troben molt bé.
Dos dies després, el metge ja els va
donar l’alta. El pes del nadó era de

3,160 quilos i media 50 centímetres
de talla. Els pares d’Ainhoa, tot i
que ja tenen la nacionalitat espan-
yola, provenen de l’Equador. Eduar-
do porta 9 anys a Mollet i, tres més
tard, la seva muller arribava al país.
El matrimoni té una altra filla, Ne-
rea Cristina, de dos anys. El nai-
xement d’Ainoha ha fet que
la família es reuneixi: el
pare de Yanira, que viu
als Estats Units, ha
vingut a Mollet de
visita per conèi-

xer la seva nova néta. A més, l’avi
filma cada instant de l’Ain-

hoa i la Nerea per em-
portar-se amb ell les

imatges en el mo-
ment del seu

retorn a l’al-
tre costat

de l’o-

ceà.
Un any més, CONTRAPUNT

obsequia la família del primer nadó
de l’any amb un lot de productes
lliurats per establiments de Mollet
de forma desinteressada. Potser Ain-
hoa no ha arribat amb un pa sota el
braç, però sí amb obsequis per ser la
primera en veure la llum de l’any. �

� NAIXEMENTS | EL PART VA SER EL 2 DE GENER

Ainhoa Sofía
Moreno és el 
primer nadó
molletà de l’any

Alumnes d’Anselm
Clavé protesten 
contra l’acomiadament
d’una professora

� MOLLET DEL VALLÈS

ANNA PALOMO

El Govern de la Generalitat ha
aprovat aquesta setmana el Pla de
Transports de Viatgers 2008-2012,
que estableix les actuacions que
pretenen millorar els serveis de
transport públic interurbà  tant fe-
rroviaris com per carretera. El do-
cument recull, entre altres, la nova
connexió semidirecta d’autobús que
unirà Caldes, Palau-solità, Mollet i

Granollers. També s’inclou la mi-
llora de l’accessibilitat al futur hos-
pital i l’establiment d’un bus que
uneixi Mollet amb la UAB per al
curs escolar 2009-2010. El Pla tam-
bé preveu la implantació d’un carril
bus a l’eix de la riera de Caldes, en-
tre Caldes i Mollet. El Govern tam-
bé pretén reforçar les connexions ja
existents per carretera entre Mollet i
Barcelona i Parets i Barcelona. A ni-
vell català, el Govern destinarà al
pla 840 milions d’euros . �

Llum verda al
bus entre Caldes,

Mollet i Granollers 
� CONTRAPUNT

L.ORTIZ

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M. ERAS

MARE I FILLA. Yanira agafa en braços Ainhoa Sofía quan aquesta té cinc dies�A.P.

� SANTA MARIA DE MARTORELLES. L’alcaldessa,
Conxita Collado, ja ha cobrat el seu primer
sou. El Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat al
desembre atorgava les primeres compensacions
econòmiques als alcaldes i regidors amb dedica-
ció parcial de 410 municipis de menys de 2.000
habitants. Entre aquests es troba l’alcaldessa de
Santa Maria, que ha rebut 11.441 euros. La reso-
lució de la Generalitat, presa a l’abril de l’any pas-
sat, pretén “dignificar” l’activitat dels càrrecs elec-
tes locals. �

Collado, alcaldessa 
de Santa Maria, cobra
el primer sou

� CONTRAPUNT. Segons les dades de
l’Institut Nacional d’Estadística (INE)
de 2008, Sant Fost ha estat el municipi
del Baix Vallès que, percentualment,
més ha crescut (3,69%) amb 283 nous
habitants. La segona població que més
ha incrementat ha estat Parets, amb un
creixement del 3,01% (504 més). Pel que

fa a Mollet, passa de 51.365 a 51.912 habi-
tants el 2008, amb un augment de l’1,06%.

Martorelles ha crescut en 12 persones
(0,24%) i Santa Maria, en 7 (0,86%). �

La població de
Sant Fost creix 
un 3,69% al 2008
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Una de les novetats d’aquest Nadal
ha estat la campanya de Mollet
Comerç, que convidava a comprar
a la ciutat. El president de Mollet
Comerç, Mario Alarcón, afirma
que aquesta ha funcionat molt bé,
tant per l’acceptació dels comer-
ciants (s’hi han adherit més de
130), com per l’índex de vendes
aconseguit. Els botiguers coincidei-
xen que, després d’una temporada
fluixa per la crisi, “la valoració d’a-
questes festes nadalenques és més
baixa que d’altres anys, però ha
anat millor del que esperàvem ja
que teníem molta por”, apunta la
presidenta de l’Associació de Co-
merciants del carrer Barcelona i
plaça Catalunya, Mercè Rosell.
Una altra de les observacions que

fa Rosell és que la gent “ha com-
prat més per Reis que per Nadal, i
ho ha deixat tot per l’últim mo-
ment”.

Arriba el gener i s’inicien les re-
baixes, que van començar dimecres

i que s’allargaran fins al 6 de març.
Pel que fa a les expectatives dels
botiguers, Alarcón indica que espe-
ren “vendre tot allò que no s’ha
pogut durant la temporada”. El
fet que al desembre es compressin
més paquets embolicats per regal
mostra que la gent “espera les re-
baixes per comprar-se allò que ne-

cessita personalment”, explica Ro-
sell, que regenta una sabateria. 

Els descomptes, que comencen
amb un 20%, s’aniran modificant
segons les vendes, tot i que el vice-
president dels comerciants de Vín-
zia, Vicenç Vendrell, assegura que
“fent rebaixes del 50%, el venedor
ja perd diners”. �

� TURISME I Segons l’anuari del Vallès Oriental, el 2008, Mollet disposava de 547 places hoteleresECONOMIA 8DV, 9 GENER 2009contrapunt

Les vendes de
Nadal superen
les expectatives

� COMERÇ | ELS BOTIGUERS ESPEREN QUE LES COMPRES AUGMENTIN PER LES REBAIXES � LABORAL

L’empresa Coveright, dedicada a la
fabricació de cobertures i superfí-
cies sintètiques, ha presentat un ex-
pedient de regulació d’ocupació
(ERO) temporal. Aquest afectaria
els 72 treballadors de la planta de
Martorelles. La mesura plantejada
preveu aturar l’activitat durant 72
dies el 2009 com a prevenció per la
possible caiguda de les vendes, ja
que la companyia està estretament
lligada al sector de la construcció,
un dels més afectats per la crisi.

Per la seva banda, els sindicats
acusen les multicionals com Cove-
right de tractar els treballadors
com a “titelles per desviar la pro-
ducció a altres països”. La firma
alemanya, que té els seus orígens
en l’empresa sueca Casco, també
produeix a Rússia, Brasil, Malàisia,
Alemanya, Estats Units i Canadà,
entre d’altres. �

� MOLLET DEL VALLÈS

ANNA PALOMO

Coveright 
planteja un ERO
temporal per a
72 treballadors 

� MARTORELLES

CONTRAPUNT 

Aquests cartells són la nova
iniciativa de Mollet Comerç.
Prop de 100 establiments s’han
adherit a l’acció per unificar la
imatge de les rebaixes. En total
se’n repartiran uns 200.

CARTELLS

Els descomptes

�

� Dissabte Mollet Comerç feia l’entrega de sis vals de compra, 
per valor de 1.000 euros cadascun per gastar en els més de 130 
establiments de l’associació. Van rebre el premi Tamara Fernández,
que va comprar a la Farmàcia Rovirosa; Luis Gordillo i Carlota
Guibertau, que ho van fer a Decoración Licos; Manel Santos; Maria
Rosiñol, que va entrar al sorteig des de Faces; i Norberta León, que va
rebre la butlleta des de Grupo Lober.�AJUNTAMENT

Premiats dels vals de compra�
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Aquest any naixia un nou barri a
Mollet: la Vinyota, amb una super-
fície de 10 hectàrees. La peculiari-
tat d’aquest àmbit és que tots els pi-
sos que s’hi construeixen són de
protecció oficial. Al març s’entrega-
ven les claus dels 100 primers pisos
de lloguer assequible, promocio-
nats per l’Obra Social de La Caixa.
Durant la mateixa setmana, l’Ajun-
tament anunciava que es construi-
rien 100 habitatges socials més,
que se sumaven als 300 de protec-
ció oficial de venda i lloguer de la
zona. El nou àmbit molletà, que es
caracteritza per no tenir barreres

arquitectòniques, i no es va inaugu-
rar de forma oficial fins al maig.
D’altra banda, la Cooperativa Ha-
bitatge Entorn de CCOO lliurava
les claus als primers inquilins de
compra al desembre. En total són
84 habitatges i estan ubicats al ca-
rrer Enric Morera.

La zona vol ser símbol de moder-
nitat. En aquest sentit, el consistori
feia públic a l’abril que el barri
gaudiria d’un nou parc, que es ba-
tejaria com a Ca l’Estrada. En
aquest s’hi han instal·lat tres pèrgo-
les fotovoltaiques integrades per 32
plaques solars, amb una superfície
de captació de 216 metres qua-
drats. L’energia que produeix es
ven a l’empresa elèctrica Fecsa-En-

desa. Les pèrgoles també serveixen
per fer ombra a les grades del parc,
que disposa d’una àrea lúdica i ar-
brat per als ciutadans.

Amb l’objectiu d’unir el barri de
La Casilla amb la Vinyota, l’Ajun-
tament treia a concurs la construc-
ció d’una passarel·la de vianants so-
bre la C-17. L’estructura, que
medirà 99,81 metres de longitud
per 4,52 d’amplada, naixerà al parc
de Ca l’Estrada. Està previst que
les obres comencin a principis d’a-
quest any 2009.

Amb previsió del creixement, el
barri de la Vinyota també acollirà
nous equipaments, com una resi-
dència per a discapacitats i centres
d’educació. �

� HABITATGE | AL MARÇ S’ENTREGAVEN LES CLAUS DELS 100 PRIMERS PISOS DE LLOGUER

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

Creix la Vinyota amb nous
inquilins i equipaments

� El passat mes de març l’equip de
govern plasmava en el Pla d’Actuació
Municipal (PAM) que la primera fase
de la reforma del barri antic (carrers
Barcelona i Raval) havia d’estar en-
llestida abans del 2011. El PAM tam-
bé inclou la implantació de la TDT,
les noves pistes d’atletisme i la cons-
trucció de 200 habitatges protegits. �

Reforma del barri antic,
prevista abans de 2011

� Després d’anys de queixes per part
dels pares, el Departament d’Educació
es comprometia al febrer a folrar les
fustes i vigues tractades amb creosota
(producte cancerigen) del CEIP Les
Pruneres. Aquesta era una mesura pro-
visional abans de les obres per retirar-
les que finalment es van fer durant els
mesos de vacances d’estiu. �

Solució a la creosota de
l’escola Les Pruneres

04/01. Òscar Arjona Ruiz, pri-
mer nadó de l’any.
11/01. Exculpen l’acusat per la
dona d’abusar dels fills.
18/01. La Policia Local s’em-
plaçarà a Can Pantiquet i els
jutges, a Santa Rosa.
25/01. Decathlon i Mediamar-
ket opten al solar de la Vinyota.
01/02. Parets tindrà un institut
universitari de 26 milions.
08/02. La població xinesa es tri-
plica a Mollet respecte a 2001.
15/02. L’ús de les deixalleries

puja un 55% des de 2002.
22/02. Un estudi conclou que
el 70% dels molletans no va al
teatre ni a concerts.
29/02. Mollet puja les multes i
les equipara a les dels Mossos.
07/03. Urnes preparades per a
60.025 electors per al 9-M.
14/03. L’atur marca el pitjor fe-
brer en 5 anys.
20/03. L’Ajuntament paga més
de 2 milions d’euros per Lefa.
28/03. La Vinyota tindrà més
de 100 pisos per llogar.

