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� FONS D’INVERSIÓ LOCAL | MOLLET PRESENTA 33 PROJECTES PER ALS 9 MILIONS D’AJUT DE L’ESTAT  / 4 i 5

� El ‘Notes’ presentarà
noves dades sobre 
els bombardeigs de la
Guerra Civil a Mollet

� Els premis del concurs
de fotografia encenten
el programa de la festa
major d’hivern / 12

Galiot estrena ‘En
Bernat el pescador’
per celebrar els 
15 anys als 
escenaris

� SANT VICENÇ / 28

� OCUPACIÓ | L’OFICINA DE TREBALL DE LA GENERALITAT REGISTRAVA AL DESEMBRE 3.952 MOLLETANS INSCRITS, 1.471 MÉS QUE L’ANY ANTERIOR  / 16

L’atur creix un 60% el 2008
La taxa de desocupats a Mollet es va situar en el 15,58% i a Parets les persones sense feina van depassar el miler

� L’Ajuntament molletà preveu
urbanitzar la plaça Joan Maragall i
l’entorn del Germans Gonzalvo / 4

� � Parets avançarà el cívic de la
Cooperativa i Sant Fost arranjarà
el camí dels Castanyers / 6

Can Mulà 
tirarà el mur 
i millorarà 
els accessos

A LA VISTA L’espai disposarà d’una nova tanca de ferro que permetrà observar el parc �A.P.

MOLLET DEL VALLÈS | INFRAESTRUCTURES

LA NOVA CARA DE MOLLET 
AMB EL SOTERRAMENT 2 i 3

MOLLET DEL VALLÈS | ENTITATS

LA GALLINETA TANCA 

LA SEU D’ÀNGEL GUIMERÀ 

PERÒ MANTÉ L’ACTIVITAT 12
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El Ministeri de Foment ha fixat un
termini de 12 anys per executar les
obres del reclamat desdoblament de
la línia 3 de Rodalíes, que uneix
Barcelona i Vic i que passa per les
estacions de Mollet-Santa Rosa i Pa-
rets. Així, a mitjans de la segona dè-
cada del segle XXI, Mollet veurà
com el seu paisatge urbà canvia ra-
dicalment, gràcies a la inclusió de la
proposta de soterrament de la via al
seu pas per la ciutat. Foment preveu
el soterrament de 1.695 metres, a
partir del carrer Onze de Setembre i
fins a l’altura de l’avinguda Rivoli.
Segons el projecte, es contempla l’i-
nici de la rampa un cop superat el
pas inferior sobre la Ronda de la Fa-
rinera. Al llarg d’aquesta rampa es
farà una plataforma de doble via en-
tre pantalles i a l’esquerra d’aquesta

trinxera es farà una via en superfície
que connectarà amb el ramal de
l’empresa Alstom i que serà usada
com a desviament provisional du-
rant les obres.

Precisament, Foment destaca que
l’execució del soterrament molletà

serà “complexa, més encara amb
el condicionant de mantenir el
servei”. Per això, s’ha dissenyat un
traçat en planta que discorrerà pa-
ral·lel al de la via actual, amb l’ob-
jectiu de mantenir el servei de trens
durant els període de treballs.

Foment destinarà 689,5 milions
d’euros al desdoblament, mentre
que l’operació a Mollet en valdrà
uns 140. D’aquests, Foment aporta-
rà el 40% i, la resta, la Generalitat i
l’Ajuntament, que s’encarregaran
de la urbanització del sòl alliberat. �

Transformació radical 
en l’horitzó del 2015

Foment invertirà 689,5 milions d’euros en el desdoblament i el soterrament en valdrà 140

S’ha dissenyat un traçat
paral·lel a la via actual
perquè es pugui mantenir
el servei durant les obres

� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS
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de Can ArimonMollet canviarà de 

fisonomia, gràcies 
a l’acord entre el
Ministeri, la
Generalitat i
l’Ajuntament per
soterrar la via de
l’estació de Santa
Rosa. 

� PROJECTE DE DESDOBLAMENT | EL SOTERRAMENT DEL TRAM MOLLETÀ DE LA LÍNIA DE RODALIES BARCELONA-VIC

Actualment, la mitjana de

viatgers en un dia laborable 

per la línia R-3 és de 26.285.

Foment creu que poc després de

la posada en funcionament del

desdoblament, el 2015, aquesta

xifra pot arribar als 36.654 i 

que anirà incrementant 

paulatinament fins als prop de

63.000 usuaris el 2040.

PRONÒSTIC D’USUARIS

Duplicar viatgers

�

Inici del tram soterrat

Supressió del pas a nivell

Nova estació
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Segons els estudis del Minis-
teri de Foment, el desdobla-
ment de la via suposarà l’es-
talvi d’uns 20 minuts de
temps de recorregut entre
Montcada i Vic, perquè s’eli-
minaran parades tècniques a
estacions que actualment cal
fer. Així, en el cas dels trens
semidirectes, el viatge durarà
tres quarts d’hora i, en els
combois lents, de 57 minuts
(actualment, per fer el trajec-
te entre Montcada i Vic es tri-
ga entre una hora i set minuts
i una hora i vint).

EL METRO A LA GARRIGA

El projecte també millorarà la
freqüència de circulació, de
manera que en hora punta
passaran trens cada 9 minuts
fins a la Garriga i cada 18 fins
a Vic. Les freqüències s’am-
pliaran a les hores vall en 15 i
30 minuts, respectivament.
(Actualment, els dies labora-
bles passen 26 trens a Vic per
l’estació de Santa Rosa). En
hora punta, doncs, el pas de
trens a la Garriga serà sem-
blant al d’un metro. �

El viatge a
Vic serà uns
20 minuts
més ràpid
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ESPAI LLIURE. El soterrament 
permetrà guanyar espais lliures,
com mostra aquesta recreació de
l’entorn de Ca n’Arimon.�AJUNT.

NOVA ESTACIÓ.
El projecte preveu
traslladar l’estació
a la confluència
de la Rambla
Nova amb Via de
Ronda, al costat
del pont de la
Unió. �AJUNTAMENT

� � El projecte preveu la reordenació dels aparcaments de l’entorn
de l’estació, tant a Mollet com a Parets. Les dues propostes, però,
han estat rebudes de manera molt diferent. Mentre Foment 
contempla una variant a la solució base de l’estació molletana
que preveu la nova estació soterrada a la Rambla Nova, tal i com

demanava l’Ajuntament, a Parets apunta només a una remodelació
menys profunda de l’estació de l’Eixample. Segons el projecte, es
prolongarien les andanes uns 200 metres, així com es faria un pas
inferior amb ascensor i es modernitzaria l’edifici. Parets, però,
demana una estació coberta que permeti l’augment de pàrquing. �

REORDENAR L’APARCAMENT A L’ENTORN DE LES ESTACIONS

Fi del tram soterrat



Gairebé la meitat de l’aportació que
s’espera del Fons Estatal d’Inversió
Local (FEIL), i que ha de ser de
9.091.002 euros, es destinarà a la re-
habilitació i millora d’espais pú-
blics, segons aprovava dijous la Jun-
ta de Govern de Mollet. En aquest
sentit, un dels projectes que més fa-
rà canviar la imatge del centre de la
ciutat, serà la substitució de la tanca
del parc de Can Mulà i altres modi-
ficacions a la cèntrica zona verda.
D’una banda, amb els diners de
l’Estat, l’Ajuntament vol canviar la
tanca, que actualment és un mur de
formigó als carrers Rafael Casanova
i Alsina i que té un fort impacte vi-
sual, per una altra de ferro que per-
meti integrar la vegetació del parc a
la trama urbana. El projecte també
preveu suprimir les barreres arqui-
tectòniques dels accessos al parc i
crear-ne un de nou als Quatre Can-
tons, de manera que un camí pavi-
mentat condueixi el vianant des d’a-
llà fins a l’entrada de la biblioteca.
La nova porta farà també traslladar
la placa d’homenatge a les víctimes

dels bombardeigs de la Guerra Ci-
vil, de manera que s’aprofitarà per
dignificar-la. També es redistribui-
ran els jocs infantils i s’instal·laran
elements per a la gent gran, i la pa-
ret de Rafael Casanova s’habilitarà
com a espai de trobada per als oce-
llaires de la ciutat. A més, la retirada
del mur, permetrà eixamplar la vo-
rera de Rafael Casanova del metre
actual a 1,4 metres.

Aquesta és una de les 33 actua-
cions proposades al FEIL, que es

calcula que suposaran 400 llocs de
treball. En els propers 20 dies es re-
brà la resposta del Ministeri d’Admi-
nistracions Públiques i els treballs 
s’han de realitzar durant aquest any,
una condició que ha fet que els pro-
jectes siguin “d’obra petita, prope-
ra a la gent”, deia el regidor de Via
Pública, Feliu Guillaumes. L’alcal-
de, Josep Monràs, recordava que
“tot i ser una loteria fantàstica, el
Fons Estatal no resol les dificultats
de les hisendes locals”. �

� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

� PROPOSTES AL FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL | L’AJUNTAMENT OPTA A UNA SUBVENCIÓ DE MÉS DE NOU MILIONS D’EUROS

L’ajut de l’Estat servirà per canviar
la tanca del parc de Can Mulà

SOCIETAT
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LA ZONA BLAVA FUNCIONA IRREGULARMENT DURANT UNA SETMANA A CAUSA DEL CANVI D’EMPRESA CONCESSIONÀRIA*

PLACA. Es dignificarà l’homenatge a les víctimes del bombardeig �A.P.

� Una altra de les intervencions
que es preveu que financiï el FEIL
és la reurbanització del carrer On-
ze de Setembre, que permetrà mi-
llorar la connexió entre les dues es-
tacions ferroviàries, per mitjà de
voreres més amples, paviment dre-
nant als escocells dels arbres i nou
mobiliari urbà. A més, la plaça Jo-
an Maragall guanyarà un espai
verd, que esponjarà el barri d’Esta-
ció del Nord, una petició de l’AV.

Joan Maragall guanya
una zona verda

� S’instal·laran 10 àrees noves de
contenidors soterrats, que abastaran
tot el carrer Vínzia i seguiran per
Antònia Canet fins al parc de Can
Mulà. També n’hi haurà alguns a
Berenguer III i a l’avinguda Lliber-
tat. Safont deia que s’ha decidit co-
mençar per una zona “amb dificul-
tats per a la recollida selectiva”.

Gaietà Vínzia tindrà
contenidors soterrats

D’entre els 33 projectes 

presentats també destaquen:

-L’edificació d’un coberta tèxtil

al Parc Rafael Alberti (Lourdes)

-Urbanització de la vorera sud

de l’entorn del nou hospital

-Millora de l’enllumenat públic a

tot el barri de Col·legis Nous

-Reurbanització de la rambla

Unió, per unir Rambla Nova

amb el Parc dels Colors

-Obra d’infraestructura de 

telecomunicacions xarxa 

multiservei per, entre altres

aspectes, servei d’sms i Wi-FI

-Millora de l’enllumenat públic i

paviment del carrer Bilbao fins

al carrer la Llagosta (Mas Vagà)

-Instal·lació d’una pèrgola solar

fotovoltaica al CEIP Sant Jordi

-Millores d’accessibilitat a 

diferents barris

-Treballs de pintura i fusteria a

escoles públiques i equipaments

esportius i culturals

ALTRES ACTUACIONS

Coberta a Lourdes

Mollet ha d’esperar 20 dies la resposta del Ministeri i estima que els projectes suposaran 400 llocs de treball

UN CONVENI PERMET DOTAR   
D’UNA IMPRESSORA NOVA EL TALLER ALBORADA 

� SERVEIS | DONACIÓ D’UNS 15.000 EUROS

� L’Ajuntament, Adecco i l’empresa Cray Valley han signat un conveni de
col·laboració, segons el qual la firma ha donat 14.936 euros per a la compra
d’una impressora plòter per diversificar l’activitat del Taller Alborada i que
permetrà crear un nou lloc de treball per una persona amb discapacitat.

�

� L’Ajuntament preveu urbanitzar
l’entorn del camp de futbol Ger-
mans Gonzalvo amb un aparca-
ment gratuït d’unes 200 places i
una pista d’skate de 1.200 metres
quadrats, “innovadora i única a
Catalunya”, deia l’alcalde.

Una innovadora pista
d’skate a Can Borrell
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L’aportació que provingui del fons
estatal, que preveu destinar a Parets
2.959.244 euros, permetrà a l’Ajun-
tament avançar els treballs per con-
vertir La Cooperativa en un espai
d’activitats culturals i de lleure, grà-
cies a una partida d’uns 630.000 eu-
ros del fons. El projecte inicial, que
es va presentar a finals d’octubre,
planteja una planta amb una sala
diàfana, amb un escenari a la zona
sud  i espais d’emmagatzematge. Al-
hora, s’incidirà en l’aïllament acús-
tic de la sala i la climatització. La
Junta de Govern Local ha aprovat el
llistat de projectes que es presenta-
ran al Ministeri i que ja ha estat en-

viat per rebre el vistiplau de Madrid,
en el termini d’uns 20 dies. Una al-
tra de les propostes importants és la
de la urbanització de l’espai exterior
de la residència centre de dia, a la
qual s’abocaran 650.000 euros. 

MILLORES A LA VIA PÚBLICA

La millora de la urbanització del ca-
rrer Sant Antoni, des de l’avinguda
Lluís Companys fins a l’avinguda
Catalunya (420.000 euros) i la refor-
ma urbanística de l’avinguda Cata-
lunya, des del carrer Dos de Maig
fins a l’avinguda Estació (230.000
euros), són les altres dues actuacions
que l’Ajuntament de Parets ha con-
siderat prioritàries.

El llistat, però, inclou altres pro-

jectes com la reforma dels vestidors,
els lavabos i els accessos de Can
Butjosa; l’adequació de les voreres
del carrer Sant Antoni, des del de
Badalona fins al de Sant Valerià; la
millora de la urbanització de l’en-
torn de l’aparcament del carrer la
Fàbrica; i la rehabilitació de l’avin-
guda de l’Estació i accessos a l’esta-

ció de Renfe. A més, es preveuen les
millores de l’enllumenat públic a di-
ferents carrers; de la coberta de l’es-
cola bressol La Cuna i de l’accés al
poliesportiu de l’escola Pau Vila. �

� PROPOSTES AL FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL | ELS TREBALLS HAURAN D’ESTAR ACABATS DURANT EL PRIMER TRIMESTRE DE 2010

Parets avançarà les obres
per adequar el futur centre
cívic de la Cooperativa

� PARETS DEL VALLÈS

LAURA ORTIZ

El total de 2,9 milions també permetrà urbanitzar l’entorn de la residència d’avis

L’arranjament del camí dels Cas-
tanyers a la Conreria serà l’obra
més important a la qual es destinarà
part del fons estatal, que en total
preveu 1.350.000 euros per a actua-
cions a Sant Fost. En concret, la re-
modelació del camí tindrà un cost
d’uns 500.000 euros. Segons fonts
municipals, s’ha escollit aquesta
obra per evitar més despeses als
veïns de la zona. La resta de projec-
tes seran: la reposició de la línia
elèctrica de Mas Corts (130.000 eu-
ros); la substitució parcial del clave-
gueram dels carrers Sant Eduard,

Sant Antoni i Perpetu Socors, al veï-
natge de Can Calet (110.000 euros)
i al carrer Girona a Can Romaní
(66.000 euros); l’arranjament del
carrer Pedrera, a la zona residencial
(97.000 euros); i la remodelació to-
tal del carrer Sant Jeroni, a Can Ca-
let sud (415.000 euros).