ELS TITULARS A PORTADA

� SANT FOST DE CAMPSENTELLES. UGT
denunciava al mes de març la pre-
carietat dels treballadors de Co-
rreus de Sant Fost i amenaçava
amb paralitzar el servei. El sindicat
va presentar a Inspecció de Treball
una denúncia contra Correus per
les deficiències en matèria de segu-
retat i salut laboral. 

La plantilla també demanava
que Correus proporcionés un local
ja que es trobaven, des del maig
del 2007, en uns barracons que ha-
vien de ser provisionals. Final-
ment, a l’estiu, Correus estrenava
la nova seu santfostenca situada a
un local de planta baixa de l’edifici
de L’Ateneu. �

UGT amenaça amb aturar 
el servei de Correus 
per “precarietat laboral”

� SERVEIS | NOVA SEU OBERTA A L’ESTIU

PARETS MARTORELLES

PRIMER TRIMESTRE 2008
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“El soterrament suposa la gran
transformació del segle XXI a Mo-
llet”. Amb aquestes paraules, l’al-
calde de Mollet, Josep Monràs, va-
lorava un dels anuncis més
importants de l’any per a la ciutat i

que haurà d’acabar amb una barre-
ra física històrica: el soterrament de
la línia de tren del Nord al seu pas
per Mollet. A l’abril, el Departa-
ment de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat, el Mi-
nisteri de Foment i l’Ajuntament
signaven el protocol per a la inte-
gració de la línia Barcelona-Puig-

cerdà al seu pas pel nucli urbà de
Mollet, en el marc de les obres de
desdoblament de la línia. 

L’actuació que es presentava su-
posava el soterrament d’un tram
d’1,7 quilòmetres de la via, entre
els carrers Onze de Setembre i fins
al pas inferior a l’avinguda Rivoli.
Les obres també implicaran el tras-
llat de l’estació de Santa Rosa que
es construirà uns 700 metres més al
nord de l’actual, entre Rambla de
la Unió i avinguda Caldes.

El pressupost aproximat dels tre-
balls és de 140 milions d’euros,
dels quals el Ministeri de Foment
n’assumirà el 40%, mentre que l’A-
juntament i la Generalitat en fi-
nançaran el 60%. �

� INFRAESTRUCTURES | ACORD ENTRE FOMENT, GENERALITAT I AJUNTAMENT

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT 

Anunci del soterrament 
de la via de tren del Nord 

� A l’abril, l’Ajuntament de Parets
acordava la inclusió de Can Fradera
en en el Pla d’Àrees Residencials Es-
tratègiques de la Generalitat, per al
quadrienni 2008-2011. L’acord per-
metrà ampliar el nombre d’habitatges
de protecció oficial en un 10% més de
la previsió inicial, que era del 40% del
total planificat. �

L’ARE a Can Fradera
permet ampliar pisos

� Després de 15 anys com a alcalde,
Joan Gassó (IUSF) presentava la seva
renúncia i abandonava la política acti-
va. Pocs dies abans, es tancava un
acord de govern entre IUSF, CiU i
ERC, que trencava el govern de mino-
ria de l’any anterior. Montserrat San-
martí (IUSF) va ser escollida com a re-
lleu de Gassó a l’Alcaldia. �

Gassó renuncia i Sant
Fost estrena nou govern

04/04. La crisi del totxo costa
un milió d’euros al consistori.
11/04. Industrials alerten del
perill de riuades si no es modifi-
ca el projecte de l’AVE.
18/04. L’Ajuntament dóna els
permisos per iniciar la rehabili-
tació de l’Acadèmia Viñas. 
25/04. L’Hospital ha d’obrir el
primer semestre de 2010.
02/05. L’AV de Gallecs denun-
cia l’abandó de Can Cruz.
09/05. Els videoclubs molletans
perden la meitat dels préstecs

de pel·lícules.
16/05. Les obres del nus de l’A-
VE a Mollet s’iniciaran a l’estiu.
23/05. Salut posposa el tercer
ambulatori de Mollet.
30/05. Oposició frontal al tren
que amenaça Gallecs.
06/06. El 25% de drogoaddictes
del CAS són menors de 30 anys.
13/06. Benzineres a zero.
20/06. Un núvol tòxic fa des-
allotjar Ca n’Arimon.
27/06. L’ocupació i la creació
d’empreses es frenen a Mollet.

ELS TITULARS A PORTADA

� El 17 d’abril els Cinemes Mollet baixaven les persianes 
definitivament. La crisi generalitzada del sector i les crítiques
pels criteris de programació i pel mal estat de conservació de
les sales van condemnar l’equipament. Els propietaris, que no
podien afrontar les reformes necessàries per intentar aixecar el
negoci, van posar l’espai a la venda ara fa un any.�FOTO: ARXIU/M.G.

Mollet es queda sense cinema�
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PARETS SANT FOST

SEGON TRIMESTRE 2008
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Els efectes de la crisi econòmica
s’intensificaven a partir del segon
semestre de l’any i agreujaven la si-
tuació financera dels ajuntaments.
Els consistoris han vist com els re-
cursos provinents del sector de la

construcció (llicències d’obres i
plusvàlues) han caigut, en el cas de
Mollet, prop del 30%.

És per això que l’Ajuntament de
Mollet anunciava al juliol l’aplica-
ció d’un pla de contenció per estal-
viar tres milions d’euros de despesa
pressupostada el 2008.

Aquesta tendència s’ha mostrat

també en la confecció d’ordenan-
ces fiscals i pressupostos de cara a
2009. Ja a l’estiu, Mollet anunciava
que les taxes i impostos municipals
pujarien a l’entorn del 5%, ja que
el consistori no es podia permetre
tirar a la baixa en la previsió de
l’IPC. I per això, el pressupost
aprovat per al proper any pretén
contenir la despesa i retallar les in-
versions directes del consistori.

Parets també ha aprovat un pla
de contenció, que redueix despeses
en àmbits com publicacions i pro-
tocol, festes populars i personal
municipal i polítics. El cas de Sant
Fost ha estat el més evident, amb
una retallada del pressupost del
35%. Martorelles l’ha d’aprovar. �

� ARQUES LOCALS | LA RECESSIÓ ECONÒMICA S’INTENSIFICA EN EL SEGON SEMESTRE

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

Els consistoris ideen plans
de contenció de la despesa

� Sant Fost inaugurava a inicis de tri-
mestre la segona fase de L’Ateneu, que
va tenir un cost de 2,7 milions d’euros
i que compta amb un auditori de 210
places a platea i un escenari de 33 me-
tres quadrats. L’equipament també
acull una sala d’exposicions i l’escola
municipal de música. També acollirà,
en un futur, la nova biblioteca. �

S’estrena el nou 
auditori de L’Ateneu

SANT FOST

� Un cop posada en funcionament la
primera fase de la pista poliesportiva
de Santa Maria, l’Ajuntament es va
proposar agilitzar l’inici de les obres de
la segona fase, que l’ha de proveir d’u-
na coberta. Així, a l’estiu, s’iniciava
l’expedient de contractació dels tre-
balls, que ara ja s’han licitat i que estan
a punt de començar. �

Tràmits per a la coberta
de la pista poliesportiva

SANTA MARIA
04/07. El preu dels pisos baixa
per primer cop en 10 anys.
Mossèn Pere Farriol marxa de
Parets després de nou anys.
11/07. Plana Lledó rebrà 1,4
milions d’euros per a reformes.
La família Pou engrandeix l’Ar-
xiu Històric de Mollet.
18/07. L’Ajuntament retallarà
despesa davant la crisi.
Domar posa a la venda les naus
del polígon Roca per 28,5 euros.
25/07. La pujada d’impostos lo-
cals voltarà el 5%.

Medi Ambient es compromet
ara a incloure Gallecs al PEIN.
01/08. Morats i Torrats, a punt
d’engrescar.
La Generalitat tria el projecte
d’obra del futur edifici judicial.
05/09. Firamollet es vol obrir a
la venda de productes.
12/09. Mollet arriba al sostre de
més de 3.000 aturats.
19/09. Pla de les Pruneres, mai
més un pàrquing gratuït.
26/09. Recerca d’alternatives al
tancament de les Pruneres.

ELS TITULARS A PORTADA

� PARETS. El primer dia del curs, pa-
res, mares i alumnes van fer una
concentració a la porta del CEIP
Pompeu Fabra per protestar pel mal
estat del centre, especialment de
l’edifici més antic, agreujat per una
fuita d’aigua a l’estiu. La comunitat
educativa reclamava també que es

desencalli el projecte d’ampliació
de l’escola. Després de protestes i
reunions, la Generalitat es compro-
metia a reprendre el projecte i ini-
ciar-lo el 2009, però amb un avan-
çament econòmic de l’Ajuntament
per poder fer front a aquesta impor-
tant inversió. �

El Pompeu es manifesta 
pel mal estat de l’escola

� EDUCACIÓ | L’AJUNTAMENT AVANÇARÀ LA INVERSIÓ

PROTESTES. Pares i alumnes es manifestaven a l’inici del curs � ARXIU
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TERCER TRIMESTRE 2008



El Pla de les Pruneres s’ha tancat
per fer-hi un aparcament soterrat
de pagament i un parc. Tot i que
potser no és la notícia més trans-
cendent de l’any, sí que és la que
més comentaris ha suscitat durant

el 2008. La desaparició del des-
campat ha agreujat els problemes
d’aparcament de Mollet. A això s’hi
suma la campanya iniciada per la
formació sense representació a 
l’Ajuntament Independents per
Mollet (IxM) per reclamar l’apar-
cament gratuït. IxM presentava a
l’octubre gairebé 7.000 signatures

d’usuaris de l’antic pàrquing lliure.
Els comerciants de l’entorn també
s’han sumat a les protestes, així
com EUiA. 

Per la seva banda, el consistori va
estudiar la creació de més places
d’aparcament a Riera Seca i asse-
gura que, amb els futurs aparca-
ments de pagament projectats a la
ciutat, el problema de mobilitat se
solucionarà. El 24 de novembre es
va aprovar el projecte d’execució
de les obres de l’aparcament, que
tindrà un cost d’uns set milions.

Pel que fa a la resta d’usos de
l’espai, el consistori va assegurar
que obriria un procés de diàleg per
definir-ho i ha estudiat les propos-
tes veïnals. �

� MOBILITAT | COMENCEN LES OBRES DEL FUTUR PÀRQUING SOTERRAT

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

El tancament del Pla de les
Pruneres obre la polèmica

� Al novembre Sant Fost, Martorelles i
Santa Maria van iniciar els tràmits per
crear una mancomunitat dels tres mu-
nicipis per tal de gestionar projectes
comuns, tot optimitzant recursos. El
nou ens portarà el nom de Galzeran,
el turó en el qual coincideix el territori
dels tres pobles. Els tràmits podrien es-
tar enllestits aquesta primavera. �

Acord entre Martorelles,
Sant Fost i Santa Maria

MANCOMUNITAT 

QUART TRIMESTRE 2008

� Després de debatre el model d’am-
pliació de l’ambulatori paretà, la con-
sellera de Salut, Marina Geli, anuncia-
va al novembre que el 2010 s’iniciaran
obres de l’edifici annex a l’actual CAP,
que ampliarà l’equipament sanitari en
1.500 metres quadrats. La futura am-
pliació, pressupostada en 1,2 milions,
s’enllestirà el 2011. �

Anunci de les obres 
del CAP per a 2010

PARETS 03/10. FIMO obre portes amb
rècord de participants.
10/10. Un estudi planeja que la
nova B-500 tingui peatge.
17/10. L´’ús del Pla de les Pru-
neres, a debat.
24/10. La resistència de les pla-
ques franquistes.
31/10. Mollet puja els impostos
i taxes municipals un 5%.
07/11. Mollet suma a l’octubre
deu nous aturats per dia.
14/11. Sant Fost, Martorelles i
Santa Maria, cap a la manco-

munitat de municipis.
21/11. El Consorci donarà veu
a entitats pel futur de Gallecs.
28/11. El futur edifici judicial
es construirà el 2010.
05/12. Zanini planteja retirar la
producció de Parets.
12/12. Injecció a les arques lo-
cals, per mitjà del Fons d’Inver-
sió de l’Estat.
19/12. Més de 3,8 milions per a
nous pisos de protecció
24/12. La demanda d’ajuts per
la crisi desborda Càritas.

ELS TITULARS A PORTADA

� A principis de desembre, la direcció de Zanini anunciava la
intenció de presentar un Expedient de Regulació d’Ocupació
(ERO) que podia afectar 158 treballadors de la plantilla actual
(208). El comitè d’empresa ho considerava una deslocalització
encoberta. Després de diverses reunions, finalment, sembla
que la planta paretana mantindrà uns 120 llocs de treball. Les
negociacions encara continuen.�FOTO: ARXIU / A.P.

Concentració per l’ERO de Zanini�
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CIBERENQUESTA Voteu a www.contrapunt.cat

LA PREGUNTA: Aprofitarà aquesta temporada de rebaixes? 

Quants cops ha
visitat el Museu
Joan Abelló?

Molts
16,7%

Més d’un
26,7%

Un
30%

Mai
26,7%

W

QUE EM PERDONIN ‘LA MARIMORE-
NA’ I ‘LOS PECES EN EL RÍO’, però
m’he passat a l’altra vorera. M’he
venut, m’he canviat d’equip. M’a-
gafen ganes de guardar ara mateix
el meu arbre de plàstic, els guarni-
ments kitch i el mini-pessebre per
sempre. Sens dubte han estat la
llumanària que em van vendre els
xinesos de la botiga de la cantona-
da. Sé de bona font que aquestes
pseudonadales escoltades més de
cinc minuts et perforen el cervell.
Quan anava a col·locar els llums al
voltant de la televisió com si fos un
sant d’adoració, he tingut una il·lu-
minació. Per què poso uns llums
que no necessito? Ens tornem bo-
jos aquests dies? Comprem sense
parar i consumim més del que

aquest planeta pot aguantar, només
perquè algú ens diu que així serem
feliços durant les festes de Nadal.
Quants arbres es talen per emboli-
car els regals de torn? I per què
mengem com si la humanitat anés
a desaparèixer demà? És que volem
ser uns drogoaddictes de la sal de
fruites? Sembla que cal gastar costi
el que costi, aquesta és la consigna
empresarial.

Saltem-nos les normes per sentir
de nou que el Nadal ens pertany,
com quan érem nens. Aquest any
els proposo una cosa especial, bus-
quin el moment just, amb la gent
justa, en el lloc just. I com a perso-
nes justes apaguin els llums de Na-
dal un instant mentre respiren pro-
fundament. Felicitats. �

ALÍCIA MARTÍNEZ

Un conte de Nadal

Actriu

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

La nit de Reis moria Anna Bosch, la primera alcaldessa de Mollet de la

democràcia recuperada. Dimecres s’acomiadaven d’ella, familiars,

amics i companys de la política, la seva gran vocació, que, amb només

28 anys, la va portar a ser escollida alcaldessa de Mollet pel PSUC, 

sigles que més tard abandonaria, desenganyada dels partits. A la seva

joventut se li havia de sumar la inexperiència d’aquells primers càrrecs

electes que havien d’agafar les regnes de poblacions amb nombroses

carències. Bosch va ser valenta i va encetar la gran transformació de

Mollet amb projectes de pes com el Pla General d’Ordenació Urbana,

que havia de dotar de serveis i infraestructures un municipi mancat de

gairebé tot, i la lluita per salvaguardar Gallecs. Però, a la joventut i a

la inexperiència, també se li havia de sumar un altre escull en aquells

anys, ser dona. La seva capacitat va quedar més que demostrada i va

obrir el camí a un tàndem que durant anys ha funcionat a l’Alcaldia

molletana: ser dona i d’esquerres. �

A LA SEVA JOVENTUT I INEXPERIÈNCIA DELS PRIMERS CÀRRECS 

ELECTES SE LI SUMAVA UN ALTRE ESCULL, EL FET DE SER DONA

Anna Bosch, un model

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

ant Fost va ser un poble
camperol on es conrea-
va la vinya, els cereals i
els llegums a la plana.
Avui és un poble dormi-

tori. Com tots els pobles té la seva
història. Va viure la república i més
endavant el franquisme. La dicta-
dura va durar massa anys, ens van
acostumar a viure amb aquell
tarannà, que va calar arrels molt
profundes. Molta gent va viure i
gaudir molt amb el  mando y orde-
no. El dia que va morir el pastor
van ser moltes les ovelles que van
quedar orfes. Va arribar la democrà-
cia i el poble havia de decidir el seu
futur i per a molts es van obrir
noves i divergents inquietuds: por i
desgavell per a aquells que havien
mamat tants anys de la mamella i
l’esperança d’un futur millor i lliu-
re, per a d’altres. Va ser semblant
quan es van formar els partits polí-
tics amb la diferència que alguns
van córrer a fer la volta a la jaqueta
per ocupar un nou espai polític.
L’inici no va ser fàcil molta gent no
l’entenia i amb empentes i rodo-
lons es va anar posant en marxa la
maquinària, el somni democràtic.

A Sant Fost les primeres elec-
cions polítiques van ser aferrissades

S

AMADEU ROVIRA

Reflexions: Sant Fost política i cultura

De problemes n’hem
tingut i en tindrem 
però s’han de resoldre
amb saviesa i seny

APORTACIONS ��� Exregidor de l’Ajuntament de Sant Fost

(sobretot les municipals) per acon-
seguir el poder, més ben dit, per
manar. Hi van haver baralles, in-
sults, odi i quasi pallisses. La pape-
rassa corria pels carrers amb veri-
tables mentides i desqualifica-
cions. Era el pa de cada dia. Hi
havia mala baba i molta ignoràn-
cia política, es va perdre molt de
temps fent bestiesses que no porta-
ven enlloc. Es feien actes cultu-
rals, diferents als del passat, més o
menys encertats, però la gent no
ho entenia o no ho volia entendre,
minsa col·laboració i, al darrera,
molta política. Es  formaven petits
grups de capelletes escampats cri-
ticant-se i mirant-se uns i altres
com a bèsties negres. La mala po-
lítica malauradament va fer bara-
llar amics i famílies i això va ser
molt greu. No s’entenia que els ac-
tes culturals són font de riquesa i
que formen part de les tradicions

populars.
Sortosament, el poble ha anat

canviant. No és com anys enrere i
això hi ha gent no ho vol admetre.
Doncs ho té malament perquè
no sempre s’ha d’anar amb la des-
tral a la mà i fer caldo de cultiu
de les errades. És cert que de pro-
blemes n’hem tingut, en tenim i
en tindrem (som humans), però
s’han d’anar resolent amb saviesa i
seny i no voler clavar els claus per
la cabota, i caure en errors del
passat. D’actes culturals fa temps
que se’n fan uns quants, els uns
més encertats que d’altres, fet nor-
mal dins d’una societat plural, pe-
rò cal entre tots intentar millorar-
los amb crítiques o manifestacions
educades i positives. Hi ha coses
que no es comprenen, malgrat els
esforços, ja que una part de la
gent del poble normalment no
dóna resposta o no l’interessa res
de les activitats culturals locals. A
vegades hi ha actes en què hi ha
quatre gats. És molta la gent que
es tanca dins la seva república
sense cap tipus de participació.
Caldria que tots reflexionéssim so-
bre el tema i cerquéssim l’entre-
llat, no sigui cas que potser encara
corri aquell virus del passat. �

n una nit de reis freda i
fosca l’Anna ens ha dei-
xat. Mirant les volves de
neu com cauen he

recordat els dies de la facultat,
quan estudiàvem juntes Història
Contemporània a la Universitat
Autònoma de Barcelona i ens tro-
bàvem a casa seva per fer els tre-
balls. Allà vaig conèixer i entendre
la seva capacitat de treball, d’anàli-
si, de concentració i conseqüència
amb el pensament més rigorós. 

Com a primera alcaldessa de la
democràcia a Mollet va haver de
fer alguna cosa més que iniciar un
nou temps en la política munici-
pal. Va haver de fer que una insti-
tució obsoleta i caduca es renovés
i fos capaç de representar la gent,
tota la gent. El handicap de ser
dona comportà un doble esforç de
reconeixement de capacitats i co-
mandament davant molts que va
ser molt dur. La seva empremta és
la que va aconseguir que Mollet
hagi tingut tres alcaldesses i que
molta de la gran feina que s’ha fet

al municipi, es degui al seu im-
puls inicial. Recordo perfectament
com molts dels mestres de Mollet
que vam començar a treballar a
les escoles mancades de tot dels
inicis dels vuitanta, ho vam poder
fer perquè ella se’n va anar als ser-
veis d’Educació a reclamar que els
estudiants de magisteri de Mollet
tinguessin la feina a les escoles de
Mollet, i ho va aconseguir. O que
els minusvàlids tinguessin una fei-
na digna, iniciant el model d’inte-
gració a l’Ajuntament.