L’equip de govern ha descartat
incloure el trasllat a una altra ubi-
cació del parc infantil de Mas
Llombart Nord, ja que excedia del
pressupost fixat pel fons. Aquesta
actuació, però, es farà gràcies a una
altra subvenció, en aquest cas, del
Fons Social Europeu. L’Ajunta-
ment s’ha acollit al Pla d’Ocupació
Municipal convocat per la Genera-

litat, que ha permès la contractació
de dues persones en atur que du-
rant sis mesos faran tasques de re-
cuperació i manteniment d’espais
comunitaris. Aquests dos empleats
seran els encarregats d’efectuar
aquest trasllat, tot i que encara no
es coneix la futura ubicació.

Sobre l’elecció dels projectes
presentats al fons estatal d’inversió
local, el regidor d’Urbanisme, Juan
F. Fernández, explicava que l’equip
de govern ha volgut que repercutei-
xin a tota la població, i per aquest
motiu es faran actuacions a quatre
barris del municipi. Un cop el Mi-
nisteri aprovi els projectes es faran
reunions amb els veïns. �

Sant Fost remodelarà el
camí dels Castanyers

� SANT FOST DE CAMPSENTELLES

CONTRAPUNT / L.ORTIZ

L’Ajuntament hi destinarà 500.000 euros dels 1.350.000 de la partida estatal

Es preveuen actuacions 
en l’enllumenat públic 
de diversos carrers i en 
la coberta de La Cuna

L’Ajuntament pretén fer
millores al carrer Sant 
Antoni i a un tram de
l’avinguda Catalunya

L’arranjament
de l’avinguda
Piera vol evitar
inundacions
� MARTORELLES. L’Ajuntament de
Martorelles ha decidit presentar
un únic projecte al fons estatal
que destina a la població 866.000
euros. Es tracta, com avançava
CONTRAPUNT en l’edició 375,
de la remodelació del tram de l’a-
vinguda Piera, comprès entre els
carrers de Montnegre i de Costa.
L’obra, que s’haurà d’acabar abans
del primer trimestre de 2010, con-
sistirà principalment en la renova-
ció de la xarxa de clavegueram per
evitar les inundacions que es pro-
dueixen amb les pluges fortes.
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L’Hospital de Mollet ha detectat
aquesta setmana l’inici de l’epidè-
mia de la grip. Amb tot, es tracta
d’una “epidèmia lleu”, explica el
director del servei d’Urgències, Xa-
vier Altimira, qui afegeix que “fa
uns anys hi havia més casos”. El
metge indica que els factors que
produeixen aquesta disminució són
que “la vacuna és bastant afectiva i
el virus no és tan agressiu”. De fet,
les persones més afectades per la
grip i refredats són els menors de 65
anys, que no estan vacunats, tot i
que “les conseqüències més greus
les pateix la gent gran i amb ma-
lalties cròniques”, apunta Altimira.

Pel que fa a l’increment del
nombre d’usuaris, en els darrers
dies, la mitjana de visites varia en-
tre les 190 i les 280 al dia, mentre

que, durant l’any, Urgències atén
unes 200 persones diàries. D’aques-
tes, el percentatge de pacients amb
grip gira entorn el 25%. A més, de
forma general, a l’hivern es donen

més casos de processos virals catar-
rals, com els refredats, que també
fan augmentar el nombre d’usuaris.

L’EPIDÈMIA ALS CAPS

Pel que fa al CAP Plana Lledó, la
directora del centre, Neus Jou, in-
dica que també han notat l’inici de
l’epidèmia gripal amb un incre-
ment d’entre el 30 i 40% d’afectats.
Si en dates anteriors visitaven de 50
a 70 pacients al dia, aquesta setma-
na la xifra ha augmentat entre 100
i 150. Les previsions per a la fi de
l’epidèmia, segons Jou, són per a
les primeres setmanes de febrer.

D’altra banda, la directora del
CAP Can Pantiquet, Rosa M. Este-
ve, assegura que “hi ha més casos
de refredats que de grip”. Tot i que
el nombre de pacients augmenta
cada dia, considera que “encara no
es pot parlar d’epidèmia”. �

� HABITATGE | MÉS DE 2.600 EUROS EL METRE QUADRAT

La tendència dels preus dels pisos
nous a Mollet del Vallès i, en gene-
ral, a tot el país, continua a la bai-
xa. En el darrer any, la davallada
ha estat del 5,5%, de manera que
al desembre de 2008 el preu per
metre quadrat a Mollet s’estipulava
en 2.646 euros, mentre que al ma-
teix mes de 2007 era de 2.720. Així
es desprèn de les dades que actua-
litza semestralment la Societat de
Taxació i que situen el preu mitjà
d’un habitatge a Mollet en els
264.000 euros. 

Ja al juny es va detectar una dis-
minució del preu dels pisos a la
ciutat, que s’ha accelerat a finals
d’any, tot coincidint amb l’enduri-
ment de la concessió de crèdits i la
pujada dels tipus d’interès.

MÉS BARAT QUE GRANOLLERS

La disminució del cost de l’habitat-
ge a Mollet ha estat lleugerament
superior que a altres ciutats sem-
blants, com Granollers (-5%), un
fet que ha implicat que els pisos a
la capital baixvallesana siguin ara
més barats que els granollerins,
que tenen un valor de 2.661 euros
per metre quadrat. Al 2007, però,

el preu dels habitatges a Mollet era
encara superior als de Granollers,
ja que se situava en 2.720 euros,
mentre que a la capital del Vallès
Oriental era de 2.684 euros per
metre quadrat.

Amb tot, el descens del cost dels
habitatges a Mollet ha estat infe-
rior que el de la mitjana de Cata-
lunya, que s’ha situat en un 6,5%,
segons les dades de la Societat de
Taxació. 

Pel que fa a altres municipis de la
comarca, la baixada també ha estat
menys pronunciada. Per exemple, a
Caldes de Montbui, el metre qua-
drat té un preu mitjà de 2.363 eu-
ros, mentre que al desembre de
2007, el valor se situava en 2.494
euros. En un any, doncs, el cost ha
baixat un 8,6 %, mentre que a Mo-
llet és tres punts per sota.

El valor dels habitatges a Mollet
se situa ara en un import semblant
al de desembre de 2006. �

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M.E. � MOLLET DEL VALLÈS

L.O. / A.P.

El cost a Mollet del Vallès
ara és menor que a 
Granollers, mentre que 
al 2007 era superior

Els metges preveuen 
que l’epidèmia s’acabarà 
durant les primeres
setmanes de febrer 

El preu de compra dels
pisos a Mollet cau un
5,5% en el darrer any

� SALUT | LA XIFRA ÉS MENOR QUE ALTRES ANYS PERQUÈ EL VIRUS ÉS MENYS AGRESSIU

El 25% de les visites a
Urgències són per la grip

Mor Antonio Durán,
exregidor paretà
entre 1971 i 1979 

� Dimarts se celebrava el funeral
per Antonio Durán González,
exregidor de l’Ajuntament de
Parets entre 1971 i 1979 durant el
mandat de Mateu Grau, l’últim
alcalde del període franquista. A
l’edat de 86 anys, l’exregidor moria
el passat 10 de gener. A part de la
seva faceta política, Durán era
molt conegut al municipi perquè
hi havia treballat com a practicant.

A presó i pendent de
judici un veí paretà
per un apunyalament

� Un paretà, C.C.M.F.,  està a pre-
só pendent de judici per presumpta
temptativa d’homicidi per l’apunya-
lament d’un home, J.B.M., al nucli
antic. L’agressor va citar la víctima
el 24 de desembre perquè sospitava
que mantenia una relació senti-
mental amb la seva dona. J.B.M.,
que anava acompanyat del seu fill,
va rebre diverses ganivetades. L’1 de
gener, la víctima rebia l’alta.

Sant Fost recull 100
quilos d’arròs per la
campanya de Nadal

� La campanya de recollida d’ali-
ments que es va dur a terme aquest
Nadal als centres educatius de Sant
Fost ha aconseguit recaptar 100
quilos d’arròs, 122 quilos de lle-
gums i 54 litres de llet. També s’ha
recollit oli, pasta i conserves.
Aquests aliments es reparteixen
entre les persones de Sant Fost
sense sostre o amb ingressos econò-
mics molt reduïts. 

El nombre d’ usuaris al CAP de Plana Lledó ha augmentat entre el 30 i el 40%
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La Policia proposa 
sancions a 28 botiguers
que van obrir en festiu

� SEGURETAT | BALANÇ DE LA CAMPANYA DE NADAL

Els cossos de seguretat han propo-
sat sancions per a 28 establiments
comercials de Mollet que es van
saltar la prohibició de vendre al
públic els dies 25 de desembre i 1
de gener. Aquest és part del resultat
de la campanya de seguretat enge-
gada el Nadal per la Policia
Municipal i els Mossos d’Esquadra,
que tenia com a objectiu garantir la
seguretat ciutadana, evitar robatoris
i furts i controlar el compliment de
la normativa de venda.

DENÚNCIES PER ROBATORI

Durant la campanya, els agents
també van denunciar 10 persones
en ser sorpreses quan intentaven
robar gènere en diferents botigues i

també han aixecat 22 actes per
diverses infraccions administratives
en zones d’oci i de comerç.

Fonts municipals destaquen al-
gunes detencions dutes a terme
aquests dies per la presumpta auto-
ria de delictes de robatori amb inti-
midació i arma blanca, robatori
amb força a establiments i robatori
a l’interior de vehicle. Algunes d’a-
questes detencions van facilitar
posteriorment, amb la correspo-
nent autorització judicial, l’entrada
i registre de diversos domicilis, on
es van recuperar objectes robats.
Alguns dels denunciats van ingres-
sar a pressó de forma preventiva. 

Els cossos de seguretat implicats
fan un balanç positiu de la cam-
panya d’enguany, en què han aug-
mentat el nombre de persones sos-
pitoses identificades i de comerços
proposats per sancions. �

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

Les entitats veïnals qüestionen
l’augment de població que 
planteja el POUM de Sant Fost

� URBANISME | LA FEDERACIÓ D’AV CREU QUE  S’HI HA DE CONTINUAR TREBALLANT

La Federació d’Associacions de
Veïns i Propietaris de Sant Fost
(FAVPSF) ha mostrat els seus dub-
tes sobre el creixement de població
que planteja el Pla d’Ordenació Ur-
banística Municipal (POUM), que
preveu arribar als 12.000 habitants.
(actualment el municipi en té prop
de 8.000). Segons els representants
veïnals, “hi ha alguns aspectes del

document insuficientment trac-
tats i correspon una reflexió més
profunda i continuar treballant
per aconseguir un POUM de con-
sens”, apunta el president de la
federació, Agustí Gil. 

L’entitat es pregunta si els veïns
estan d’acord amb aquest creixe-
ment i demana a l’equip de govern
quins són els serveis previstos per a
aquests 12.000 habitants. També
demanen per què el desdoblament
d’habitatges que permet el POUM

a algunes zones no s’aplica al total
de la població. A més, dubten so-
bre si és necessària la creació de
noves àrees urbanitzables com la
zona de Sant Pere, Les Vinyes i
Mas Lladó, “si el potencial desdo-
blament d’habitatges ja farà in-
crementar la població”. 

D’altra banda, la federació opina
que les reunions que es van fer al
desembre per presentar el projecte
del POUM als veïns van ser “una
mera sessió informativa, lluny de
la participació ciutadana real que
reclamen les associacions veïnals”,
diu Gil. El president de la federació
creu que aquest acte hauria d’haver
estat previ al període de presentació
d’al·legacions “perquè els veïns po-
guessin haver opinat”. �

� SANT FOST DE CAMPSENTELLES

CONTRAPUNT / L.O.

Protesta per un 
acomiadament al 
centre Anselm Clavé
� MOLLET. Una vintena d’alumnes,
exalumnes i pares de l’Agrupació
Escolar Anselm Clavé es van con-
centrar dijous davant el centre
educatiu per protestar pel polèmic
acomiadament de la professora
Gina Teixidó, que ha dividit l’opi-
nió de la comunitat educativa de
l’escola. Els manifestants van exhi-
bir una pancarta amb el lema Ella
ens ha ensenyat a lluitar contra les
injustícies, ara lluitem per ella. És
ètic aquest acomiadament? CONVOCANTS. La protesta es feia dijous de la setmana passada �M.G.

� EDUCACIÓ | LA DECISIÓ DIVIDEIX LA COMUNITAT EDUCATIVA
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La Gallineta tanca
el casal popular
després de vuit anys

� CIUTADANS | L’ASSEMBLEA ANUNCIA QUE BAIXA LA PERSIANA DEL CARRER ÀNGEL GUIMERÀ

L’entitat mantindrà l’activitat, però sense seu pròpia

El desembre de 2000, un grup de
joves van obrir un ateneu popular
al carrer Àngel Guimerà de Mollet,
amb l’objectiu d’esdevenir un espai
des d’on crear “un profund debat
sobre diversos temes d’interès per
a la joventut i a la societat
actual”. Aquell indret era el casal

Tio Canya, actualment rebatejat
amb el nom de La Gallineta i que,
durant un breu període, també es
va anomenar El Tiet. 

Passats vuit anys, l’assemblea de
La Gallineta ha decidit baixar la
persiana del casal per centrar-se en
l’organització d’activitats. “En el da-
rrer període s’ha notat una manca
de relleu a l’entitat i ha disminuït
la intensitat d’organització d’acti-

vitats”, reconeix Marta Vilaret, una
de les impulsores del casal. És per
això que el col·lectiu ha decidit
“concentrar els esforços en mante-
nir certes activitats. Tenim ganes
de fer coses i hem de prioritzar,
perquè mantenir un local obert
quatre dies a la setmana suposa un
cert desgast”, indica Vilaret. Amb
tot, La Gallineta compta actual-
ment amb una cinquantena de socis
que pretenen continuar endavant
amb l’entitat sense la seu pròpia.