Quan la malaltia la va fer allun-
yar-se de moltes de les coses que
ella hagués volgut fer, ens vam
quedar una mica orfes d’un estil
de fer política que no ha estat pre-
cisament el que ha perdurat sem-
pre; aquell compromís amb la
gent que va saber posar per davant
de molta parafernàlia pretesament
necessària segons d’altres. Tots te-
nim defectes, ningú es perfecte
però ella va demostrar coherència
i dignitat, fins al final. Fins sempre
Anna. �

E

Va posar el compromís amb
la gent per davant la
parafernàlia pretesament
necessària segons altres

Antropòloga i professora
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El pintor de Mollet
JUDITH VIZCARRA�Mollet

El nostre pintor Joan Abelló ha
mort per Nadal, quan un dia des-
prés feia 86 anys. És possible que la
visió d’aquells que no coneixien la
seva trajectòria, fos la d’un pintor
amb un prestigi consolidat al nos-
tre poble i , respectat en àmbits
artístics, que el 1996 fa una prime-
ra donació al poble del seu fons de
col·lecció, unes 5.000 obres.

Joan Abellò, és el nostre pintor,
però tan important és la seva tra-
jectòria artística, com la de
col·leccionista, tasca, que va des-
envolupar durant tota la seva vi-
da. Hem de reconèixer aquest es-
forç que, ara, és patrimoni de la
Fundació, una joia que tothom
pot gaudir, i una riquessa cultural
que dubto que la majoria de mo-
lletans en siguin conscients, i
m’atraveixo a dir, que tots tenim
un deure de reconeixament. 
Abelló sempre va considerar el
col·leccionisme, com un gest de
solidaritat, com una mena de res-
pecte cap a persones que es dedi-
caven a la seva mateixa passió, la
pintura. Ell no escatimava esfor-
ços ni recursos, intercanviava pin-
tures, renunciava a cobrar i a por-
tar diners a casa, on tenia una
família a mantenir, un fet que
dóna més mèrit a aquest merave-
llós patrimoni.

Nascut a Mollet el 1922  prove-
nia d’una família humil i una de
les seves primeres  feines va ser la
de cambrer. Enamorat de la pintu-
ra i admirador de molts pintors va
regalar una pintura a Dalí, sense
poder entregar-li personalment.
Després és Dalí qui accedeix a

veure’l i li fa un dibuix, dedicat al
museu Abelló de Mollet, que en
aquells moments era un somni.
El projecte de cartell d’en Dalí,
està exposat en el fons permanent
del museu. El cavall blanc dissecat
que hi ha al castell de Púbol, on va
viure els seus últims anys Gala, és
un regal que fa Abelló a Dalí,
anècdota curiosa, amb què s’in-
tueix la persecució d’un somni.

Els meus primers records per-
sonals van ser les primeres visites
a casa seva, abans de ser remode-
lada i convertida en casa museu.
Era molt petita i no sé com m’hi
vaig colar. El meu pare hi realit-

çava reportatges fotogràfics que
Abelló l’hi encarregava.

Quan vivia bons moments,
Abelló organitzava vetllades amb
artistes, gent excèntrica, que no
tenien res a vuere amb el perfil
dels molletans, tot acompanyat
amb el so d’un piano, un conjunt
veritablement galmorús. Això era
la part social, l’exterior, potser la
més superficial. Abelló havia cre-
at un món diferent, el seu món.
En aquell espai, m’atraveixo a dir
màgic, era molt el contrast entre
el carrer (la realitat) i casa seva,
on tot era com irreal. No es pot
pensar en la casa, com una casa

normal, era un laberint, on des-
prés de passar uns passadissos, en-
traves en una habitació totalment
diferent i així continuament. La
màgia d’aquells espais no era cap
objecte en concret, perquè eren
molts, tot atapaït, carregat de vida,
d’intencions en cada objecte que
no adivinarem mai. Aquell desor-
dre ordenat, aquella olor a humi-
tat, a pols i a objectes vells,  recu-
perats, apropiats, la llum escasa, la
precisa per intuir un racó, per en-
treveure les emocions amagades.

Joan, en un matí d’estiu de no
fa massa temps et vaig trobar al
camí del Calderí pintant. El teu
xofer t’acompanyava. Potser és un
dels teus últims quadres de paisat-
ge de Mollet. Tampoc sé si pinta-
ves amb l’expressionisme en què
et van catalogar o amb l’explosi-
visme dels últims anys, però amb
la disciplina i la intenció que et
caracteritzaven, eres allà, assentat,
davant la tela, lluitant contra tu
mateix, amb la pinzellada, que
era la teva escriptura, la teva for-
ma de parlar-nos. No eres home
de paraula supèrflua.

La teva pinzellada no és fàcil.
Per aconseguir la intensitat, la for-
ça i el traç implacable has lluitat i
has volgut, has desitjat intensa-
ment un objectiu. El gruix de la
pintura, que és el teu segell, tam-
poc és gratuït, perquè hi has re-
flectit la teva seguretat, la teva
passió amagada. Amb  la direcció
del pinzell i amb la seva pressió
has conquerit al teu somni. �

Comprar barat
MONTSERRAT RIBA�Palau-solità i

Plegamans

Es diu que el govern, per mitjà de
l’empresa pública Incasol, com-
prarà 500 habitatges a promotors
particulars per convertir-los en
Habitatges de Protecció Oficial
(HPO) i adjudicar-los a gent amb
problemes i reactivar així el mer-
cat.

Es diu que pagaran un màxim
de 174.643 per un pis de 90 me-
tres quadrats, a 1.940 euros el me-
tre quadrat en zona preferent i
125.525 euros (a 1.394 euros el
metre quadrat) en zones més ba-
rates.

A aquests preus no cal que li
venguin a la Generalitat. Si els
promotors es volen vendre ràpid
aquests pisos que tenen buits, se-
gur que si els posen a la venda, al
mateix preu que vol pagar la Ge-
neralitat, trobaran compradors
privats que els hi trauran de las
mans ràpidament. �

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
�

s parla molt de fibromiàlgia però fa poc
temps ningú en tenia coneixement. S’ha
dit que era una malaltia invisible, 
inventada… S’ha començat a tenir 

consciència que els afectats no es queixaven per
tenir una excusa per no fer res, que d’imaginària
res de res, és molt real i encara prou desconegu-
da per metges i infermeres. Ara s’hi investiga i
sembla que podrem tenir medicaments aviat.
Però, quina és la diferència entre fibromiàlgia,
fatiga crònica i síndrome de fatiga crònica?
La fibromiàlgia (FF) és un dolor generalitzat a tot
el cos, amb més o menys intensitat, amb brots
imprevisibles que accentuen el dolor dels músculs,
que s’acompanya de trastorns de la son, cefalees,
trastorns digestius, genitourinaris, dificultat de
concentració i memòria, depressió i ansietat. El
metge especialista és el reumatòleg.

La fatiga crònica és quan s’ha patit una malaltia
com cáncer, operacions, que provoca un 
cansament que, reposant, millora o desapareix.
La síndrome de fatiga crònica, (SFC) la gran 

oblidada, és una malaltia que en el 90% dels
casos va associat amb la fibromialgia, i que porta
afegit un cansament profund, sever e insuperable
que, dormint, no disminueix i empitjora amb 
l’activitat física o mental fins el punt de ser 
invalidant, discapacitant. S’acompanya d’altres
símptomes i l’especialista és el metge de Medicina
Interna. El quadre no és alentador per a les 
persones que  pateixen aquestes malalties 
modernes i poc conegudes.

La SFC és pitjor que la FF, és invalidant, no hi ha
medicaments concrets, són moltes les diferents
dolències que porta associades. A més, si, com sol
passar, qui té FF acaba patint també SFC, tot es
multiplica i millorar encara és un somni.

Queda pensar que l’Administració destinarà els
diners suficients per seguir investigant i aconseguir
en breu temps, solucions per a aquestes malalties
modernes, desconegudes i que tant patiment 
porta als malalts i a la gent que els envolta.

MAITE VIVANCOS. PRESIDENTA D’AFIMOIC � Mollet

E
Hi ha diferències!

Les precipitacions en forma de neu caigudes el vespre i nit
del dia de Reis van deixar imatges poc habituals al Baix
Vallès. Un exemple, és l’enfarinada del parc de l’avinguda
Aragó, a la urbanització de Sant Fost. 

VÍCTOR LEÓN� Sant Fost

Final de vacances enfarinat�

VOX POPULI

Creu que Mollet 
és una ciutat
cara o barata 
per viure-hi?

Manuel
López

Aturat  (23) 
MOLLET DEL VALLÈS

Crec que és cara, sobretot 
pel que fa als comerços i als 
aparcaments de pagament. A
més, no hi ha feina.

Belén
Hernández

Administrativa (32) 
MOLLET DEL VALLÈS

Comparada amb d’altres
ciutats, és normal. En els 
darrers anys han pujat els
preus, però com a tot arreu.

Eduardo
Sánchez

Camioner  (44) 
MARTORELLES

És més barat que la Llagosta i
Granollers, per exemple. Hi ha
grans supermercats, on els preus
són més baixos.

Francisco
Olea

Fuster (36) 
BADALONA

Els preus estan bé en 
comparació amb altres ciutats
com Barcelona o Badalona. Els
impostos, però, són cars. 

Loli
Álvarez

Netejadora  (60) 
MOLLET DEL VALLÈS

A l’hora de fer la compra, per
exemple, es nota que és més
car Mollet. A d’altres llocs els
productes són més barats.

Àngel
Rodríguez

Jubilat (65)
MOLLET DEL VALLÈS

És força car, sobretot pel que
fa al comerç ja que no hi ha
competència. L’aparcament
també és molt costós.

Text i fotos: ANNA PALOMO



Se necesita

VIGILANTE
Edad 45-55 años. 

Residir zona Granollers. 

Sra. Torres

T. 608 05 66 86
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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.

· 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.

· 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.

TRASPÀS
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�
MOTORM

· BUSCAMOS A PERSONAS para la
venta de artículos de Textil Hogar. Co-
misión muy interesante. Tel. 93 790 75
29 .

· ¡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).

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 MOLLET. ZONA
CENTRO. 96 m2, 4 hab., 1 aseo, cocina
office, lavadero tipo patio de 18 m2,
comedor de 25 m2, balcón de 10 m2,
asc. Para reformar a su gusto. Precio:
267.450 € (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.

· CASA ADOSADA EN SANTA MARIA
DE MARTORELLES. Ref. 2408. Casa
impecable de 140 m2, 3 hab. (hab.
matrimonio con vestidor), coc. office
con salida a jardín con barbacoa, sue-
los gres rústico, alum., calefac., salón
comedor de 30 m2 con salida a por-
che y chim., garaje para 1 coche con
trastero. Tza. 22 m2, con patio de 15
m2. Lavad., trastero. Casa ref. de hace
2 años. Vistas espectaculares. Soleada.
Precio: 351.592 €). Tel. 93 570 51 59.

· 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-

· 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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· 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.

dicionado, lavadero, trastero. Muy so-
leado. Precio: 206.000 €. Tel. 93 570
51 59.

· REF. 11118. PISO EN PARETS. 60 m2,
2 hab., baño, salón de 20 m2, cocina
nueva americana, balcón de 4 m2, as-
censor, aire acond., calefacción, suelos
gres, carpintería interior haya, carp.
exterior aluminio, acristalamientos
dobles. Precio: 225.400 € (37.5 Ml).
Tel. 93 579 33 33.

· MOLLET. ZONA SANTA ROSA. Ref:
01627. Sup. 50 m2, 3 hab. (1 doble, 2
indiv.), 1 baño, coc. office conservada,
comedor 15 m2, suelos parket, cale-
facción, año construcción 1970, carp.
ext. alum. color plata, carp. int. senci-
llas, 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 sapelly,
carp. ext. alum., amueblado. Precio:
155.000 € (25.8 Ml). Tel. 93 579 33 33.

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

· MOLLET. ÁTICO EN VENTA. EST. DE
FRANCIA. Ref. 01979. Sup. 65 m2, 3
hab., 1 baño, cocina de gas, comedor
12 m2, suelos gres, calefac., ventanas
de alum., puertas sapelly, aire acond.,
exterior, soleado, balcón, trastero.
Muy tranquilo. Zona peatonal. Precio:
225.380 € (37.5 Ml). Tel. 93 579 33 33.

· ¡GRAN OFERTA! CASA EN VENTA EN
CALDES DE MONTBUI. ZONA CAN
VALLS. Ref. 02118. Estupenda casa de
210 m2 con parcela de 458 m2 y psici-
na. 4 hab., comedor 30 m2, coc. offi-
ce, tza. 15 m2,  2 baños, lavadero, aire
acond., calefac. Sólo tiene 5 años. Pre-
cio: 372.000 €. Tel. 93 579 33 33.

· 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, asc., calefac., suelos de parket,
carp. int. haya, carp. ext. alum., acris-
talamientos dobles, armarios empo-
trados. Precio: 267.500 € (44.5 Ml).
Tel. 93 579 33 33.



Passades les vacances de Nadal, el
Mollet Hoquei Club torna a la pis-
ta. Dissabte (20 h) competirà con-
tra el Reus Deportiu, desè de la
classificació, al Pavelló de la Riera
Seca. Els dos darrers triomfs refer-
men la idea que l’entrada del nou
entrenador, Marc Comalat, ha es-
tat positiva per al club: “De mo-
ment he connectat bastant bé
amb els jugadors i els resultats
ens han acompanyat, però falta
molta feina per fer”. Després de la
dimissió de Jordi Morote, Comalat
agafava al desembre les regnes de
l’equip. Morote va deixar el seu

càr-rec després de set derrotes con-
secutives, però Comalat afirma que
la seva feina continua sent molt im-
portant i assegura que no s’ha de
buscar culpables davant les derrotes:
“Les dinàmiques de treball són de
vegades inexplicables, comences a
perdre partits i es converteix en
una espiral de pessimisme”. Un
Comalat modest explica que el
Club “només necessitava una em-
pemta i l’ha trobat en mi”. 

TRAJECTÒRIA DE L’ENTRENADOR

L’experiència de Marc Comalat
(Arenys d’Amunt, 1975) comença
com a jugador, tot competint en
les lligues més importants del pa-

norama: la Nacional Espanyola i
l’Hoquei Lliga. A causa d’una lesió,
fa sis anys va deixar l’estic per co-
mençar a entrenar. Ha portat
equips com el Tordera i el Voltre-
gà, de l’Hoquei Lliga. Comalat pre-

tenia prendre’s aquesta temporada
com a sabàtica però ha acabat ac-
ceptant les ofertes d’entrenar els jo-
ves del Sant Cugat i el primer
equip del Mollet. Actualment com-
bina la tasca als dos clubs. �
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� AVENTURA | RECORREGUT PELS CINC CONTINENTS 

� PARETS. Diumenge, Canal 33 va estrenar El Cercle Mingote,
una sèrie de vuit capítols, protagonitzada pel paretà Sergi Mingote.
La sèrie és una producció de documentals d’aventures, en què es
recorreran els cinc continents i es visitaran indrets inhòspits.

EL CF MOLLET UE VISITARÀ  
EL CAMP DEL LÍDER, EL RUBÍ 20

LUQUE GUANYA EL 78è CAMPIONAT    
DE BILLAR AMERICÀ DE L’ENDROIT 20

EL CB MOLLET RECANVIS GAUDÍ REP   
AQUEST DISSABTE A CASA EL CB NAVÀS  20

� HOQUEI | Nacional Catalana  EL PAVELLÓ D’ESPORTS RIERA SECA ACOLLIRÀ EL PARTIT CONTRA EL REUS DEPORTIU

CANAL 33 ESTRENA LA SÈRIE  
DOCUMENTAL ‘EL CERCLE MINGOTE’

� MOLLET DEL VALLÈS

ANNA PALOMO

� FUTBOL SALA

El Parets lluita per
prendre el segon lloc
al Bosco Rocafort

� PARETS. El Parets FS s’enfrontarà
dissabte (17.30 h) al Bosco Roca-
fort, segon de la classificació de la
Territorial Catalana a tan sols un
punt del Parets, que es troba tercer.
El partit es jugarà al pavelló muni-
cipal de Parets.

� Preferent

USF Mollet i Can
Calet reprenen la
temporada a domicili

� MOLLET. La UFS Mollet es traslla-
darà dissabte a Santa Coloma de
Gramenet per competir la 14a jor-
nada contra el Lluís Millet, que es
troba cinquè de la classificació.
D’altra banda, el Barri Can Calet,
que és 13è, jugarà a la pista del
Polinyà, que té quatre punts més,
diumenge al matí.

L’ENTRENADOR. Marc Comalat, nou fitxatge del Club �A.P.

Nova etapa
del Mollet HC
amb Comalat
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Després d’encadenar quatre derro-
tes consecutives, la darrera a la pista
del BC River Andorra, el CB Mo-
llet Recanvis Gaudí rebrà aquest
dissabte (19.45h) al pavelló de Pla-
na Lledó, el CB Navàs, que amb set
partits guanyats és vuitè del Grup C
de Lliga EBA. Els d’Àlex Coma in-
tentaran trencar a casa la dinàmica

de mals resultats, que els situa pe-
núltims del grup amb 16 punts.

D’altra banda, en el Grup 1 de
Segona Catalana, el primer equip
de l’Escola Sant Gervasi s’enfron-
tarà a un rival difícil i visitarà la
pista del CB Cabrera A, segon a la
classificació amb 11 victòries en els
13 partits disputats.

Al Grup 2 de Tercera Catalana,
el CB Parets Barnasfalt visitarà la
pista de L’Ametlla. �

� BÀSQUET | EL CB MOLLET REP AQUEST DISSABTE EL NAVÀS A PLANA LLEDÓ

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

El Recanvis Gaudí busca la
quarta victòria a Lliga EBA

� BILLAR | EL MOLLETÀ S’ENDÚ EL SISÈ TÍTOL

Luque s’imposa en el 
78è Campionat de Billar
Americà de L’Endroit

� MOLLET DEL VALLÈS. Els billaristes
del primer equip del CB Mollet dis-
putaran aquest dissabte (16.30h) a
casa el partit clau de la temporada.
El conjunt es juga l’ascens a
Primera Divisió de la Lliga
Interclubs Tres Bandes en un partit
contra el Sants, empatat a 18 punts
amb els molletans. Amb tot, els de

Barcelona no poden pujar de cate-
goria i, per tant, el Granollers serà el
rival directe del CB Mollet, aquest
amb una victòria o un empat acon-
seguiria l’ascens. D’altra banda, el
CB Mollet B guanyava aquest cap
de setmana el Granollers B, amb un
marcador de 8 a 0. Amb aquest
resultat l’equip se situa tercer. �

� MOLLET DEL VALLÈS. J.M. Luque, de
Mollet, ha estat el guanyador del
78è Campionat de Billar Americà,
que organitza el bar L’Endroit.
Luque es va imposar 3 a 2 a Juna
Cervera (que va ser tercer) i va per-
dre pel mateix resultat en la partida
contra Said Laoukidi, que va fina-
litzar el torneig segon. De fet, la

final va ser molt igualada i el guan-
yador es va haver de decidir per la
diferència de boles. Aquesta ha
estat la segona final consecutiva de
Luque, que amb aquest triomf es
col·loca com a tercer millor juga-
dor de la història del campionat
amb sis títols. En aquesta edició,
van participar-hi 48 jugadors. �

El Billar Mollet disputa 
a casa l’ascens a Primera

L’equip de preminibàsquet

del Club Bàsquet Parets va ser el

guanyador en la seva categoria

del Torneig d’Any Nou, que cada

temporada organitza el Bàsquet

Les Franqueses, i en el qual par-

ticipaven sis equips. Els menuts

del Parets es van imposar en la

final a l’equip amfitrió amb un

resultat de 54-48.

LA PEDRERA

Triomf paretà

�

La ratxa de bons resultats i la posi-
ció a la classificació de Preferent, a
només un punt de la zona d’as-
cens, ha fet que el CF Mollet UE
hagi viscut un Nadal més dolç del
que ja és habitual. Ara, però, la tor-
nada a la feina els planteja un rep-
te: la visita a casa del líder, el Rubí
UE, que encapçala la classificació
amb 31 punts, tres més que el Mo-
llet UE. Amb tot, el Rubí s’ha mos-
trat més fort en els partits que ha

disputat a domicili que no pas els
jugats al seu feu, un fet que po-
drien aprofitar els homes de Gurri
per sumar la novena victòria de la
temporada.

En el mateix grup, el CF Parets,
que actualment ocupa la dotzena
posició de la taula amb 15 punts,
visitarà el camp del Granollers, no-
vè classificat.

Després dels incidents que van
fer suspendre el partit contra el Llo-
reda, la Molletense UE, que ocupa
la desena posició amb 14 punts, tor-
na de les vacances amb la seva visi-

ta al camp del Pineda de Mar, un
rival que suma sis victòries, les ma-
teixes que els de Montoya. �

� FUTBOL | ELS HOMES DE GURRI ES TROBEN A UN PUNT DE LA ZONA D’ASCENS

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / L.O.

El CF Mollet UE 
visita el líder en
un moment dolç

RUBÍ UE ‘A’ - CF MOLLET UE

Dge. Mpal. Can Roses Rubí (12h)

GRANOLLERS EC - CF PARETS

Dge. Municipal Granollers (12h)

LLINARS CE ‘A’ - UE LOURDES

Dge. Mpl. Joan Misser i Coll (12h)

MARTORELLES CF - CARDEDEU CF

Dge. Mpal. Martorelles (12h)

PINEDA DE MAR - MOLLETENSE UD

Dge. Mpal. Can Xaubet (12h)

LA JORNADA

FINALISTES. D’esquerra a dreta, Luque, Said i Juan �L’ENDROIT

L’equip podrà pujar si guanya o empata

� Preferent Territorial

� Primera Territorial

� Segona Territorial

L’Escola Sant Gervasi reprèn la competició amb 
un rival difícil, el CB Cabrera A, segon de Grup 
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Aquells que el dia de Cap d’Any
no van poder assistir a Can Rajoler
de Parets, tenen ara una altra opor-
tunitat de gaudir de la interpreta-
ció de la Simfonia número 29 i de

La Missa de la Coronació de Mo-
zart a càrrec del cor molletà Estoc
de Veus, la coral Renaixença de

Santa Perpètua de Mogoda i l’Or-
questra de Cambra de Granollers.