LA HISTÒRIA

La Gallineta va néixer en un mo-
ment d’auge dels anomenats bars
del rotllo arreu dels Països Catalans.
El local molletà va saber esquivar la
crisi d’anys posteriors d’aquests ate-
neus populars, malgrat uns inicis
complicats. “Quan només feia un
mes i mig que havíem obert, va
venir la policia judicial a buscar el

polèmic documental Periodista: el
negocio de mentir, publicat per
Ardi Beltza”, recorda Vilaret. Els
recels inicials envers l’ateneu es van
convertir en col·laboracions amb
altres entitats per impulsar actes per
Sant Joan, l’Onze de Setembre, les
Jornades reivindicatives de Gallecs
i iniciar el pas del Correllengua a
Mollet, entre altres. Pel casal del
carrer Àngel Guimerà hi han passat
escriptors, historiadors, polítics,
músics i artistes. Entre alguns dels
seus visitants, hi ha el desaparegut
Lluís Maria Xirinacs; l’actual con-
seller de Cultura, Joan Manel Tres-
serras, i l’escriptor Matthew Tree.
La Gallineta també és l’encarrega-
da del concert jove de la festa ma-
jor d’hivern; va organitzar la primer
mostra d’homenatge pel 10è aniver-
sari de la mort de Cesc Bas i ha rei-
vindicat el nucli antic amb recitals
poètics a la plaça de l’Artesania, en-
tre moltes altres activitats. �

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

PROPOSTES. Primera mostra d’homenatge a Cesc Bas, el 2004 �ARXIU

� RECERCA

‘Notes’ presenta
noves dades dels
bombardejos de
la Guerra Civil

� MOLLET. Coinci-
dint amb el mateix
dia de Sant Vi-
cenç, dijous vinent
(13h), el Mercat

Vell acollirà la presentació del
número 24 de la revista de recerca
local Notes, del Centre d’Estudis
Molletans (CEM), en el qual apa-
reixen noves dades sobre els bom-
bardejos de la Guerra Civil al
municipi, i que ha elaborat la filò-
loga, periodista i col·laboradora del
CONTRAPUNT, Glòria Arimon.
Precisament, durant la presentació
es passarà un documental amb
informacions i testimonis dels fets i
un grup d’alumnes de l’Escola
Municipal de Música oferirà un
petit concert d’homenatge a les víc-
times i als seus familiars. L’acte
també comptarà amb la xerrada
Els bombardejos de Mollet de 1938
i 1939. El nou número de la revis-
ta  Notes inclou també una mis-
cel·lània amb altres temes i un
monogràfic sobre les darreres
Jornades de Tardor del CEM, dedi-
cades al tema Llibertat i seguretat,
conceptes antagònics?

D’altra banda, el mateix dijous
(11h) es farà la tradicional Missa
de Festa Major. Els actes de Sant
Vicenç, però, començaran diven-
dres (20h) amb el lliurament de
premis del 14è Concurs de foto-
grafia, a La Marineta. �
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Les crítiques de part de l’agrupació
del PSC de Sant Fost a la gestió de
Pere Camprubí han estat el deto-
nant de la seva renúncia al càrrec
de regidor i el motiu per abando-
nar la secció santfostenca del partit.
Dimarts, Camprubí ocupava per
darrer cop la seva cadira al plenari
municipal després de 14 anys. El
socialista presentava la seva dimis-
sió amb un discurs que “tot i que a
alguns els va semblar irònic, no
ho era”, apunta l’exregidor. 

Camprubí va arribar a la política
santfostenca el 1994 “amb l’objec-
tiu d’aconseguir un pacte entre el
PSC i ISF, acord que va ser im-
possible”. Des d’aleshores, el partit
i el grup municipal han sumat en
militants, vots i regidors. Amb tot
Camprubí apuntava que “això són
resultats dolents, s’han qualificat

de fracàs i en sóc el responsable”,
deia. “Algú em va dir que jo esta-
va fora de la realitat del poble i
per això demano disculpes i dimi-
teixo”. Al marge de l’activitat polí-
tica, Camprubí explicava que en
aquests 14 anys ha conegut “molt
de prop la maldat transvestida de
totalitarisme, però també bona
gent senzilla”. 

UN DESIG FINAL

Per acabar, l’exregidor lloava la tas-
ca de Josefina Caro com a “única
persona del PSC capaç de liderar
el projecte” i concloïa: “Desitjo
que el PSC de Sant Fost es trobi
allò que es mereix”.

Caro va agrair el “treball gene-
rós i l’entrega” de Camprubí i va
apuntar: “Has contribuït a que el
PSC de Sant Fost siguem molts, i
en aquesta diversitat és on radica
la vàlua de l’organització”.  �

� RECONEIXEMENT I IxM demana el nom de l’exalcaldessa Anna Bosch per un carrer o plaça POLÍTICA 14DV, 16 GENER 2009contrapunt

Les crítiques de part del PSC
fan dimitir Pere Camprubí

� CONSISTORI | RENÚNCIA DESPRÉS DE 14 ANYS � MEMÒRIA HISTÒRICA | DENOMINACIÓ ORIGINÀRIA

El ple municipal dimarts va aprovar
una moció per la qual la futura pla-
ça de la confluència entre la carre-
tera B-500 i el carrer Montserrat
Roig tindrà un element escultòric
(monòlit, estàtua o bust) en honor
a l’exalcalde republicà Enric Tor-
rents, que va governar des del fe-
brer de 1936 fins a l’entrada de les
tropes franquistes el 27 de gener de
1939. Segons el regidor d’ERC,
Antoni Piñero, “cal honorar-lo per
la defensa del Govern legítim de
la República, pels seus valors polí-
tics, però, sobretot, pels seus va-
lors humans”. 

La moció, però, no va comptar
amb el suport unànime del consis-
tori. La portaveu de GSF, Montse-
rrat Armengol, es va mostrar d’a-
cord en “recuperar la memòria de
molts ciutadans”, però va apuntar

que “cal establir uns criteris ob-
jectius en l’àmbit dels reconeixe-
ments per evitar posicions parti-
distes”, deia. Per aquest motiu,
GSF, que es va abstenir en l’apro-
vació, va presentar una esmena,
que l’equip de govern va rebutjar,
per la qual demanava la retirada de
la moció en espera de l’aprovació
del Reglament Orgànic Municipal
(ROM), en el qual “hi haurà d’ha-
ver un apartat amb els criteris per
als reconeixements”. 

VOT EN CONTRA DEL PSC

El PSC va votar en contra perquè
“no cal un bust o un monòlit, és
una idea bastant franquista. Ara hi
ha coses més importants com per
destinar recursos a això”, exposava
Josefina Caro, que proposava com a
alternativa un acte de reconeixe-
ment. La moció es va aprovar amb
els vots de l’equip de govern. �

� SANT FOST DE CAMPSENTELLES

LAURA ORTIZ

Sant Fost dedica una
plaça a Enric Torrents,
exalcalde republicà
� SANT FOST DE CAMPSENTELLES

L.ORTIZ 

� MARTORELLES. La secció local
d’ERC de Martorelles està en des-
acord amb els noms que el ple mu-
nicipal va aprovar per rebatejar els
carrers de Calvo Sotelo i la plaça
Espanya, que són de Mercè Rodo-
reda i de la Sardana, respectiva-
ment. Els republicans creuen que
aquestes denominacions “no tenen
el sentit de dignificar el greuge al

qual han estat sotmesos Lluís
Companys i Francesc Macià”. Per
això, tornen a reclamar que la plaça
Espanya es rebategi com a plaça de
la Llibertat, i que el carrer Calvo
Sotelo torni al seu nom originari, el
de Francesc Macià. A més, ERC
demanarà al ple que Martorelles
s’adhereixi als actes de l’Any Macià,
que se celebra enguany. �

ERC vol el nom de Macià
al carrer Calvo Sotelo   

� NOMENCLÀTOR | DENOMINACIÓ ORIGINÀRIA� INTERNACIONAL

� � El ple de Sant Fost ha mostrat
la seva condemna als atacs de l’e-
xèrcit israelià a la franja de Gaza,
amb l’aprovació, per unanimitat,
d’una moció presentada pel PSC.
D’altra banda, el grup municipal
d’ICV-EUiA de Mollet presentarà
una moció de denúncia i condem-
na, per debatre en Junta de Porta-
veus i ratificar al proper ple.

El ple de Sant Fost
mostra el seu rebuig
pels atacs a Gaza

L’exregidor assumeix el que s’ha qualificat de “fracàs” de la seva gestió

“El meu objectiu quan 
vaig arribar al 1994 era
aconseguir un pacte amb
ISF que va ser impossible”

“Algú em va dir que jo 
estava fora de la realitat 
del poble i per això em
disculpo i dimiteixo”

“A Sant Fost he conegut
la maldat transvestida de
totalitarisme, però també
bona gent senzilla”
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� OCUPACIÓ | LA TAXA D’ATUR AL BAIX VALLÈS S’HA INCREMENTAT UN 63% DES DEL DESEMBRE DE 2007

Mollet tanca el 2008 amb 1.471
desocupats més que fa un any

ECONOMIA

DV, 16 GENER 2009     16 contrapunt

LEFA HA DE VENDRE LA MAQUINÀRIA 
PER FINALITZAR AMB EL PROCÉS DE TANCAMENT

� INDÚSTRIA | ACTIUS PER VALOR DE 192.000 EUROS

� El procés de tancament de Lefa està a punt d’acabar. L’únic tràmit que queda
pendent és la venda d’alguns dels actius per un valor de 192.000 euros, que són
bàsicament maquinària. La nau de Lefa, que ja es va vendre a l’Ajuntament l’any
anterior, està ubicada al polígon de Can Prat.

Les previsions s’han complert i
Mollet ha tancat l’any amb una de
les pitjors xifres d’aturats dels da-
rrers anys: una taxa del 15,58% so-
bre el total de la població activa i
3.952 aturats inscrits a l’Oficina de
Treball de la Generalitat (OTG).
Així, respecte al desembre de
2007, la ciutat ha sumat 1.471
persones sense feina, una dada
que es tradueix en gairebé un 60%
més de desocupats. La tendència a
l’alça ha estat una constant durant
tot l’any. Si al gener de 2008 l’ín-
dex se situava en el 10,19%, al
juny ja era un punt superior,
l’11,20%. Però ha estat en el segon
semestre quan l’increment ha es-
tat més pronunciat, i, sobretot, s’-
ha endurit des del setembre, ja
que en només quatre mesos es van
inscriure a l’OTG 712 persones. 

La tendència ha estat la mateixa
al Baix Vallès, on també s’han re-
gistrat xifres històriques com la de
Parets, que aquest desembre passat
depassava el miler d’aturats. Segons
responsables de l’OTG, el perfil
dels aturats s’ha anat modificant en
els darrers mesos i respon a perso-
nes que es queden sense feina des-
prés de molts anys i a aquelles que
busquen una primera ocupació. �

� CONTRAPUNT

LAURA ORTIZ

Al mes de desembre, es van registrar 3.952 molletans aturats i a Parets la xifra va depassar el miler

Els treballadors del Grupo Zeta,
amb seu a Parets, han desconvocat
la vaga, que havia de realitzar-se
entre el 14 i el 16 de gener. L’Ex-
pedient de Regulació d’Ocupació
(ERO), que afecta 531 treballadors
de les 25 empreses d’arreu de l’Es-
tat, s’ha suspès durant 15 dies per-
què s’iniciï un nou període de ne-
gociacions. En concret, a Parets
tres companyies es veurien afecta-
des per la reducció de plantilla:
Gráficas de Prensa Diaria, Edi-
cions B i Dispesa. 

AFECTACIÓ A PARETS

Gráficas de Prensa Diaria podria
patir 48 acomiadaments, dels 55
que havia anunciat inicialment Ze-
ta. L’empresa, que ofereix el servei
d’impressió a diferents publica-
cions com el Periódico de Catalun-
ya i l’Sport, que es troben dins el
grup, té 178 treballadors a la plan-
ta paretana. L’ERO també preveu
l’acomiadament d’11 treballadors
de la distribuïdora Dispesa, ubica-
da a Parets, Barcelona i Madrid. El
Grupo Zeta encara no ha anunciat
de quanta gent prescendirà a cada
seu. Pel que fa a les negociacions
amb Edicions B, van enfocades a
reduir les 12 persones que per-
drien els seus llocs de treball. �

� LABORAL

L’ERO de Grupo
Zeta afectaria
60 empleats de
la seu de Parets
� PARETS DEL VALLÈS

ANNA PALOMO
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TURISMOS y 4 x 4

PALET MOTOR

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

control, llantas. PVP: 11.500 €.

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

PVP: 15.990 €

SUZUKI GRAND VITARA 1.6 3p, 
JX-A, año 2007, sólo 4.000 km, full 
equip, clima, llantas. PVP: 17.900 €

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

llantas, radio-CD. PVP: 8.500 €.

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

clima, llantas. PVP: 12.990 €.

SIN CARNET

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

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

PVP: 13.290 € 

A ESTRENAR

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

PVP: 8.600 €

LIGIER X-TOO MAX TITANIUM, 
año 2006. Sólo 2.500 km, e.e., c.c, 

full equip, antiniebla, llantas. 
PVP: 10.300 €.

SUZUKI GRAND 
VITARA 1.9 

DDIS 3P JX-A, 
AÑO 08, FULL 

EQUIP. 
GERENCIA. 

SÓLO 1.400 KM. 
COLOR NEGRO. 

PVP: 20.700 €

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

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

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

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

defensa. PVP: 11.500 €

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

full equip, PVP: 14.990 €.

SUZUKI SX4 1.6 DDIS 90 CV, 5p, 

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

colores, año 08. PVP: 15.990 €.

CITROËN C2 1.4 HDI, 3p, año 2007, 
sensores de lluvia y de luz, clima., 
e.e., c.c., full equip. PVP: 8.900 €.

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

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

FORD FOCUS 2.0 TDCI
 (136 CV),

AÑO 05. FULL EQUIP,
CLIMA, 52.000 Km 

PVP: 14.500 €. 