El concert servirà també per ce-
lebrar el 25è aniversari del cor mo-
lletà, nascut com a Coral Sant Vi-
cenç, i del 30è dels perpetuencs. A
més, el recital esdevindrà també
un cant per la pau, en el qual, a la
mitjà part, intervindrà un dels im-
pulsors de la comissió de la placa
dels Quatre Cantons per les vícti-
mes dels bombardejos de la Gue-
rra Civil a Mollet.

Mozart va escriure La Missa de
la Coronació per a les celebracions
del Nadal de l’any 1779. Aquesta
serà la tercera posada en escena
del trio de formacions vallesanes. �

� MÚSICA | ESTOC DE VEUS, LA CORAL RENAIXENÇA I L’ORQUESTRA DE CAMBRA DE GRANOLLERS TORNEN AMB MOZART

DV, 9 GENER 2009       22 contrapunt

L’ESCRIPTOR EMILI TEIXIDOR VISITA    
DIMARTS LA BIBLIOTECA DE CAN MULÀ

� LITERATURA | PREMI NACIONAL

� Emili Teixidor participarà dimarts (15.30h) en una xerrada a la
biblioteca de Can Mulà, organitzada per aquest equipament, el
Servei de Català i la llibreria L’Illa. Teixidor és autor de Laura Sants
i Pa Negre, pel qual va guanyar el Premi Nacional de Literatura. CULTURA

Veus que 
canten a la pau

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M.E.

Concert de la ‘Simfonia
número 29’ i ‘La Missa
de la Coronació‘ 
del compositor austriac

DISSABTE 10 de gener · 21 h 

Teatre Municipal de Can Gomà 

� MOLLET. L’Orquestra Simfònica de
Sant Cugat va tornar a complir
amb la tradició dels darrers anys i
va protagonitzar diumenge el con-
cert de Cap d’Any que la Regidoria
de Cultura organitza al teatre de
Can Gomà. Novament, els valsos

de Johann Strauss junior. La
formació, dirigida per Josep Ferré,
va completar el recital amb unes
nadales harmonitzades per
Salvador Brotons i de més valsos i
polques d’altres compositors 
austriacs.�FOTO: O.GASSÓ

COMENÇAR
EL NOU ANY A
RITME DE VALS

� SANT FOST DE CAMPSENTELLES. L’A-
teneu ha presentat la nova progra-
mació del primer trimestre de l’any,
que s’inaugura amb una mostra de
pintura, a càrrec de l’Agrupació Ar-
tística Sant Fost, que es podrà visi-

tar fins al 16 de gener i que enllaça-
rà, a partir del 19, amb una altra ex-
posició de pintura de la mateixa en-
titat i de fotografia de Jaume Rifà
sobre el Pessebre Vivent. 

També al gener, l’auditori acolli-

rà una sessió de cinema infantil,
amb Merlín, el encantador (dia 17),
i l’obra de teatre Itinerari de parau-
les (dia 24), a càrrec de l’actriu
Montserrat Carulla.  

L’auditori rebrà també, al febrer,
la projecció de la pel·lícula Juno, el
teatre infantil amb Ambulants, i, al
març, el festival de sevillanes, l’es-
pectacle de dansa Menú degustació
de Projecte 9+4 i l’audició de l’Es-
cola de Música. �

L’Ateneu estrena nova
temporada d’espectacles

� ARTS ESCÈNIQUES | ART, TEATRE, CINEMA I DANSA

� MOLLET. La banda molletana La
Limoncello actuarà aquest diven-
dres (22h) a la sala barcelonina Si-
decar (plaça Reial), en un directe
doble amb la formació Genkidama. 

Les properes cites amb La Li-
moncello seran a la Sala Lennon’s
de l’Hospitalet de Llobregat (dia
23), a La Vaqueria de Tarragona

(dia 30) i a la sala El Cau, també de
Tarragona (18 de febrer).

D’altra banda, La Bombeta aco-
llirà diumenge (19.30h) l’actuació
del Comandante Rock, l’alter ego
de Xavier Mayora, excantant del
grup de rock Alquimistes Folls
(1992-2002) i un dels organitzadors
del Festival Alternatiu Figa Rock. �

La Limoncello actua a la
sala Sidecar de Barcelona
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� PARETS DEL VALLÈS. L’entitat Ria-
lles inicia aquest diumenge la nova
temporada estable d’espectacles in-
fantils i juvenils a Parets. Per co-
mençar, el teatre de Can Rajoler
acollirà (18h) l’espectacle Click, de
la companyia La Tal. Es tracta d’un
muntatge còmic a l’entorn d’una

gran màquina fotogràfica.
El cicle inclourà, a més de tea-

tre, espectacles d’animació i músi-
ca, com la de la companyia Yakum-
ba que amenitzarà la popular
calçotada de festa major a Can
Butjosa. La programació estable de
Rialles també portarà el teatre mu-

sical de Veus Veus, els gags del pa-
llasso Marcel Gros, les titelles de
L’Estenedor i les guitarres d’Alejan-
dro Pérez Gracia Troupe, entre al-
tres propostes. A més, a l’abril, Ria-
lles celebrarà el 15è aniversari amb
el musical de la Cia. Únics Produc-
cions, Pirats, els joglars flotant. �

� TEATRE | L’ENTITAT CELEBRA 15 ANYS

Rialles reprèn temporada
amb la companyia La Tal

‘CLICK’. Moment de l’obra amb els dos actors protagonistes de la companyia La Tal �LA TAL

Pere Vilardebó 
uneix la pintura i la
fotografia a ‘Kaf’ak’
� Des de dilluns es podrà visitar
l’exposició del paretà Pere
Vilardebó (1980), Kaf’ak, al centre
cívic Can Borrell. La col·lecció,
que ja ha estat a altres municipis
com Sentmenat, uneix la fotogra-
fia i la pintura mitjançant la tècni-
ca del collage. El jove paretà
Vilardebó (1980) és llicenciat en
disseny gràfic per la Universitat de
Vic. La mostra romandrà a Can
Borrell fins al 20 de febrer. 

Visita comentada de
les peces de llauna
del Museu Abelló
� Núria Sadurní, historiadora i
autora del catàleg de l’exposició
Llaunes d’abans. Te’n recordes?,
oferirà diumenge (12 h) una visita
comentada a la mostra, que es pot
veure al Museu Joan Abelló fins a
aquest mateix dia. La col·lecció
reuneix més de 400 peces de llau-
na del fons del Museu de
Badalona, produïdes per la fàbrica
G. De Andreis. Sadurní farà espe-
cial atenció a les més destacades.

Art, intervencions
estrambòtiques i
curts a La Bombeta
� L’associació d’art i cultura La
Bombeta rebrà divendres (19.30h)
l’art, la música i les petites inter-
vencions estrambòtiques de Juanra,
un “prototip del no-artista que
s’atreveix a pujar a un escenari
sense formació, amb l’humil
objectiu de crear un clima agra-
dable i fer passar una bona esto-
na”. L’espectacle porta per títol El
error está en pensar que lo primero
que haces es lo mejor.

M. TERESA LLÀCER PELLISSER

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

Pintora i professora de dibuix
a la facultat de Belles Arts de
Barcelona, Llàcer va ser deixe-
ble de Ramon Sanvicens, amb
qui va tenir una íntima relació.
En la seva obra, de gran varie-
tat temàtica, hi destaquen les
composicions amb figures de
línies marcadament expressio-
nistes, tant en dibuix com en
color. L’autora va aconseguir
una obra personal, més prope-
ra a l’abstracció que a la defi-
nició naturalista.

Des de 1969, en què va mos-
trar la seva obra a la galeria
Independeza de Bolònia (Ità-
lia), va exposar a diferents es-
pais de Barcelona com a la Pi-
nacoteca, on va mostrar la
seva col·lecció fins a cinc vega-

des a la dècada dels 70; i a la
Sala Comes. Pel que fa a altres
ciutats catalanes, destaca la se-
va presència a la sala Àgora de
Sitges, on va exposar fins a
una desena de vegades entre

1972 i 1992. També va realitzar
mostres a altres ciutats com
Santader, Madrid i Palma de
Mallorca, així com a Holanda,
als Estats Units, Anglaterra i
Itàlia. �

PLAT DE CIRERES (1989)
M. Teresa Llàcer Pellisser (Mont-Roig, 1932)

Destaquen les 
composicions amb 
figures clarament
expressionistes 
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L’Ateneu inicia un curs 
de vídeo amb l’ordinador

DV, 9 GENER 2009     26 contrapunt� A TOT GAS | CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

� Diumenge (8.30 h) el Moto Club Mollet farà una sortida a
Sitges. El preu de l’activitat és de 13 euros i inclou l’esmorzar.
Les inscripcions es poden fer per telèfon (93 570 62 95). El
recorregut fins a la ciutat del Garraf és d’uns 200 quilòmetres. GARBUIX

� ORNITOLOGIA | FLORENTINO IZQUIERDO HA OBTINGUT EL PREMI DE LA COPA DEL REI

Entre el cant dels canaris es reu-
neixen els molletans Diego Castro,
president del Club Raza Española,
Florentino Izquierdo i Joan Cas-
tells, criadors d’aquesta espècie. La
seva afició pels ocells ve des que
eren petits, però el que va comen-
çar com un entreteniment, s’ha
convertit en l’esforç d’aconseguir el
millor canari per obtenir el reco-
neixement en diferents concursos.
Concretament, Izquierdo ha guan-
yat recentment el premi de la Co-
pa del Rei amb un dels seus cana-
ris de raça espanyola. El treball
diari d’aquests amants de l’ornitolo-
gia és creuar els ocells per aconse-
guir-ne un de perfecte, segons les
característiques estipulades pel Co-
mitè Organitzador Mundial. Tot i
que competeixen en els mateixos
tornejos, el companyerisme és més
fort que la rivalitat entre ells i ho
demostren amb l’intercanvi d’e-
xemplars per criar.

EL CANARI DE RAÇA ESPANYOLA

Izquierdo no només és campió de
la Copa del Rei, sinó també del
campionat d’Espanya i de Catalun-
ya. Els canaris que li han portat els
diferents guardons són de raça es-
panyola. Aquesta espècie és groga i
la més petita de totes: medeix entre

11,5 i 12,5 centímetres. Una altra
de les característiques que el defi-
neix, segons Castells, és que “és
una raça que cria molt bé”. 