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

GRANOLLERS
c. Corró, 157

Tel. 938 401 903

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

AIXAM CROSSLINE SUPER 
LUXE, año 07, sólo 6.800 Km, e.e., 

c.c., radio-CD, llantas. PVP: 10.900 €.
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Negocis emergents
en temps de recessió

� CONSEQÜÈNCIES DE LA CRISI | SECTORS AMB MÉS FEINA 

Laboralistes desbordats

Cosidores de moda
l degoteig constant d’ex-
pedients de regulació i
tancaments d’empreses
afectades per la crisi ha

provocat de retruc que els despat-
xos d’advocats laboralistes i d’asses-
sorament jurídic es vegin “desbor-
dats” de feina. Aquest és el cas del
Col·lectiu Ronda, cooperativa de-
dicada a l’assessorament laboral
amb més de 30 anys d’experiència,
que té una de les seves seus a Mo-
llet del Vallès. “Des del setembre,
quan van esclatar bona part dels
conflictes laborals, hi ha un vo-
lum molt més gran de treball”,
explica Josep Pérez, soci del
Col·lectiu Ronda. 

L’advocat indica que, en els da-
rrers mesos, els casos d’expedients
de regulació d’ocupació i de con-
curs de creditors han augmentat un
30% i sobretot han afectat moltes de
les empreses auxiliars dels sectors de
la construcció i l’automoció. Pérez
reconeix que la situació de crisi ha

fet incrementar la facturació del
despatx però matissa que “és una si-
tuació cojuntural” i li dóna la vol-
ta: “Ara tenim molta feina però si
les empreses tanquen el nostre

mercat potencial de futur es re-
dueix”. A més Pérez explica que “la
feina s’ha complicat. Treballes el
doble amb unes perspectives més
baixes de productivitat”. �

aixar unes mànigues,
estretar un vestit i pujar
els camals d’aquells pan-
talons trets del fons de

l’armari. Una feina tradicional com
la de cosidora s’ha tornat a posar de
moda en uns moments en què els
consumidors es miren molt més la
despesa en roba i complements.
Així ho confirma Carmen López,
responsable de Pañerías Sabadell al
carrer Anselm Clavé de Mollet,
que en els darrers mesos ha notat
com el servei per fer retocs que ofe-
reix a la seva botiga de venda de
teles s’ha incrementat notable-
ment. “Ha estat, sobretot, un cop
acabades les vacances d’estiu que
la gent ens ha vingut més a dema-
nar un servei, que sempre hem
tingut però que ara ha revifat”,

diu López. Va ser amb el canvi de
temporada d’estiu a tardor que les
demandes per arranjar peces de
roba es van disparar, principalment
amb aquelles més cares. “Es fan
molts retocs en abrics que la gent
tenia amagats a l’armari i que rea-
profiten perquè ara no es gasten
els diners tan alegrament”, indica
López.

La responsable de Pañerías Sa-
badell apunta que “sempre hi ha
hagut un tipus de clientela molt
concreta, sobretot gent gran, que
estava més acostumada a arreglar-
se la roba” però López assegura
que la crisi econòmica ha fet que
el perfil del client hagi anat va-
riant, d’una banda, amb gent amb
un poder adquisitiu més alt, i de
l’altra, amb clients més joves. �

AL DESPATX. Pérez és advocat i soci del Col·lectiu Ronda � M.G.

EN ALÇA. El servei per fer retocs a la roba ha crescut � M.GARCIA

En ple cicle de crisi econòmica hi ha empreses i
serveis que exemplifiquen l’altra cara de la reces-
sió. És el cas, entre altres, dels despatxos d’advo-
cats laboralistes i d’alguns oficis que havien que-

dat gairebé en l’oblit com les cosidores, que són
artífex de la recuperació d’algunes peces de roba
en una època de reciclatge de fons d’armari gai-
rebé forçat . Per Laura Ortiz

E
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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

CHATENET BAROODER X2

Año 04, llantas, e.e., c.c., diesel.

PVP: 7.990 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

OFERTES

�
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.

· 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.

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

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

· PSíQUICO-CLARIVIDENTE MIGUEL.
Astrologia, tarot, quiromancia, cha-
cras, I-ching, reiki. Profesionalidad y
seriedad. Horas convenidas de 9.30 a
20.30 horas. Tel. 676 22 58 22.

· ¿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.

· CASA EN MARTORELLES. Se aqluila
hab. de matrimonio para chica/chico
con derecho a todos los usos. Con jar-
dín y calefacción. Precio: 350 €/mes.
Tel. 663 728 815. 

· REF. 04069. PISO EN MOLLET. 60 m2,
3 hab., baño, salón 16 m2, balcón de 6
m2, lavadero, trastero, calefacción,
suelos terrazo. 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.

· REF. 34 PISO EN CANOVELLES. ZONA
JUNTO MERCADO. Edificio de obra
nueva, piso tipo loft de 60 m2, salón
de 20 m2, cocina office 20 m2, ascen-
sor, calefacción, aire acondicionado,
exterior., 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, cocina, comedor con salida
a balcón, lavadero, dispone de hab.
de matrimonio amueblada, hab. indi-
vidual, tv, horno, nevera, lavadora,
microondas, 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.

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 .

· 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).

· ¡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.

· LICENCIADA EN ENFERMERIA SE
OFRECE para trabajar en clínicas, hos-
pitales, centros de dia, cuidado de
personas de la tercera edad, etc. Dis-
ponibilidad inmediata. Interesa-
dos/das llamar al 692 188 011.

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.

· 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,

· TRASPASO NEGOCIALBE POR JUBI-
LACIÓN. Local de 120 m2 de alimen-
tación en Sant Fost, situado a pie de
carretera apto para cualquier nego-
cio. Precio: 500 euros/mes. Interesa-
dos llamar al 93 593 26 48. Preguntar
por Montserrat.

· 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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· ALQUILO PISO EN MOLLET. Bien si-
tuado. Tel. 655 19 76 88.

· 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
calefacción. Preferible estudiantes,
universitarios chica/chico). Precio: 330
€/mes. Interesados/das llamar al tel.
680 241 423.

comedor  de 16 m2 con balcón, suelo
gres, aluminio, calefacción, aire acon-
dicionado, lavadero, trastero. Muy so-
leado. Precio: 206.000 €. Tel. 93 570
51 59.

· REF. 11118. PISO EN VENTA EN PA-
RETS. 60 m2, 2 habitaciones, baño, sa-
lón de 20 m2, cocina nueva america-
na, balcón de 4 m2, ascensor, aire
acondicionado, calefacción, suelos
gres, carpintería interior haya, carpin-
tería exterior de aluminio, acristala-
mientos 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, cocina office conserva-
da, comedor 15 m2, suelos parket, ca-
lefacción, año construcción 1970,
carp. exterior de aluminio color plata,
carp. int. sencillas, exterior salon, hab.
doble. Precio: 162.400 € (27 Ml). Tel.
93 579 33 33.

· PISO EN MOLLET. ZONA PLANA LLE-
DÓ. Ref. 01289. Para entrar a vivir. 70
m2, 3 habitaciones, baño, salón 18
m2, cocina reformada, lavadero, as-
censor. Calefacción, suelos gres, car-
pintería interior de sapelly, carpinte-
ría exterior de aluminio, 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 reformada, comedor 15 m2, sue-
lo gres, aluminio, sólo 4 vecinos. Exte-
rior. Precio: 147.850 € (24.6 Ml). Tel.
93 570 51 59.

· MOLLET. ÁTICO EN VENTA. EST. DE
FRANCIA. Ref. 01979. Sup. 65 m2, 3
hab., 1 baño, cocina de gas, comedor
12 m2, suelos gres, calefacción, venta-
nas de aluminio, puertas sapelly, aire
acondicionado, exterior, soleado, bal-
cón, trastero. Muy tranquilo. Zona pe-
atonal. Precio: 225.380 € (37.5 Ml).
Tel. 93 579 33 33.

· PISO DE 65 M2 EN MOLLET. EN PLE-
NO CENTRO. Ref. 11111. Para entrar a
vivir, con parking incluido, una opor-
tunidad. 2 hab., baño, salón de 20
m2, cocina en buen estado, balón de
6 m2, ascensor, calefacción, suelos de
parket, carpintería interior de haya,
carpintería exterior de aluminio, acris-
talamientos dobles, armarios empo-
trados. Precio: 267.500 € (44.5 Ml).
Tel. 93 579 33 33.
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LA PREGUNTA: Participa a la festa major d’hivern? 

Aprofitarà
aquesta temporada
de rebaixes?

Sí, molt
19%

Sí
23,8%

Poc
38,2%

Gens
19%
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SOM CONSCIENTS QUE l’accés a l’ha-
bitatge assequible per part dels jo-
ves encara presenta problemàtiques
a les quals totes les administracions
públiques han de donar una res-
posta eficaç. Però cal reconèixer
que iniciatives del govern Zapatero
com la posada en marxa de la Ren-
da bàsica per a l’emancipació, posa
de manifest el compromís del go-
vern socialista i de moltes comuni-
tats autònomes amb l’emancipació
dels joves i amb el foment del llo-
guer com a solució per als proble-
mes d’accés a l’habitatge. La JSC
de Parets vol continuar reclamant a
l’Ajuntament la promoció de més
habitatge social, en règim de llo-
guer, per cercar solucions més jus-
tes a aquest problema dels joves i

reconèixer l’esforç de la Regidoria
d’Urbanisme i Habitatge, encapça-
lada pel company socialista Lucio
Gat, alhora de tirar endavant políti-
ques, no sempre fàcils d’adminis-
trar, que possibilitin l’accés a un
habitatge digne i assequible, entre
els joves, però també entre les per-
sones que més ho necessiten.

Davant d’aquells que, aixecant la
bandera dels joves de Parets, tot i no
viure en el nostre poble, volen ins-
taurar un discurs pessimista i des-
tructiu de l’Ajuntament, nosaltres
apostem per la Catalunya opti-
mista, pel Parets del bon rotllo que
amb el diàleg, la reivindicació i la
crítica constructiva aferma el nostre
compromís per resoldre les proble-
màtiques dels joves de la població. �

MIGUEL ÁNGEL GRANADO

Joves a Parets i habitatge

En nom de l’executiva de la JSC de Parets

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

La Gallineta ha decidit tancar el casal popular que, des de desembre

de 2000, té obert al carrer Àngel Guimerà. Mollet, doncs, perd un altre

ateneu popular (després que a finals de 2004 la Maketa també baixés

la persiana) i, amb ell, una alternativa social i cultural d’oci nocturn.

La decisió s’ha prés després de detectar una manca de relleu –que 

s’ha generalitzat a moltes altres entitats–, un desgast després de 

mantenir un local obert durant vuit anys i, sobretot, unes ganes 

d’abocar l’energia a un programa d’activitats, més que no pas al 

manteniment d’un punt de trobada. I això és precisament el que 

perdrà la ciutat, un indret obert per organitzar activitats de tot tipus:

xerrades, exposicions, concerts de petit format, lectures literàries, etc.

Amb tot, Mollet ha guanyat centenars de ciutadans que hi han 

compartit debats i projectes, i que s’han format en l’autogestió, en 

la col·laboració i en la coresponsabilitat. I molts d’ells, tot i que no hi 

hagi galliner, continuaran esvalotant la ciutat. �

MOLTS CIUTADANS S’HI HAN FORMAT EN L’AUTOGESTIÓ,

EL VOLUNTARIAT, LA COL·LABORACIÓ I LA CORESPONSABILITAT

Esvalotar sense galliner

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

l passat dimecres 7 de
gener, ens vam aplegar
al Figaró moltíssimes
persones per donar l’úl-

tim adéu a l’Anna Bosch. Entre
altres aspectes a destacar de la seva
vida, ella va ser la primera alcaldes-
sa democràtica de Mollet del
Vallès, després de quaranta anys de
dictadura,  i em va commoure el fet
de ser-hi present representant la
ciutat que ella tant havia estimat. 

Són, sempre, moments tristos,
moments de sentiments, en què se’t
fan paleses la brevetat i la senzille-
sa de la vida, però també són mo-
ments en què, inevitablement, om-
ples el teu pensament dels records
que tens de la persona traspassada.
Records que, sovint, són de vivèn-
cies compartides; d’altres, d’allò
que familiars i amics t’han explicat
de la vida i de la manera de ser, de
les alegries i de les decepcions, de
les lluites i dels treballs d’aquella
persona que estem acomiadant.

Aquell dia, al Figaró, no vaig po-
der evitar que pel meu cap fluïssin
tot un seguit d’imatges i de parau-
les que havia anat recollint sobre
una vida clarament, rotundament
dedicada a intentar un món millor,
en una Terra amb futur.

E

JOSEP MONRÀS

Anna Bosch: homenatge al compromís

Ella representava el 
compromís amb el seu
poble, la ciutadania, la
democràcia i les llibertats

APORTACIONS ��� Alcalde de Mollet del Vallès

Així, no se’m feia difícil reme-
morar aquells primers anys de lli-
bertat, aquell primer govern muni-
cipal de coalició de les forces
democràtiques (PSUC, PSC,
CDC), l’any 1979; aquell poble
nostre tan necessitat de l’impuls
de les idees, del treball, de la
transparència, de l’honestedat, de
la participació, dels serveis a la
ciutadania, de les infraestructures
bàsiques socials i culturals, del re-
torn a la identitat, de les escoles i
dels centres sanitaris i esportius
que tant necessitàvem i que no te-
níem, dels barris abandonats, del
Gallecs perdut... De pedagogia i
pràctica de la democràcia recupe-
rada. Somnis que apareixien com
a reptes imprescindibles, inajorna-
bles dels governs municipals de-
mocràtics.

La nostra ciutat va tenir la sort

de comptar amb una persona ex-
cepcional per dirigir el primer
Ajuntament democràtic. L’Anna
Bosch representava, per sobre de
tot, el compromís amb el que era
el seu poble, amb la ciutadania,
amb la democràcia i les llibertats,
a posar l’Ajuntament al servei del
poble; el compromís amb els més
necessitats, amb l’esperança en el
present i en el futur. En resum,
l’Anna Bosch representava el com-
promís amb un món més humà.
Per això deia al principi que em
sentia commogut de poder repre-
sentar la meva ciutat, perquè puc
imaginar perfectament les grans di-
ficultats en què es va trobar l’Anna
Bosch en arribar a l’Alcaldia i el
seu treball ardu, ferm, incansable
per superar-les. Com a alcalde, en
vull fer públic reconeixement.

Després, tota la vida de l’Anna
Bosch va continuar amb aquest
compromís cap a tot el que l’en-
voltava, i que, sobretot, es va con-
cretar en la pau, la Terra i la do-
na. Els tres elements imprescin-
dibles per a la vida humana, per a
una existència feliç, per a una hu-
manitat amb futur. Gràcies a l’al-
caldessa Anna Bosch, hi estem
més a prop. �

Els indicadors són que es 
ven poc de tot i les grans
empreses han de tancar,
i si redueixen beneficis? 

esig repetit milions de
vegades ara fa quinze
dies. Desitjar no és ofen-
dre ni duu més conno-

tació que la sinceritat o el compro-
mís social. Iniciem l’any amb temps
mogut. Neu i pluja i l’anunci d’aco-
miadaments, mal auguri pel món
laboral. I un cop més, hem assistit a
la ridiculesa de les ja pudents nego-
ciacions sobre quants diners ens
toquen i com repartim el pastís, per
no usar l’exemple del cafè per a
tots, el cafè és al final d’un àpat i de
moment el que hi ha damunt la
taula incompleix les expectatives de
la majoria de catalans. Esperem
però el final de la pel·lícula; les de
plorar a vegades tenen final feliç.
Sempre ens queda tornar al Japó, a
no sé què fer, però l’exotisme ja s’ho
mereixia. On han deixat el compro-
mís social alguns dels que ens mare-
gen amb tanta retòrica.

Malgrat tot, per algú sí que serà
bon any. Els qui poden o se suposa
que poden, ni en temps de crisi,

han evitat les pujades de tot en per-
centatges ofensius. Tradició o traï-
ció als moneders? Interessa que el
ciutadans no pateixin massa i notin
el mínim possible la crisi que ens
han portat el especuladors i la gran
banca? Caldria preguntar als polí-
tics que des de dalt ens omplen
amb bones paraules buides, si es-
tan disposats a abaixar o treure im-
postos perquè tothom pugui passar
la recessió econòmica sense ofegar-
se, de tant com ens haurem d’es-
trènyer el cinturó. Sembla que els
indicadors són que es ven poc de
tot i les grans empreses han de tan-
car, i si redueixen els beneficis? I si
treuen o minimitzen alguns impos-
tos? Quan els models econòmics
semblen obsolets, asseguts a la tro-
na amb el cul calent és difícil man-
tenir el cap fred i clarivident; la so-
lució és de matemàtica bàsica. Hi
ha el que hi ha i prou, són faves
comptades. Bon any! �

D

� lacasilla_1954@hotmail.com

DES DE FORA VILA

JOSEP 

S E R R A

Mestre i escriptor

Bon any

‘



DV, 16 GENER 2009 21OPINIÓ contrapunt

A Joan Abelló
CEIP JOAN ABELLÓ�Mollet

–Ei  Maria, què tal?
–Estic trista.
–Ho dius pel Joan Abelló, oi?
–Doncs sí. 
–Em sap molt greu, què farem
ara? Creus que ens canviaran el
nom de l’escola? Era seva, oi?
–Ja ho crec, a més sempre venia a
veure els passadissos guarnits amb
els nostres dibuixos i treballs...
–I per Nadal li cantàvem nadales
que fins i tot el feien emocionar.
–És veritat!
–Ara, el que més m’agradava era
el dia de Sant Jordi, la festa de
l’escola. Arribava amb el seu
barret negre, el bastó amb l’em-
punyadura en forma de figura i el
llacet de pintor. S’asseia amb un
somriure simpàtic mentre nosal-
tres ballàvem i fèiem les nostres
actuacions.
–Creus que el gegant i l’estàtua el
trobaran a faltar?.
–Què dius Maria? Tens molta
imaginació! Per cert, la senyora
que està al quadre que hi ha a la
sala d’actes,  és algun familiar seu?
–No, a mi em va dir la mare que
era la seva musa.
–Musa!!! Què vol dir això?
–És una deessa que t’inspira quan

ets artista.
–Au, va!!
–Però tu no saps que els artistes
han de tenir molta d’imaginació?
–Vols que et digui una cosa? Jo,
quan em poso a dibuixar o a pin-
tar tanco els ulls un moment i faig
veure que sóc el Joan Abelló.
–Ah sí, doncs jo ho he pensat més
d’un cop també...
-–Ara quan vegi  la musa aquesta
que dius me la quedaré mirant i li
picaré l’ullet, a veure si em passa
una mica de la seva inspiració. 
–Saps què penso? Que ara si guan-
yem algun premi per sant Jordi
qui ens felicitarà?
–Ostres Maria, és veritat, no ho
havia pensat... �

Adéu estimada Anna
RITA SAGARRA�Martorelles

Ens vam conèixer quan érem molt
joves. Els temps eren difícils i una
part de les nostres vides es movia
en les tenebres de la clandestini-
tat. Però estàvem il·lusionats,
plens de vida i confiats en els can-
vis que ja es pressentien. Vam ser
molts els joves de Mollet que ens
vam mobilitzar per a la campanya
de les primeres eleccions munici-
pals, l’Anna Bosch va ser la nostra
alcaldessa.

Però més enllà de tot això l’An-
na ha estat un referent de cohe-
rència entre el que deia i el que
feia. Posseïdora d’un intel·lecte

brillant i d’una inquietud irreduc-
tibles, mai es va conformar a viu-
re la vida sense pensar en els al-
tres. I per això som moltes les
persones que la recordarem com
un puntal ferm en moments de
les nostres vides.

Va ser una lluitadora incansa-
ble en tots els sentits de la vida,
no només mirant cap el món ex-
terior sinó també cap a l’interior
del ser. La força transformadora
que la movia la va portar a com-
prendre que ella també era un
projecte de canvi i va emprendre
una tasca constant de superació,
d’integració i desenvolupament
ple, per a ella mateixa, la comuni-
tat i l’univers.

La darrera vegada que la vaig
veure estava brillant i lúcida, mi-
rant la mort cara a cara (com no
podia ser d’altra manera). S’havia
transformat en una esplèndida pa-
pallona i tenia preparades unes bo-
niques ales transparents amb les
que emprendre la darrera volada. �

En temps de crisi
M.ARMENGOL (GSF)� Sant Fost

Al ple extraordinari del 22 de de-
sembre, l’equip de govern de Sant
Fost (IUSF-CIU-ERC) va aprovar
els pressupostos per al 2009. Gent
per Sant Fost (GSF) no vam donar
suport a aquests pressupostos, entre
d’altres motius, perquè entenem
que davant la situació de crisi gene-
ralitzada en què ens trobem  l’ad-
ministració ha d’actuar en dues
àrees claus: augmentar els recursos
a Serveis Socials i Benestar Social i
donar suport a la Promoció
Econòmica. La partida de Benes-
tar Social no s’ha vist incrementa-
da. La de Serveis Socials només ho
ha estat en 2.000 euros i la de
Promoció Econòmica l’han dismi-
nuit: de 6.000 ara ha passat a tenir
4.000 euros. Cal que l’Ajuntament
doni suport el comerç local, les
botigues, les indústries. Què podrà
fer el regidor de Comerç, amb
aquesta quantitat? (esperem que
tingui imaginació!) Com ja va dir
la senyora alcaldessa “s’hauran de
fer les coses imprescindibles i dei-
xar les prescindibles per millors
temps”. Doncs no entenem per
què ha pujat de 6.000 a 7.000
euros la partida per a Patrimoni
cultural i memòria històrica. Tot i
creure que en aquest àmbit hi ha
molt per fer, en aquests moments
és més necessari, per exemple,
ampliar la partida de beques esco-
lars (menjador, llibres, material
escolar) que el curs 2007-2008 va
estar dotada de 3.933,35 euros. �

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
�

l 1979 vam viure un dels moments més
importants de les nostre vides: la 
constitució del primer ajuntament
democràtic desprès de la llarga nit del

franquisme. Era una doble satisfacció; el Partit
Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) guanyava
les eleccions municipals i la companya Anna Bosch
era elegida alcaldessa. Érem un grup de joves i no
tan joves encapçalat per l’Anna que entràvem a
l’Ajuntament de Mollet amb la il·lusió que s’obria
una nova etapa política per a tots els pobles i 
ciutats, per a la ciutadania, i que posava fi a una
llarguíssima dictadura en què molts havíem hagut
de conviure tota la nostra vida. No va ser un camí
fàcil, sense experiència institucional, però amb
una gran valentia política es van emprendre 
iniciatives per fer front a la precarietat total de
Mollet. Com a alcaldessa, va encapçalar una 
planificació total de la ciutat. Ella va iniciar una
transformació sense precedents, es va planificar la
ciutat per transformar-la, modernitzar-la, es van
potenciar els equipaments escolars i esportius, les
zones verdes i es feia front per primer cop al 
problema de Gallecs. També es resolien problemes
socials importants pendents històricament. 

Van ser quatre anys intensos i al capdavant 
l’Anna Bosch, infatigable, treballadora, va ser una
alcaldessa amb una total dedicació a la ciutat i a
Catalunya. Els primers quatre anys de democràcia
municipal es van posar els fonaments del Mollet
que tenim avui; una ciutat pensada, organitzada,
ben planificada. Molts recordaran que no va ser
gens fàcil canviar una planificació urbanística 

prevista per a 200.000 persones i deixar-la amb 
60-80 mil. Gràcies a la decisió i empenta de l’Anna
avui els molletans gaudim d’una qualitat de vida
que no tindríem. L’Anna va ser una persona 
compromesa amb l’aprofundiment de les llibertats
nacionals de Catalunya i drets socials i polítics de
les persones fins el final del seu camí. Durant
aquests anys ha seguit treballant per la igualtat
entre dones i homes, per la pau i la justícia, i 
vinculada als moviments ecologistes, per un model
de societat més equilibrat i sostenible. Tot això
com una forma d’entendre el seu compromís amb
la societat i els seus valors. Durant el seu mandat
es van construir les bases del Mollet d’avui i, és
per això, que la ciutat i tots nosaltres li devem a
l’Anna un reconeixement honorífic per la seva 
trajectòria en favor d’una societat més justa, però
sobretot per haver estat la primera alcaldessa 
democràtica de la ciutat desprès de la dictadura.

En el ple del 20 de maig de 1983, s’acomiadava
dient “hem esmerçat molts esforços, satisfets per-
què no han estat endebades el treball realitzat. En
aquesta etapa, l’Ajuntament i el poble junts hem
aconseguit que Mollet sigui una ciutat agradable
amb rostre més humà”. Amb aquest comiat, feia
una crida a seguir treballant per aconseguir una
societat més justa i solidària. Aquest ha estat  el
llegat que ens ha deixat i hem de treballar per
complir-lo, tots junts ho podrem aconseguir.

REGIDORS DEL PSUC (1979-1983) RAMON BELLAVIS-
TA, CARME COLL, DOMINGO MIGUEL, ÀNGEL RODRÍ-
GUEZ, JOSEP TORRECILLAS I ÀLVAR YAÑEZ � Mollet 

E
Una ciutadana il·lustre

Aquesta era la imatge del 
reciclatge a Martorelles el 
passat dia 9 de gener. A la 
cantonada del carrer de l’estanc
amb el carrer Indústria, s’hi
apilen les escombraries, i així
portava uns quants dies. 

F. CALLE� Martorelles

Així es recicla
a Martorelles

�

VOX POPULI

Pren algun tipus 
de prevenció
en aquestes dates
per evitar la grip?

Dolores 
Palma

Mestressa de casa
(48) LLIÇÀ DE VALL

No, normalment no, perquè em
vaig vacunar un cop i em va anar
molt malalment. Sí prenc molts
sucs de taronja i kiwi.

Pilar
Soley

Mestressa de casa
(33) PALAU-SOLITÀ

No, no acostumo a posar-me
malalta. Sí que prenc sucs i
menjo molta fruita i verdura.
També m’abrigo molt. 

Marco Arturo
Galindo

Aux. d’infermeria
(20) MOLLET

Em vacuno, tot i que no serveix
de res. A part, l’únic que faig és
abrigar-me molt per intentar no
agafar refredats.

Juan Carlos
Giménez

Pintor (21) 
MOLLET DEL VALLÈS

No prenc cap tipus de mesura
per no refredar-me, però sí que
em protegeixo molt del fred;
fins i tot porto barrets. 

Priscila
Loba

Botiguera (32) 
PARETS DEL VALLÈS

No prenc cap mesura per 
evitar la grip, però tampoc 
m’acostumo a posar malalta
perquè m’abrigo molt.

Esther
Rodríguez

Aturada (20)
MOLLET DEL VALLÈS

No, però tampoc acostumo a
refredar-me. Sí prenc més 
mesures amb el meu fill, que
es vacuna.

Text i fotos: ANNA PALOMO
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hivern s’ha mostrat
fred i inhòspit des de
Nadal, com si la grisor
dels núvols i les baixes

temperatures volguessin acompan-
yar-nos en la tristor. Cada família
plora els seus morts i, des de l’inici
de l’hivern, ens han deixat  més de
30 molletans. He anat sovint al ta-
natori o a casa d’amics i veïns que
havien perdut un ésser estimat i el
ploraven; són morts sentides en la
intimitat que, per a cada família,
assenyalaran amb una tristor espe-
cial aquestes dates en els propers
anys. La Teresa, el Gregorio, l’Eze-
quiela, el Vicenç, la Montserrat, el
Victoriano, la Carme, en Joan...

No hi ha morts més importants
que altres perquè la mort ens igua-
la, però hi ha vides amb dimensió
pública que s’acaben, i el dolor de
la mort, sense deixar de ser íntim
per a la seva família i els seus
amics, es fa col·lectiu, de tot un
poble. Aquestes festes de Nadal he
sentit la tristor personal i he copsat
el dolor de Mollet sencer, perquè
Mollet no podria entendre’s ni ex-
plicar-se sense l’Anna Bosch, en Jo-
an Abelló i en Josep Rebull. El seu
final els ha unit més del que ho ha-
vien estat en vida. Nadal, Sant Es-
teve, Reis...  com si es tractés d’un
degoteig de males notícies, sonava
el telèfon i semblava impossible
l’encadenament de pèrdues tan
significades per a la història recent
de la nostra població.

JOAN ABELLÓ MORIA ALS 86 ANYS HA-
VENT ACONSEGUIT L’ÈXIT com a pin-
tor. Tot i que la faceta creativa d’A-
belló va més enllà de la pintura, els
seus viatges arreu del món, el reco-
neixement internacional, la Presi-
dència del Cercle de Belles Arts i el
gran complex cultural que suposen
el Museu i la casa natal avui con-
vertida en exposició permanent de
la seva col·lecció, ens en deixen tes-
timoni privilegiat d’aquesta vida
plena de creativitat, d’explosió de
color. L’Abelló del paisatge vallesà,
dels racons molletans, nascut en
una casa humil del carrer Lluís Du-
ran,  serà recordat per la seva etapa
d’èxit apoteòsic de l’explosionisme,
però a mi m’agrada recordar i com-
partir-ho aquests dies amb tots vosal-
tres, el llunyà Abelló dels dibuixos
furtius en els tovallons dels bars on,
sent encara una criatura, treballava
de cambrer per guanyar algun diner
i poder comprar llapis de colors; el
que pintava sobre roba de sac el re-
trat de la seva àvia; el que feia obres
d’art reaprofitant cartells d’informa-

L’

MONTSERRAT TURA

Nadals tristos per a Mollet

APORTACIONS ���
Consellera de Justícia de la Generalitat

ció ferroviària; el dels seus primers
paisatges urbans del Mollet enmig
de la boirina: la farinera, el carrer
de la Ganiveta.