Pel que fa a les atencions que ne-
cessiten aquests ocells, el campió

estatal indica que és necessari dedi-
car-los temps ja que aquests reque-
reixen una bona alimentació, basa-
da en bescuit i vitamines, i tenir les
gàbies molt netes. També s’ha de
tenir espai per poder criar els
ocells. Izquierdo explica que en té
uns 80 i Castro, més de 100. Tot i
la gran quantitat d’animals que té,
Izquierdo afegeix que actualment
no vendria la seva campiona per di-
ners a causa del valor sentimental
que té. A més, els seus col·legues
afegeixen que, si ho fes, “perdria
l’amistat amb ells”. �

ELS MOTORISTES MOLLETANS FAN 
UNA SORTIDA DIUMENGE A SITGES

� MOLLET DEL VALLÈS 

ANNA PALOMO

EL GUANYADOR. Florentino Izquierdo amb els seus canaris �A.P.

� FORMACIÓ | TALLERS DEL SEGON TRIMESTRE

� SANT FOST. Aquesta setmana s’ini-
cien alguns dels cursos del segon
trimestre de L’Ateneu de Sant Fost.
Com a novetats, s’emprèn un curs
d’aprenentatge de vídeo amb l’or-
dinador, que començarà al febrer.
Aquest s’impartirà els dimarts i els
dijous, de 19 a 21 h. Les inscrip-
cions es podran fer del 21 al 30 de
gener. Un altre dels cursos nous és

el de català de nivell intermig. La
primera sessió serà dimecres (20 h)
i els interessats s’hi podran apuntar
fins dijous. El taller de sardanes
també s’engegarà aquest mes: els
dijous de 20.15 a 22 h. Les inscrip-
cions són fins dimecres.

D’altra banda, els cursos que es
mantenen són els d’anglès, coa-
ching i informàtica. �

Quan l’afició pels canaris
fa convertir-se en campió

Els canaris necessiten 
temps de dedicació 
i espai per poder fer
criar els exemplars
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� MOLLET DEL VALLÈS. Els Reis Mags arribaven
la nit de dilluns a Mollet per portar regals, i
també carbó, a tots aquells que havien escrit
la carta amb els seus desitjos. Enguany Ses
Majestats arribaven amb 12 carrosses orna-
mentades amb motius marins: la de Melcior
estava decorada amb una balena; la de Gas-
par, amb coralls i peixos; i la de Baltasar,

amb cavallets de mar. Els Reis, mentre es
passejaven pels carrers, van llençar 1.700
quilos de caramels sense gluten.

A part de repartir regals, van voler fer una
crida a la pau amb motiu del conflicte que
s’està vivint a Palestina. També van parlar de
la crisi i van aconsellar els més petits que no
siguin consumistes i ajudin a estalviar. �

� CAVALCADA | ARRIBADA AMB TREN A L’ESTACIÓ DE FRANÇA

Els Reis Mags porten
regals i missatges de pau

SES MAJESTATS. Melcior va transmetre unes paraules d’esperança�M. GARCIA
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Dra.
MONTSERRAT TORNER

Homeopatia
i Acupuntura

Adults i Nens
HORES CONVINGUDES

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

LES EMPRESES ESTAN RESPONENT A LA CRISI amb mesures que, forçosament,
provoquen xocs d'interessos entre les parts implicades. L'incompliment de
contractes, conflictes amb la plantilla, proveïdors i clients. La resposta a
aquestes circumstàncies ha de ser ràpida i efectiva, ja que no hi ha temps per
a dilacions i retards. La intervenció d'instàncies judicials per a la resolució de
conflictes de diversa índole ha decebut els empresaris que contemplen com
s'alenteixen els processos. A més, la llei es regeix per paràmetres tancats que
poc s'ajusten a la particularitat de cada conflicte.
Davant d'aquest fet les solucions que impliquen estratègies novedoses que
permeten gestionar la diversitat sense haver d'arribar a instàncies judicials
ofereixen avantatges i resten inconvenients poc desitjables. La mediació
mercantil –un procés flexible i confidencial–, és una pràctica habitual de ges-
tió de conflictes en països industrialitzats. La mediació és una acció indepen-
dent i neutral que permet dirimir les controvèrsies mitjançant un acord
negociat. En aquest procés les parts conserven el control sobre l'avinença i el
poder de decisió sobre les condicions de l'acord. 
A més, la mediació garanteix la confidencialitat i privacitat del procés nego-
ciador, per tant no afecta a la imatge corporativa. Una altra qüestió inherent
a un judici o arbitratge és el fet que només dirimeix situacions del passat
sense considerar els efectes que pot produir en el temps present i futur. En
canvi, la mediació busca solucions globals i permanents que miren al futur. 
Empreses com General Electric i Akzo Nobel han adoptat la mediació en la
gestió dels conflictes. Les empreses d'aquest abast, tot i que compten amb
experts negociadors, cerquen en el mediador una figura neutral que contri-
bueixi a superar les barreres de comunicació i els malentesos que es generen
en tot conflicte. L’expert en mediació mercantil veu de forma objectiva
aquells aspectes empresarials que acosten posicions i conclouen en un acord
profitós que restaura les relacions compromeses en el procés. 
La mediació té un cost raonable, ja que redueix els recursos (temps de dedi-
cació d'executius i tècnics, la implicació dels departaments) i es pot dur a
terme de forma ràpida i efectiva. En definitiva, permet arribar a solucions
quasi immediates i permanents que, a més, poden millorar la imatge corpo-
rativa. La mediació s'està convertint en una eina imprescindible en l'actual
conjuntura econòmica. �

MICHAEL SCHNEIDER

Solucions empresarials en temps de crisi

Professor de mediació mercantil per la UOC

MEDIACIÓ: UN AVANTATGE COMPETITIU

contact@schneider-mediation-services.eu � 93 861 27 92

Proper article: Prevenció de conflictes, eines eficaces (16 gener)

M. Schneider és mediador del European Mediation Center i 
ha cursat empresarials per la European Business School (Alemanya)

LA MENT ÉS UNA DE LES MÀQUINES MÉS CREATIVES que existeixen i actua
de forma automàtica. Quan una persona permet que la gelosia es manifesti
en la seva forma de ser i comportar, el seu caràcter es veu dominat per certes
idees falses o verdaderes. La persona veu coses que no són certes, arribant a
acusar altres persones sense tenir proves. El gelós amb ànim de controlar tots
els passos de la seva parella perquè no li sigui infidel, aconsegueix mantenir-
lo en una presó, i fins i tot els detalls bons que la seva parella pugui tenir amb
ell, seran mal interpretats i duts a l'extrem. La gelosia és la manca de confian-
ça en un mateix i en la parella. Es tracta d'una actitud obsessiva que encade-
na situacions innecessàries que es poden evitar sota un adequat anàlisi. En
molts casos, la persona gelosa actua impulsivament, de forma inadequada
amb la parella, i una vegada que s'adona de l'error comès se’n penedeix i es
disculpa. No obstant, el temps va passant i l'error es torna a cometre, el que
sens dubte arriba a deteriorar una relació. 
Agressivitat verbal o física: Cada vegada que el gelós interpreti que l’estan
enganyant, reaccionarà de manera agressiva, ja sigui verbalment o física,
amb crítiques a la parella, que només ell serà capaç de comprendre a causa
de la seva incoherència i que els altres veuran com un abús de poder i una
falta de respecte, amb la qual cosa les discussions se succeiran. 
Com la seva actitud es va fomentar des de l'edat infantil, aquesta s'equipara
a la d'un nen petit, amb rabieta, crits, agressivitat, incomprensió i irraciona-
litat. Aquesta problemàtica és més profunda del que sembla en un primer
moment, doncs no es tracta d'un individu capgròs que només pensa en ell,
sinó que rau un veritable problema emocional que necessita tractament i rea-
prenentatge. �

La gelosia: malaltia o molt d’amor?

PSICOLOGIA - SEXOLOGIA

c. Gaietà Vínzia, 11-13 · Mollet � 93 570 71 54

XAVIER CONESA
Psicòleg-Sexòleg

GUIA MÈDICA I ESTÈTICA
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PER MENJAR

Ingredients

Puré de verdures (nens) 

Cassola de verdures

(adults) 

- 1 gall del Penedès

- 3 patates de Camprodon

- 1 manat de pastanagues

- 400 g de mongeta 

tendra

- 2 cebes

Només per a la cassola:

- 1 cullerada de miso

Només per al puré:

- tapioca 

PURÉ DE VERDURES

Posem una cassola al foc amb aigua i la fem bullir. Hi posem tres pas-
tanagues senceres i unes quantes mongetes tendres, també senceres.
Pelem i tallem ara la patata a làmines ben primes. L'afegim a l'olla
on estem fent el brou. És important que no afegiu sal als brous que
preparem per als nadons, perquè els aliments ja en porten. Tallem
mitja ceba i també l'hi afegim. Al cap de 8-10 minuts el tindrem a
punt. Colem les verdures i les passem pel termomix, afegint-hi força
aigua del brou de cocció. En aquest punt hi podeu afegir una mique-
ta de tapioca per espessir. Ja podem preparar tuppers que contin-
guin 240 g del puré que hem preparat. Els tapem amb paper film,
que ha d'estar en contacte directament amb el puré de verdures,
perquè no faci una crosteta al damunt que en modifiqui la textura.
Perquè el puré es refredi, anem posant els diferents tuppers al
damunt d'una reixa. Poseu amb un retolador la data i guardeu amb
els tuppers un trosset de pit de pollastre, que al moment de servir-lo
als nens faríeu a la planxa i passaríeu pel termomix amb el puré. �

�
INGREDIENTS

L’APARADOR

FAUNAMIC presenta noves instal·lacions
Avinguda Jaume I, 107  |  T-93 570 80 31 | MOLLET

Les noves i ampliades instal·lacions de Faunamic, a Mollet �ARXIU

La botiga d’animals de companyia i com-
plements FAUNAMIC ha celebrat 15
anys des que va obrir portes per primera
vegada. Recentment l’establiment ha
millorat i actualitzat la seva botiga amb
l’objectiu de donar un millor servei i un
major ventall de productes als clients.
Especialment, el canvi ha propiciat que
s’hagi ampliat l’espai d’exposició d’aquaris, on FAUNA-
MIC treballa amb les millors marques als millors preus.
Podeu tenir un aquari des de 49,95 euros. Aquaris de dis-

seny i a mida, des de 26 centíme-
tres en endavant (habitualment
amb filtre complert, escalfador i
llum integrada), que permeten a
tota la família, i sobretot als més
petits, de conèixer, respectar i res-
ponsabilitzar-se dels éssers vius.
Un petit ecosistema en equilibri

amb peixos diürns, nocturns, dominants, tímids, golafres,
polits.  FAUNAMIC també ofereix els serveis de manteni-
ment d’aquaris a domicili i de venda de pinso a domicili. 