El gran Abelló consagrat, el po-
dem trobar a tots els llibres que re-
cullen la seva obra i a les exposi-
cions que, merescudament, li
serviran d’homenatge. Però Mollet
s’identificarà sempre amb el trans-
gressor, indòmit, lluitador per fer
entendre a la seva família i als seus
convilatans que ell no podia viure
sense mostrar la vida a través de la
mirada de l’artista. Les capes i els
grans barrets de la seva primera
època eren –sens dubte– una pro-
clama a trencar la monotonia, la
repetició mimètica dels dies. És
l’Abelló rebel, el que combatia
contra corrent la resignació grisa
de la postguerra, el que jo vull veu-
re en observar l’Arlequi a la plaça
que porta el seu nom i que durant
molts anys va ser la imatge de la
forta activitat cultural de Mollet, o
de la Garriganga, a tocar del mer-
cat, en homenatge a les joves mar-
manyeres que, enmig de la dura vi-
da de la venda dels seus productes
als mercats, tenien els seus somnis,
captivades per l'art. És l’Abelló
arrelat a Mollet abans d’enlairar el
vol cap a horitzons llunyans i el
que, tot i el vol enlairat arreu del
món i en els cims dels èxits, sem-
pre pensava en aquest espai de ter-
ra vallesana per deixar-hi el seu pò-
sit i per descansar eternament, el
que enyorarem sempre més.

INEXPLICABLEMENT JOVE, INJUSTA-
MENT PRECIPITADA, RABIOSAMENT

CAPTIVADORA, LA MORT S'EMPORTA-
VA JOSEP REBULL, gran admirador
de l’art abelloní. El somriure jove,
d’ulls blaus, de la Rambla de Mo-
llet. El seu món, l’audiovisual; la
seva aposta molletana, TV Mollet,
per la qual ho hauria donat tot.
Com si fos ara, el recordo i el veig
mostrant-me les darreres adquisi-
cions de tecnologia avançada per a
la gravació i edició d’imatges. El
tractament de les imatges era la se-

va passió, i l’encomanava a tots els
seus col·laboradors. El voluntaris-
me i l’esforç van fer possible anys i
anys de televisió privada a Mollet
quan molts altres projectes havien
fracassat al cap de pocs mesos d’i-
niciar l’emissió.

El fill petit de Can Rebull, de
cabells d’or i ulls clars com la seva
mare, ja no m’acompanyarà amb
el somriure als llavis, encuriosit
per la rabiosa actualitat de Mollet i
de Catalunya, per la Rambla on
els castanyers es tenyeixen de color
de mel quan s’acaba l'estiu.

Es movia bé en les cruïlles per
haver nascut a la tradicional i im-
prescindible botiga dels Quatre
Cantons, a tocar d’un torrent que
va ser obstacle i problema fins a la
seva reconversió en rambla. Però la
seva habilitat no el va ajudar a des-
pistar la mort, que, tossuda i irre-
versible, no es va deixar desviar per
cap cruïlla el dia de Sant Esteve.

Va ser cap de llista per CiU a les
eleccions municipals de 1995 i,
per tant, el cap de l’oposició al Go-
vern municipal que jo presidia, i va

fer d’opositor il·lustrat i ferm, sense
treva en aquells afers en què creia
que el seu projecte era millor, però
sense confondre mai la confronta-
ció d’idees amb la confrontació de
persones. Ferm i sense treva, però
sense perdre el respecte ni a les
persones ni a la institució, el nostre
Ajuntament. He sentit profunda-
ment la seva mort perquè no puc
perdonar-li la pressa per emportar-
se’l, i perquè se m’ha emportat un
amic amb molt de camí per recó-
rrer, amb molta vida no viscuda. 

VA MORIR LA NIT DEL DIA 5 DE GE-
NER, QUE ELLA HAVIA FET MÀGICA

PER A TANTS INFANTS. L’hivern fred
es va vestir de blanc per acomiadar
la ment més clara, la dona més va-
lenta de la lluita antifranquista, de
la defensa de les llibertats, del tre-
ball incansable per l’emancipació
dels treballadors, la protagonista de
la democratització de l’Ajunta-
ment de Mollet, que va ser la guan-
yadora indiscutible d’aquelles elec-
cions de 1979, les primeres després
de la llarga nit del franquisme.
L’Anna Bosch i jo mai vam militar
en el mateix partit, però vam coin-
cidir en els òrgans unitaris de lluita
antifranquista com l’Assemblea
Democràtica o els moviments veï-
nals, molt actius en les darreries de
la dictadura i durant la Transició,
perquè les condicions de vida a la
ciutat després del gran fenomen
migratori viscut a la dècada dels 60
eren insostenibles. Sense clavegue-
ram, sense aigua, sense enllume-
nat, sense escoles suficients, amb
orgull i valentia un poble humil
s’aixecava, tot i la repressió que pa-
tia qualsevol mobilització social.
Ella va ser-ne la cara més visible i
va protagonitzar l’entrada de la de-
mocràcia, de la representació legí-
tima del poble, a l’Ajuntament.

L’esperaven dificultats extraordi-
nàries perquè els problemes eren
molt importants, però viure aquells
primers anys de treball intens dels
ajuntaments democràtics omplia
d’entusiasme tots els qui van parti-

cipar-hi. No hi ha hagut cap altra
etapa tan emocionant com la que
obre les portes a la llibertat i a la
participació del poble en la resolu-
ció dels seus problemes, en el di-
buix del propi destí. No va ser un
camí ni fàcil ni planer, el debat i
aprovació d’un Pla General d’Or-
denació Urbanística que posava
fre a l’especulació desmesurada i
institucionalitzada de l’etapa fran-
quista, la recuperació de l’activitat
cultural que, tot i resistent, larva-
da, feia molts anys que no es mos-
trava amb la vitalitat que ho va fer
en aquell tombant de dècada dels
70 als 80. Clavegueres, on l’aigua
residual circulava a cel obert;
llum, on hi havia foscor; escola,
on els infants mostraven avidesa
per saber. Però, tot i que els anys
dulcifiquen el record, no van ser
fàcils, i els conflictes permanents
entre els partits del pacte de pro-
grés i, especialment, els conflictes
amb el propi partit (PSUC) van li-
mitar l’ocupació del càrrec públic
d’alcaldessa als quatre anys de la
primera legislatura. Menys visible,
però igual de combativa, no ha pa-
rat fins a la mort de lluitar pel
món que ella somniava, i d’expli-
car-ho amb una especial capacitat
per a la comunicació humana que
tothom li ha reconegut. 

El comiat, a la seva vila natal del
Figaró, va ser-ne una prova irrefu-
table. El Centre Cívic a vessar, i
acomiadant-la no només les parau-
les dolces i agraïdes de la família,
sinó també les veus de tots els
col·lectius als quals estava forta-
ment vinculada, perquè l’Anna no
entenia d’egoismes i lluites indivi-
duals; sabia que per transformar el
món cal sumar esforços, somnis
d’horitzons llunyans que només
s’apropen amb la constància, que
ningú com ella practicava atesa la
seva malaltia crònica, que li va fer
molt més difícil el somriure que
mai no va abandonar.

NO HI HA MORTS MÉS IMPORTANTS

QUE ALTRES, PERÒ L’ANNA, EN JO-
AN I EN JOSEP VAN TRIAR EL CAMÍ

DE TREBALLAR PELS ALTRES, d’in-
tentar que el seu esforç els fos re-
tornat en millora de les condi-
cions de vida dels altres, en gaudi
de la ciutadania molletana. L’An-
na Bosch, intervenint directament
en la lluita per treure’ns de la mi-
sèria on el franquisme ens havia
portat; l’Abelló, ensenyant-nos a
ser més cultes i lliures a través del
seu art, i en Josep Rebull, portant-
nos a casa les coses que passaven a
la nostra comunitat molletana, sa-
bent que per canviar les coses és
imprescindible conèixer-les. El
calendari ha volgut que tots mo-
rissin en aquestes festes assenyala-
des, encadenant-se com una se-
qüència macabra. Jo els vull retre
un personal homenatge, esmor-
teint el dolor de la pèrdua amb el
goig d’haver-los conegut i amb
consciència de tot el que he d’a-
grair al seu mestratge. �

L’oposició de Rebull va
ser ferma i sense treva,
però sense perdre el 
respecte a la institució

L’Anna no entenia de
lluites individuals; sabia
que per transformar el
món cal sumar esforços

L’exalcaldessa de Mollet recorda els recentment desapareguts Joan Abelló, Josep Rebull i Anna Bosch



Esplèndid inici d’any del CB Mo-
llet Recanvis Gaudí que dissabte  va
sumar a casa la quarta victòria a Lli-
ga EBA (2 com a locals i 2 com a
visitants). Amb aquest darrer resul-
tat, l’esquadra molletana treu una
mica el cap de la zona de descens i
assoleix els registres necessaris com
per aconseguir la salvació. Tot de-
pendrà de la trajectòria de l’equip a
la segona volta de la competició. 

Els homes d’Àlex Coma van
guanyar 62-60 al CB Navàs en un
final agònic que Àlex Arenas va so-
lucionar amb talent en els darrers
instants perquè, a falta de sis se-
gons per al final, el matx estava
empatat. L’índex d’encert dels mo-
lletans va continuar més aviat baix,
però l’equip d’Àlex Coma va plan-
tar una magnífica defensa i, amb

més de 10 rebots capturats en atac,
els molletans no van concedir sego-
nes opcions al rival. “Vam agafar
més rebots i això ens va salvar,
també cal destacar l’alt encert des

de la línia de tirs lliures [82%].
Potser hem tingut el punt de sort
que ens ha faltat altres jornades”,
destaca el tècnic local.

Amb la quarta victòria al sarró,

els molletans acabaran la primera
volta aquest dissabte a la pista del
Monte Ducay Olivar (18.30h). És a
dir, aquest cap de setmana toca des-
plaçament a Saragossa. Com ja se
sabia, el CB Mollet tenia acumulats
els viatges més llarg a la primera
volta. Els aragonesos són quarts,
empatats a victòries amb els tercers;
els entrena el mític Alberto Angulo
que va agafar el relleu d’Iglesias a la
banqueta dels aragonesos a princi-
pis d’aquesta temporada. 

Amb tot, el CB Mollet presenta-
rà a Saragossa novetats importants.
Aquest dissabte debutarà amb l’e-
quip el pivot de 23 anys Àlex San-
martín que s’ha convertit en el dar-
rer reforç del planter molletà.
Sanmartín (2,04 metres d’alçada)
prové de CB Valls, un club ara ma-
teix amb problemes. Amb aquesta
incorporació, l’equip d’Àlex Coma
guanyarà en poder d’intimidació,
reforçarà el joc interior, potenciarà
l’índex rebotador i permetrà millo-
rar l’encert sota cistella. D’altra
banda, Jaume Viñallonga és baixa i
ha marxat al Castellar de Copa Ca-
talunya. El pivot molletà, que sor-
tia recentment d’una greu lesió,
necessita jugar minuts i ha decidit
buscar-se les garrofes fora de Mo-
llet pel que resta de temporada. �
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� BÀSQUET | L’ESCOLA REBRÀ EL MONTESSORI-PALAU 

� � L’Escola Sant Gervasi va perdre contra el Cabrera, tercer a la lliga,
per 70 a 57, de manera que cau a la vuitena posició. A la propera 
jornada rebrà el Montessori-Palau (12è). També el CB Parets ensopegava
a la pista de l’Ametlla (89-70). La setmana vinent rebrà el Caldes.

L’HOQUEI TRENCA LA BONA RATXA
AMB L’ABSÈNCIA DE COMALAT 24

L’EMPAT AMB EL SANTS CULMINA  
L’ASCENS DEL BILLAR MOLLET 26

TRIATS ELS FINALISTES DE LA NIT DE
L’ESPORT, QUE SE CELEBRARÀ EL DIA 30  24

� BÀSQUET | Lliga EBA  COMENÇA L’ANY AMB UNA VICTÒRIA AGÒNICA A CASA CONTRA UN EQUIP DE MITJA TAULA

EL SANGER I EL PARETS CAUEN A LES
PISTES FORÀNIES EN LA DARRERA JORNADA

� MOLLET DEL VALLÈS

PEDRO NAVARRO

El CB Mollet suma el quart triomf
i es reforça amb un nou interior

60
62CB MOLLET REC. GAUDÍ

CB NAVÀS

CB MOLLET RECANVIS GAUDÍ: Àlex Arenas
(18), Pau Viladomat (2), Sergi Monròs (10),
Àlex López (1), Jordi Pons (3) –cinc inicial–
Roger Dam (15), Romà Cutrina, Roger
Lleonart (8), Jordi Paredes i Albert Ferrer (5).
PARCIALS: 13-8 / 16-21 / 13-7 / 20-24
EFECTIVITAT: de 2 punts 13/36 (36%), de 3
punts 6/16 (38%) i 18/22 (82%) en tirs lliures.

VICTÒRIA FINAL. L’encert en tirs lliures i els rebots, claus del partit �S.P.

� FUTBOL

Sergio Navarro
deixa el Premià
per impagament
i fitxa pel Gavà

El jugador molletà Sergio Navar-
ro, que va iniciar la temporada a
l’equip de Tercera Divisió del Pre-
mià, ha deixat el club del Mares-
me per impagament. Segons Na-
varro, un directiu de l’entitat
(també vinculat a Mollet per mo-
tius laborals) va signar un contrac-
te amb ell amb el compromís de
pagar-li 10 mensualitats. Fins ara,
però, el jugador no ha rebut cap
cobrament d’aquest acord i només
ha cobrat dos mesos que li va
avançar el club. Al desembre, el
president de l’entitat li va comuni-
car que no hi havia pressupost per
cobrir la seva fitxa, per la qual co-
sa el dia 24 va rescindir el contrac-
te i va començar a entrenar amb
el CF Gavà, a Segona Divisió B.
Precisament, aquest dimecres Na-
varro signava el contracte fins a fi-
nal de temporada amb l’entitat
del Baix Llobregat.

Tot i que el jugador es va mos-
trar disposat a presentar una de-
núncia contra el directiu, en
aquest moment s’ha arribat “a un
acord amb la persona que em de-
via les mensualitats perquè em
pagui una part, però encara no
ho ha fet”,  detallava Navarro. �

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M.E.
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El proper 30 de gener, Mollet cele-
brarà la 16a Nit de l’Esport al
Complex Esportiu Municipal Ca
n’Arimon (21 h), que reconeixerà
les persones i entitats que hagin
destacat durant l’anterior tempora-
da. Es guardonarà el millor espor-
tista masculí, la millor fèmina, un
equip de base, un club o entitat i
una empresa. El jurat també ator-
garà mencions especials a diferents
persones i entitats que s’han distin-
git per la pràctica de l’esport o per
la seva trajectòria professional. 

MENCIONS ESPECIALS

Enguany els guardonats seran Joan
Castellón, corredor i soci del Club
Ciclista Plana Lladó, per la seva
trajectòria de tota una vida dedica-
da al ciclisme com a esport i afició;
Manuel Arroyo Porras, a títol pòs-
tum, director de l’Escola Sant Ger-
vasi i persona molt entusiasta per a
la promoció de l’esport a l’escola, i
Carles Ochoa, atleta molletà que

ha aconseguit finalitzar el Deca
Ironman a Monterey (Mèxic). Pel
que fa a les entitats, els guardonats
seran: el Club Petanca Altaveu, pel
seu 25è aniversari; i el Club Espor-
tiu de Sords de Mollet, per l’orga-
nització del Campionat de Cata-
lunya de sords.

Com ja és tradició, es farà una
menció especial als èxits interna-
cionals. Enguany el guardó serà
per a Anna Tarrés, entrenadora de
l’equip de la Selecció espanyola de
natació sincronitzada, que ha acon-
seguit dues medalles de plata en
els Jocs Olímpics de Pequín. A
més, s’atorgaran altres premis com
el de la comunicació, el de l’espor-
tivitat i el de l’esportivitat als Jocs
Esportius Escolars. �

� RECONEIXEMENT | MENCIONS A JOAN CASTELLÓN, MANUEL ARROYO I CARLES OCHOA

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

La Nit de l’Esport reconeix
els millors de la temporada

� HOQUEI | PROPERA JORNADA CONTRA EL CALDES

� HANDBOL | EL CH SANT FOST S’ENFRONTA AL LÍDER

El Nadal i l’absència 
de Comalat aturen la 
bona ratxa del Mollet HC

� � PARETS / SANT FOST. Després de ju-
gar un bon partit, l’Handbol Parets
va guanyar dissabte el Pardinyes de
Lleida en un enfrontament que 
es va ajornar el passat 21 de desem-
bre. Pel que fa a la propera jornada,

els paretans, que són sisens, es des-
plaçaran diumenge (12.30 h) a la
pista de l’OAR Gràcia Sabadell,
que es troba una posició per sota
dels de Josep Manel Herrero.

D’altra banda, el Sant Fost, segon
classificat després de guanyar cinc
partits consecutius, rebrà el líder, el
BM Granollers C dissabte (19 h) al
Pavelló-1. �

� MOLLET. L’enfrontament contra el
Reus Deportiu va portar la desena
derrota al Mollet Hoquei Club.
L’absència per malaltia de Marc
Comalat, tant al partit com als en-
trenaments de la setmana, no va
ajudar els jugadors. Segons el tèc-
nic que va substituir el primer en-
trenador, Marc Miranda, “els ju-
gadors confien plenament en
Comalat” i, quan no hi és, “es no-

ta”. També ha afectat els judadors
les aturades dels entrenaments du-
rant les vacances.

Pel que fa al partit, els errors rei-
terats dels molletans van donar la
victòria a l’equip forani. D’altra
banda, “tot i que el Reus és un
equip júnior i no té una bona es-
tructura, els moviments que van
fer, els van fer ben fets”, apunta
Miranda sobre els rivals a la pista.

Dissabte el Mollet es desplaçarà
a la pista del Recam Làser de Cal-
des, 13è a la classificació. �

L’H Parets venç en el partit
ajornat contra el Pardinyes

� MOLLET. La cursa de Sant Vicenç,
organitzada pel Club Atlètic Mo-
llet i l’Ajuntament, arriba enguany
a la 10a edició. La competició tin-
drà lloc aquest diumenge (10 h)
amb sortida i arribada des de la Pis-

ta Municipal d’Atletisme de la Pe-
dra Salvadora. La competició està
formada per tres categories: A (nas-
cuts entre 1993 i 1998); B (1987-
1968); C (1967-1958); i D (1957 i
anteriors). El primer i primera clas-

sificada de la cursa i els tres pri-
mers de cada categoria rebran un
premi. El recorregut és de 10,480
quilòmetres i durarà un màxim de
dues hores.  

Les inscripcions es poden fer a
(www.atletisme.cat/clubs/camollet)
o a les instal·lacions del Club Atlè-
tic, situades a l’avinguda Rivoli,
sense número, de dilluns a diven-
dres de 18.30 h a 20.30 h. El preu
és de 12 o 14 euros. �

� ATLETISME | EL RECORREGUT ÉS DE 10,480 QUILÒMETRES

Tret de sortida per a la
10a Cursa de Sant Vicenç

L’entrenadora de natació 
sincronitzada Anna 
Tarrés serà reconeguda
pels èxits internacionals

· MILLOR ESPORTISTA MASCULÍ

Lluís Solà (Club Muntanyenc)

Luís Rojas (Club Escacs Mollet)

Albert Raga (C.Atlètic Mollet)

· MILLOR ESPORTISTA FEMENÍ

Paula Canut, Boccia (Can Vila)

Cristina Núñez (C.Atlètic Mollet)

Júlia Marco (Club Patinatge)

· EQUIPS DE BASE

Juvenil A Unió Futbol Sala

Benjamí A del CF Mollet UE

Equip masculí de relleus 4x100

del Club Atlètic Mollet

· CLUB O ENTITAT

Club Patinatge Artístic Mollet

Club Bàsquet Mollet

CF Mollet UE

· CLUB O ENTITAT

CEIP Montseny

CEIP Joan Salvat-Papasseit

IES Vicenç Plantada

· EMPRESA

Recambios Gaudí 

Cray Valley

Caja Granada 

NOMINACIONS

Els finalistes
3
2MOLLET

REUS DEPORTIU

26
33PARETS

PARDINYES
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La secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya 
de Mollet desitja a tots els molletans i molletanes que 
GAUDEIXIN DE LA FESTA MAJOR D’HIVERN.

www.esquerra.cat/molletvalles
molletvalles@esquerra.org Joventuts d’Esquerra Republicana

Aquest any 2009 ha de reportar més benestar i democràcia per a 
Mollet, i ha d'obrir les bases per aconseguir ben aviat 
la plena llibertat de Catalunya.
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Després de tres anys, el primer
equip del Club Billar Mollet torna-
rà a jugar a la Primera Divisió de la
Lliga Interclubs Tres Bandes.
Aquest dissabte, el conjunt molletà
aconseguia l’ascens després d’em-
patar a casa amb el Sants, en un
partit molt ajustat. Amb aquest re-
sultat, el CB Mollet s’assegurava
l’ascens, ja que igualava amb 19
punts el primer classificat, el Sants,
que tot i quedar líder de la catego-
ria no podrà pujar perquè el club
barceloní té un altre equip a Pri-
mera. Romà Busquets, membre de
l’equip, apunta que “l’ascens és tot

un èxit ja que l’objectiu de la
temporada era no baixar de cate-
goria”, explica Busquets. Segons el
billarista, la clau de l’ascens ha es-
tat la regularitat de l’equip, que
dels 14 partits jugats, n’ha guanyat
7, n’ha empatat 5, i n’ha perdut 2,
precisament contra el Sants i el
Granollers, que finalment ha que-
dat tercer de grup amb 18 punts.

FINAL A CASA

El partit definitiu es va jugar a casa
dissabte. Tot i els nervis, els molle-
tans, que amb l’empat ja en tenien
prou per pujar, van aconseguir
guanyar dues de les quatre partides.
El resultat va ser: Garcia, 30 - Pas-

tor, 31; Vilaseca, 22 - Batlle, 20; Fe-
liu, 24 - Piqué, 22; Busquets, 27 -
Vicente, 39. 

Ara el primer equip del CB Mo-

llet descansarà fins al 31 de gener,
quan comenci a disputar una nova
competició, la Lliga de quatre mo-
dalitats. �

� BILLAR | L’EQUIP TORNA A PRIMERA DIVISIÓ DESPRÉS DE TRES ANYS

� MOLLET DEL VALLÈS

LAURA ORTIZ

El Billar Mollet assoleix l’ascens

Tot i la bona imatge que van donar
els homes de Gurri, el CF Mollet
no va poder aconseguir el triomf al
camp del Rubí, líder del grup. El
tècnic va haver de reorganitzar la
defensa en l’últim moment després
de les baixes de Xavi Planas, per le-

sió, i els fitxatges de Cristian Jimé-
nez, pel Novelda, i Guillem Borja,
pel Sant Joan Despí. Malgrat
aquest handicap, el Mollet va plan-
tar cara i es manté quart en la clas-
sificació. Diumenge (12h), el
camp del Germans Gonzalvo re-
brà un altre rival complicat, el Pa-
lafrugell, que és segon, amb 9 vic-
tòries dels 16 partits disputats. �

� FUTBOL | Preferent  ELS DE GURRI SE SITUEN QUARTS DE LA CLASSIFICACIÓ

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT 

El CF Mollet UE planta cara
però perd davant del líder

EN JOC. Vilaseca en un dels moments de la partida �SÍLVIA DE LA PAZ

L’equip rebrà diumenge un altre rival complicat, el Palafrugell, segon de grup

Els billaristes aconseguien l’objectiu després de
l’empat en un partit molt ajustat davant el Sants

� FUTBOL |  Primera Ter.

� Segona Territorial

� FUTBOL SALA |  Territ.

ELS DE MONTOYA MOSTREN
UNA CLARA SUPERIORITAT
�  La Molletense, que ara ocupa
l’onzè lloc de la taula, rebrà diu-
menge el Júpiter CE, quart.

3
1PINEDA DE MAR

UE MOLLETENSE

ELS GOLS DE MARC I MIGUEL
ALLUNYEN L’EQUIP DEL DESCENS 
� Després de la victòria a domicili,
la UE Lourdes rebrà a casa, un
dels cuers, l’Atlètic del Vallès.

2
1CE LLINARS

UE LOURDES

ELS DE SÁNCHEZ SALVEN 
UN PUNT CONTRA EL SEGON
� El FS Parets va sumar un punt en
un encontre complicat. Aquesta set-
mana visita la pista del Barceloneta.

4
4FS PARETS

BOSCO ROCAFORT

ELS MOLLETANS SE SITUEN
SETENS AMB 22 PUNTS

3
3LLUÍS MILLET CP

UNIÓ FS MOLLET

ELS DE SANT FOST SUMEN
ABANS DE REBRE EL VILAMAJOR

6
5POLINYÀ FS

BARRI CAN CALET

LA BONA DEFENSA I L’ATAC
EFECTIU DONEN LA VICTÒRIA
� El nou triomf col·loca el Mar-
torelles sisè. Ara visitarà el camp de
l’Ametlla del Vallès, tretzè.

1
3CF MARTORELLES

FC CARDEDEU

... �

1
2RUBÍ

CF MOLLET UE

RUBÍ: Moreno, Kiki, López (Cristóbal),
Fuentes, Pol, Ponsich (Romero), Kevin
(Santiago), J. Pedro, Sultán, Fernando,
Genís (Raül). CF MOLLET UE: Belles,
Aguilera, Souto, Cuadros, Toni, Jordi
(Muñoz), Mendieta (Fortuny), Marc Arias,
Manolo (J.Manuel); Macedo (Fran) i David.
ÀRBITRE: Carlos Montoro. GOLS: 1-0, Juan
Pedro (34’); 1-1, Macedo (45’); 2-1,
Fernando (67’). 

� PARETS DEL VALLÈS. El CF Parets
ha sumat la cinquena derrota con-
secutiva i ja es troba a un punt de
la zona de descens. Aquesta és la
conseqüència de la derrota que
van patir els homes de Cuni con-
tra el Granollers, que va resoldre
el partit en el primer quart d’hora
de la segona part, amb gols d’Es-
pada, Carlos i Marcial. En la pro-
pera jornada, el CF Parets rebrà el
bellavista Milan.

La derrota dels de
Cuni apropa l’equip
a la zona de descens

0
3EC GRANOLLERS

CF PARETS

� Preferent
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En Bernat el pesca-
dor és la darrera
producció de la
companyia molle-
tana de titelles Ga-
liot, que es podrà

veure aquest diumenge en dues
sessions, dins els actes de Sant Vi-
cenç. A més, el nou espectacle ser-
virà també per celebrar el 15è ani-
versari del grup, que l’ha estat
preparant durant un any.

En Bernat és una mariner que
cada dia surt a pescar amb la barca
Xirla. Un dia, un temporal marí do-
na un ensurt als veïns del seu poble.
Totes les seves deixalles cauen a l’ai-
gua i la fauna marina es disfressa
amb el rebuig per donar una lliçó
als vilatans. D’aquesta manera, Ga-
liot pretén també explicar als in-
fants la importància del reciclatge.

La intenció de Galiot és portar
En Bernat el pescador a les princi-

pals fires de teatre titellaire, com
han fet durant els anys de trajectò-
ria amb els seus altres muntatges.

La companyia ha produït 10 espec-
tacles per a representar en escena-
ris i un altre de carrer. Actualment,
en disposa de set en cartellera, com
L’aneguet lleig, Pinotxo i Anima-
lets. Galiot ha participat en festivals
internacionals de titelles i en esde-
veniments de gran format, com el
Fòrum i els Jocs Olímpics de Bar-
celona.�

� TEATRE | LA COMPANYIA MOLLETANA PRESENTA EL NOU MUNTATGE AL MERCAT VELL

L’ESCENOGRAFIA. Elements del nou espectacle de titelles de la companyia molletana �GALIOT TEATRE
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LA COMPANYIA TAAT I ENFAULATS   
OBREN EL CICLE DE TEATRE PER ALS ESCOLARS

� INFANTIL | ADREÇAT ALS ALUMNES MOLLETANS

� Aquesta setmana ha començat la Campanya de teatre a les escoles,
que promou l’Ajuntament de Mollet en col·laboració amb la Diputació
de Barcelona. Les companyies Taat i la molletana Enfaulats iniciaran
les sessions i rebran prop de 2.000 alumnes de les escoles molletanes. CULTURA

Galiot estrena ‘En Bernat el
Pescador’ pel 15è aniversari
� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

Dins dels actes de celebració de 

l’aniversari i del programa de la 

Mostra de Titelles de Mollet (que se

celebrarà del 24 al 26 d’abril), Galiot

organitzarà una exposició sobre la 

seva trajectòria que portarà el títol de

15 anys penjats dels fils.