La botiga del teu millor
amic fa 15 anys amb
noves instal·lacions i una
clara aposta pels aquaris



Cartellera del 25 de desembre a l’1 de gener

CINES MONTCADA

Bolt Horari: 16.30 

Madagscar 2 Horari: 16.00-18.00

El intercambio Horari: 19.45-22.20 

Di que si Horari: 16.00-18.10-20.20-22.30-0.40 

Valiente desperaux Horari: 17.00 

Australia Horari: 19.00-22.00

The Spirit Horari: 16.30-20.30-0.30

Ultimatum a la tierra Horari: 18.30-22.30

Crepúsculo Horari: 17.00 (només dissabte i diumenge)

LA RESTA DE LA CARTELLERA

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

Próximament: Valkyria, Beberly Hills Chihuahua, El curio-
so caso de Benjamín Button

NOVETATS

Resistencia Drama Durada: 137 min.
Horari: 16.00-18.15-20.30-22.45. De:
Edward Zwick Amb: Daniel Craig, Liev
Schreiber, Jamie Bell, Alexa Davalos

Flammen & citronen Drama
Durada: 130 min. Horari: 19.30-22.00-
0.30. De: Ole Christian Madsen

Rockanrolla Acció Durada: 114 min.
Horari: 16.00-18.15-20.30-22.45. De:
Guy Ritchie Amb: Gerard Butler
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MOLLET

09. MORALES. Ferrer i Guàrdia, 39
10. ROVIROSA C. Av. Rívoli, 23
11. ROVIROSA S. Berenguer III, 66
12. SÁNCHEZ. Sant Ramon, 55
13. SATORRES. Av. Llibertat, 36
14. TUGAS. Plaça Catalunya, 1
15. VILASECA. Jaume I, 87

FARMÀCIES DE TORN

PARETS
09-15. BARJA. Raval, 26

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

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

Bernardino Grácia Colas (Mollet) 87 anys 29/12/08
Ana Torres Sánchez (Mollet) 88 anys 30/12/08
Carmen Trillo García (Mollet) 74 anys 01/01/09
Carmen Fernández Zafrilla (Mollet) 86 anys 02/01/09
Fuencisla Encinas Jiménez (Martorelles) 78 anys 02/01/09
Jorge Planas Riera (Mollet) 67 anys 03/01/09
Miguel Romero Sánchez (Mollet) 79 anys 03/01/09
Alonso Lopera Fuillerat (Parets) 67 anys 03/01/09
Montserrat Esteve Manils (Mollet) 74 anys 04/01/09
Nicolasa Cañizares Linuesa (Parets) 96 anys 05/01/09

Dades facilitades per la Funerària Monserdà

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: ALBERTO ALVAREZ FERNANDEZ i
MÒNICA SERRA LÓPEZ.
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.

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

DIJOUS, 1 13ºC 7ºC 11ºC 1.020 hPa - 8 km/h WSW

DIVENDRES, 2 12ºC 8ºC 11ºC 1.017 hPa        0,2 l/m2 10 km/h SSW

DISSABTE, 3 10ºC 6ºC 9ºC 1.016 hPa        - 21 km/h SE

DIUMENGE, 4 12ºC 3ºC 8ºC 1.018 hPa - 29 km/h NNW

DILLUNS, 5 10ºC 1ºC 5ºC 1.014 hPa - 19 km/h NNW

DIMARTS, 6 6ºC 1ºC 2ºC 1.011 hPa 16 l/m2 21 km/h NNE

DIMECRES, 7 6ºC 1ºC 4ºC 1.014 hPa 5 l/m2 15 km/h N

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

Començarà el dia amb el
cel molt tapat i precipita-
cions febles, que aniran a
més. Ambient molt fred,
però amb temperatures
recuperant-se a poc a poc.

Continuaran les precipita-
cions, que aniran perdent
intensitat, i l’ambient conti-
nuarà fred. Les temperatu-
res no experimentaran can-
vis importants.

De mica en mica, les pluges
es traslladaran cap al sud,
deixant-nos finalment un dia
serè. Les màximes pujaran,
però, d’altra banda, les míni-
mes baixaran.

Previsió per al cap de setmana

DIVENDRES 9 DISSABTE 10

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

DIUMENGE 11

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

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

Desconnecta...

vine a Gallecs!

EL TEMPS
per Felip Comas

AGENDA
Si voleu fer constar les vostres activitats 
en aquesta secció: agenda@contrapunt.cat 
o bé fax: 93 579 33 88

LA LIMONCELLO, ACTUARÀ
DIVENDRES (22 H) A LA
SALA SIDECAR DE 
BARCELONA   Pàg. 22

DEFUNCIONS

NAIXEMENTS

Ainoha Mompart (Parets) 13/12/08
Biel Canellas Barba (Parets) 15/12/08
Aitor Rueda Torres (Sant Feliu de Codines) 22/12/08
Alexander Sierra Guzmán (Mollet) 23/12/08
Ainoha Sofía Moreno Álvarez (Mollet) 02/01/09

Dades facilitades per l’Hospital de Mollet

MOLLET

PARETS

EXPOSICIONS

Divendres, 9

· PERFORMANCE.  19.30 h. El

error está en pensar que lo

que haces primero es lo me-

jor, a càrrec de l’artista Juan-

ra. La Bombeta.

Dissabte, 10

· AUDICIÓ MUSICAL.  11 h.

Concert a Montornès. Cape-

lla de música Santa Maria.

Biblioteca Can Mulà. 

· INFANTIL.  12 h. L’hora del

conte: Horripilant!, a càrrec

de Mon Mas. Biblioteca Can

Mulà.

· CONCERT.  21 h. A càrrec

d’Estoc de Veus, la coral Re-

naixença de Santa Perpètua

de Mogoda i l’Orquestra de

Cambra de Granollers. Tea-

tre Can Gomà.

· AUDIOVISUAL.  21 h. Pro-

jecció de la sèrie Minis, de 34

mil·límetres produccions. La

Bombeta.

Diumenge, 11

· CONCERT  11.30 h. Coman-

dante Rock, alterego de Xa-

vier Mayora, ex cantant del

grup lacetà Alquimistes Folls.

La Bombeta. 

Dilluns, 12

· XERRADA.  17.30 h. Envelli-

ment actiu. Ateneu Gran.

Dimarts, 13

· LITERATURA.  15.30 h. Visi-

ta de l’escriptor Emili Teixi-

dor. Biblioteca Can Mulà.

· CLUB DE LECTURA.  19 h.

Tokio Blues: Norwegian wo-

od, de Haruki Murakami. Bi-

blioteca Can Mulà.

MOLLET

· MOSTRA. Llaunes d’abans.

Te’n recordes?, de G. De An-

dreis. Museu Abelló. Es po-

drà visitar fins a l’11 de ge-

ner.

· MOSTRA. Kaf’ak, de Pere

Vilardebó. Centre cívic Can

Borrell. Del 12 al 20 de ge-

ner.

· 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 molletana de dones artis-

tes Crea. Fins a l’11 de gener.

Can Rajoler.

SANT FOST

· PINTURA. Mostra de l’Agru-

pació artística Sant Fost. Fins

al 16 de gener. L’Ateneu.

MARTORELLES

· MOSTRA. A tota pastilla,

exposició cedida per l’Àrea

de Benestar Social de la Di-

putació de Barcelona. De 10

de gener a l’1 de febrer. Es-

planada superior de la Masia

de Carrancà (travessera Ca-

rrancà).

MARTORELLES

Dissabte, 10

· INAUGURACIÓ. 12 h.

Mostra A tota pastilla. Masia

de Carrancà.

SANT FOST
Dijous, 15

· FAMILIAR. 19 h. Xerrada

Seguretat dels aliments, a les

llars? L’Ateneu.

Divendres, 9

· INFANTIL. 18 h. L’hora del

conte. Biblioteca Can Butjo-

sa.

Diumenge, 11

· INFANTIL. 18 h. Presentació

de la nova temporada de

Rialles i representació de

l’espectacle còmic per al pú-

blic infantil Click, a càrrec de

la companyia La Tal. Teatre

Can Rajoler.

Dimarts, 13

· INFANTIL. 18.30 h. L’hora

del conte: contes d’hivern, a

càrrec de Clara Gavaldà. Bi-

blioteca Can Rajoler. 

Dimecres, 14

· TALLER. 19 h. D’escriptura

creativa, a càrrec d’Elvira

Compte. Biblioteca Can Rajo-

ler.



DV, 9 GENER 2009

www.contrapunt.catla contra... i punt32

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

9 de gener de 2004 (núm.132)
Josep Monràs prenia el relleu de
Montserrat Tura com a alcalde.
Fins al moment, els 24 anys de
democràcia al municipi havien
estat governats per dones. 

–Per què es recupera el curs de sardanes?
–Molta gent jove no sap ballar-les i hi ha
gent gran que havia ballat i ara ja no se’n
recorda. 
–És complicat aprendre a ballar?
–No, és qüestió de trobar-li el punt. Jo no
en sabia gens i vaig agafar-ho de seguida.
El que costa és agafar el salt perquè mires
els peus i prou feina tens a seguir el pas.
–Quan duren les classes?
–De gener a abril. Quan acabin, sabran

ballar sardanes. 
–Com va la convocatòria?
–Encara hi ha temps d’apuntar-se, comen-
cem el dia 15 de gener.    
–Com us van enganxar les sardanes?
–Al principi no em cridaven massa. Vaig
començar per acompanyar la meva dona.
–Va costar aprendre’n?
–Quan li agafes el truc, entra ràpid.
M’agrada el ritme, quan aprens a ballar pots
seguir el ritme de la rotllana i disfrutes.
–Una forma de fer amics?
–Sí, és una manera de relacionar-te amb
gent, anem a molts aplecs, arreu de
Catalunya.
–Cansat?
–Només és cansat quan se’t posa algú que
no segueix el ritme de braços.

� PER: ESTEVE GIRALT

Un dels impulsors del curs de sardanes de Sant
Fost, que es recupera després de molts anys.

Joan Gómez

Les sardanes
són una manera
de fer amics

EN ESSÈNCIA

� LA DADA

3,69
� Aquest número correspon al
percentatge de creixement demo-
gràfic de Sant Fost el 2008, segons
dades de l’Institut Nacional d’Es-
tadística (INE). 6

� LA FRASE

� MARC COMALAT, entrenador de l’e-
quip molletà d’hoquei que juga la
Nacional Catalana, opina sobre la

seva arribada al club. 19

� LA PARAULA

Ecofeminisme

� Vessant del feminisme actual
que vincula l’alliberament de la
dona amb el respecte dels valors
ecològics. La recent desapareguda
Anna Bosch, primera alcaldessa de
l’etapa democràtica de Mollet,
havia reflexionat en els seus
escrits sobre aquesta temàtica. 2

� EL WEB

www.7000nm.com

� Aquest és el web de Pere
Vilardebó, artista paretà que
exposa des de dilluns la col·lecció
Kaf’ak al centre cívic Can Borrell
fins al 20 de febrer. 24

El Mollet Hoquei 
Club només necessitava 
una empemta i l’ha 
trobat en mi

“