EXPOSICIÓ

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

�

*

La companyia Microcosmos Tea-
tre, especialitzada en la innovació
en el teatre musical, presentarà a
La Bombeta el seu darrer especta-
cle, Réssurection à la carte, que es
va estrenar al 2008 a Festival Inter-
nacional de Jazz de Montreal (Ca-
nadà). El muntatge barreja el món
titellaire amb el jazzístic, gràcies a
un argument que presenta una pa-
rella de firaires que asseguren que
es poden comunicar amb el més
enllà i ressuscitar les grans estre-
lles del jazz. Així, aconsegueixen
retornar durant uns minuts a la vi-
da grans intèrprets, com Louis
Armstrong i Frank Sinatra.

JOVE PERÒ EXPERIMENTADA

Microcosmos Teatre va néixer el
2006, de la mà de Júlia Mora i Ar-
nau Vinós, ambdós llicenciats en
Art Dramàtic per l’Institut del Tea-
tre en l’especialitat d’interpretació.
Els dos actors, dirigits per Maria
Santallussia i acompanyats de les
titelles, protagonitzen Réssurection
à la carte, que ha rebut l’assessora-
ment del Mag Lari. Els especta-
cles de Microcosmos s’han pogut
veure a moltes mostres internacio-
nals i han recorregut gran part del
país i l’Estat. �

‘Réssurection à
la carte’ arriba
de Montreal a
La Bombeta
� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M.E.

DIUMENGE 18 de gener · 12h i 18h 

Mercat Vell  · 4,5 euros

DISSABTE 17 de gener · 19.30h 

La Bombeta  · 4 euros
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Com cada any, l’Es-
bart Dansaire de Mo-
llet presentarà un es-
pectacle amb motiu
de Sant Vicenç. En
aquesta ocasió, el

muntatge aplegarà els balladors de
l’Escola i el Cos de Dansa en un
conjunt de coreografies que rep el
títol de Balls, Cançons i Aires i que
pretén mostrar l’evolució dels balla-
dors, amb una barreja de rigor en
les danses i de certa llibertat coreo-
gràfica.

L’Escola de Dansa serà l’encar-
regada, sota la direcció artística de
Toni Gómez, d’arrencar l’especta-
cle amb la coreografia de Joan Vall-
bona Balls a la plaça, que inclou
danses tradicionals com La Bolan-
gera del Pallars, Punta i Taló, L’In-
diot i Els Nyitus. Seguidament,
s’interpretarà una altra coreografia
de Vallbona, Cançons en dansa,
que inclourà un seguit de balls de
creació, en els quals la gresca i el
divertiment són en un primer pla,
com El Tío Fresco, Les Nyacres, La
Casatanya i Kalimba.

La segona part estarà protagonit-
zada pel Cos de Dansa de l’Esbart,

que iniciarà la posada en escena
amb una coreografia d’Albert Sans
dedicada a La Patum de Berga i ti-
tulada Àliga, Maces i Plens, que
compta amb un arranjament musi-
cal de Xavier Capellas.

Balls, Cançons i Aires es clourà
amb Aires de la Terra Alta, una
coreografia també d’Albert
Sans, amb música de Tomàs
Gil i Membrado, que inclou
cinc jotes populars que 
s’han mantingut a les places dels po-
bles de la Terra Alta. Així, amb les
jotes d’Arnes, la Fatarella, l’Horta de
Sant Joan, Pinell de Brai i Pobla de
Massaluca es clouran les danses. �

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M. ERAS

L’Esbart uneix escola i cos
de dansa en un espectacle

� MOLLET. La llibreria L’Illa acollirà
dilluns (20h) un homenatge simul-
tani amb altres municipis a l’escrip-
tor Edgar Allan Poe (Boston, 1809 -
Baltimore, 1849), amb motiu dels
200 anys del seu naixement. A la
sessió, presentada per l’escriptor lo-
cal Pep Homar, s’evocarà l’obra del

creador del conte literari modern i
un dels inventors dels gèneres de
ciència-ficció. Marta Vilaret, de
Toc Dart, llegirà el conte Els fets
en el cas M. Valdemar. La Societat
Catalana de Ciència-Ficció i Fan-
tasia ha organitzat les sessions d’ho-
menatge amb diverses lectures. �

L’Illa se suma a la lectura
simultània de l’obra de Poe

� LITERATURA | RECORD EN ELS 200 ANYS DE LA MORT

DISSABTE 17 de gener · 21 h 

Teatre de Can Gomà

La biblioteca de Can
Mulà organitza un
taller d’escriptura

� � Can Mulà ha organitzat un ta-
ller d’escriptura que s’impartirà a
partir de l’11 de febrer en nou ses-
sions d’una hora i mitja que es fa-
ran els dijous (19h). Les trobades
seran quinzenals i el preu del curs
és de 18 euros. D’altra banda, la bi-
blioteca Can Rajoler acollirà, di-
mecres (19h), el taller de poesia a
càrrec de Sílvia Llorente.

EN DANSA. Un dels espectacles anteriors de l’esbart molletà �ARXIU

� DANSA | ‘BALLS, CANÇONS I AIRES’ APLEGA QUATRE COREOGRAFIES DE JOAN             VALLBONA I ALBERT SANS
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� MÚSICA | EL DARRER CONCERT D’AQUEST CAP D’ANY

� MOLLET. La formació molletana
La Boina actuarà divendres (22h)
al Centre Artesà Tradicionàrius de
Barcelona, amb un directe doble
amb el grup Xarnege. Com és ha-
bitual, La Boina oferirà música,
dansa i projeccions. A més, la for-
mació ha incorporat un cantant i
guitarra, Carles Ridao (excantant

del grup granollerí Nailon i de La
Banda del Drac). La formació mo-
lletana es completa amb Agustí
Ciurans (bateria i percussió), Da-
niel Collado (saxo, gralla i tarota),
Oriol Pujol (teclats), Miquel Pas-
cual (baix), Marco Domenichetti
(piffero, flauta, sàmplers i imatges)
i la balladora Pilar Collado. �

La Boina estrena cantant
al cicle Tradicionàrius

� DIVENDRES BALL I CONCERT AMB XARNEGE, A BARCELONA

� MOLLET. El cicle de directes el
diumenge a la tarda (19.30h) a La
Bombeta continuarà aquest cap de
setmana amb Morp, un grup valle-
sà de punk-rock que es va formar al
febrer del 2004. La majoria de can-

çons són pròpies, tot i que també
fan alguna versió. 

D’altra banda, diumenge passat
visitava La Bombeta el lleidatà Co-
mandante Rock, acompanyat del
guitarra Emili Baleriola. �

Del cantautor a la banda
� DIUMENGE ACTUARÀ EL GRUP DE PUNK MORP

� MOLLET. L’Orquestra de Cambra
de Granollers (a la fotografia), la
coral molletana Estoc de Veus i la
Renaixença de Santa Perpètua
unien esforços per interpretar 
conjuntament La Missa de la

Coronació i la Simfonia número
29 de Mozart, que s’ha pogut
veure a Parets i Mollet (dissabte
passat). El concert de Can Gomà
va servir també per fer un cant a
la pau.�FOTO: S. DE LA PAZ

MOZART A
TRES BANDES
MUSICALS

� La banda paretana de rock’n’roll
Johnny Shepherd and the Hurri-
canes actuarà dissabte (23.30h) al
Pipa Bar de Palau-solità i Plega-
mans. El preu de l’entrada per al
directe és de 3 euros (5, amb el
CD inclòs).

Johnny Shepherd
and the Hurricanes,
al Pipa Bar de Palau

� La banda molletano-perpetuen-
ca Dentdellop s’ha presentat al
càsting per participar al festival
d’Eurovisió d’aquest any, que en
aquesta ocasió es fa per mitjà del
portal Myspace i amb la col·labo-
ració de Televisió Espanyola.

Dentdellop ha participat amb el
tema Hoy ya no tengo las alas. Per
donar suport a la candidatura dels
músics molletans, es pot votar fins
al proper dilluns a www.rtve.es/tele-
vision/eurovision2009/candidatos/d
entdellop.shtml. �

Dentdellop s’ha presentat
al càsting d’Eurovisió

LA DARRERA. Comandante Rock i Baleriola, diumenge passat � S P.
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La fundació cultural CJ de Corea
del Sud ha triat el treball de la mo-
lletana Gisela Bombilà entre els 50
finalistes del concurs internacional
d’Àlbum Il·lustrat, en el qual han
participat 732 propostes de 37 paï-
sos d’arreu del món.

El concurs internacional CJ Pic-
ture Book, patrocinat per la funda-
ció cultural CJ de Corea del Sud i
amb el suport del Ministeri de Cul-
tura coreà i l’associació d’editors del
país asiàtic, pretén donar sortida als
treballs de qualitat que poden tenir
dificultats per entrar en el mercat
editorial. Les obres dels 50 finalis-
tes, incloses les presentades per
Bombilà, seran exposades a partir
del proper dimecres i fins a l’1 de
març al Museu Sungkok d’Art a 

Seúl, així com també seran incloses
al catàleg del certamen.

La molletana Gisela Bombilà és
titulada en el cicle formatiu d’Il·lus-
tració de l’Escola Pau Gargallo de
Badalona i llicenciada en Belles

Arts a la Universitat de Barcelona.
El 2007 va guanyar el tercer premi
en el sisè certamen d’il·lustració
Los sueños de cada uno de Zamo-
ra. Ha exposat a Vic, Badalona i a
l’Antic Teatre de Barcelona, i ha
publicat il·lustracions a la revista El
Pimiento Verde. �

� ART | RECONEIXEMENT ENTRE ELS 732 TREBALLS PRESENTATS AL CERTAMEN

� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

La il·lustradora Gisela
Bombilà finalista a Corea
d’un concurs internacional 

La molletana és llicenciada
en Belles Arts i titulada
en Il·lustració a l’Escola
Pau Gargallo de Badalona

El col·lectiu artístic Derivart, del

qual formen part els molletans

Jesús Rodríguez i Mar Canet i el

valencià Daniel Beunza, exposa

aquest cap de setmana a 

Stuttgart (Alemanya), al Media

Space, que mostra l’ús de l’art

per reflexionar sobre les finances.

Derivart presentarà a la ciutat

alemanya el seu darrer projecte,

SpreadPlayer, al costat d’obres

d’altres artistes d’arreu, que 

treballen a l’entorn del món de

les finances i la crisi borsària. 

El col·lectiu de Rodríguez, Canet

i Beunza va exposar l’any passat

al Museu Abelló i al CCCB, entre

altres indrets. 

DERIVART A STUTTGART

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

� MOLLET. Romanie, pintora eivis-
senca però vinculada a Mollet, in-
augurarà aquest divendres (20h) al
Casal de Vallromanes una mostra
de la seva obra, que es podrà visitar
fins al 4 de febrer. Romanie María
Sánchez va néixer a Anglaterra el
1976. Filla de dos artesans i influï-
da per George Steinback, es va ini-
ciar en la pintura de ben jove. El
1998 va estudiar a l’escola d’Art In-
dependent a Califòrnia (EUA). �

La pintora Romanie
exposa a Vallromanes
a partir de divendres

El centre cívic de Can Pantiquet
inaugurarà dilluns l’exposició 25
arguments per la pau, que aplega
25 il·lustracions dels millors humo-
ristes gràfics del país i que es podrà
visitar fins al 13 de febrer. La mos-

tra, ideada per la Fundació per la
Pau, conté 25 idees que poden aju-
dar a construir una Cultura de Pau,
plasmades gràficament per il·lustra-
dors com Cesc, El Gat Invisible,
Máximo, Félix, Jap, Ferreres, For-
ges, Monteys, Fer, Minoves, Toni,
Romeu, Bié, Azagra, Krhan, Jan,
Jordi Soler i Calpurnio. �

Humoristes gràfics donen
arguments per la pau
� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

� ART | EXPOSICIÓ A CAN PANTIQUET 

JOAN ESCODA COROMINA

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

Deixeble des dels 16 anys de
Pedro Borrell i, més tard, de
Ricardo Tárrega, Joan Escoda
va estudiar a l’acadèmia d’a-
quest últim. Posteriorment, va
ser director de la galeria Gui-
fré i Escoda, on va entrar en
contacte amb els pintors con-
sagrats de l’època. Amb el su-
port de Carlos Areán, va expo-
sar a l’Ateneo de Madrid, i ho
va fer també a Nova York i a
Berlín, Múnich, París, Londres i
Constanza, entre d’altres.

Reiteradament guardonat,
està distingit amb el premi
Ciutat de Bézier a França; va
obtenir la medalla del bicente-
nari dels Estats Units d’Amèric-
ca i la medalla d’or de l’Acadè-

mia d’Itàlia.
Entre les seves obres, que

abasten el paisatge, la figura i
el retrat, sobresurten les tau-

romàquies, com demostra la
peça de la col·lecció Garreta-
Rovira, en les que aconsegueix
els seus majors encerts, tant
per la força del color com per
la sensació de moviment que
imprimeix a les figures. �

Té un especial 
interès per pintar 
tauromàquies, on
demostra el talent

TIENTA TAURINA (1980)
Joan Escoda Coromina (Móra d’Ebre, 1920-1995)
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CALÇOTADA I CONCURS
D’ALLIOLI
Diumenge 15 de febrer al matí, al Jardí del
Casal. Preu socis: 22 euros. Inscripcions a
partir del 15 de gener.

CARNAVAL AL CASAL
DIJOUS GRAS 
Dijous 19 de febrer: a les 18:00h, rebuda
de Sa Majestat Carnestoltes al Casal.
Desfilada de disfresses i concurs de truites.

ESCUDELLA DE CARNAVAL
Dissabte 21 de febrer. Actuació de la Coral
del Casal. 

BALL DE CARNAVAL
Dissabte 21 de febrer: de 18 h a 20 h.
Amb l’actuació del grup Capdàguila.

SECCIÓ DE CINE FÒRUM
· 23 de gener: “Camins de Glòria” de
Kubrick · 27 de febrer “Perseguit per la
mort” d’A. Hitchcock. 

DEBATS AL CASAL
EL PLA DE LES PRUNERES A DEBAT 
Dijous 29 de gener: a les 20:00h, hi estan
convidats per exposar la seva visió repre-
sentants de l’Ajuntament, de la Plataforma
contra el pàrquing de pagament i comer-
ciants de la Zona Centre, entre d’altres. 

ACTIVITATS 
GENER-FEBRER 2009

CELEBRACIÓ DE SANT VICENÇ

FESTA DE L’ARBRE a Gallecs

Dissabte 24 de gener: Ball de Festa Major de 18:00 a 20:00 h. 
Diumenge 25 de gener: concert de Festa Major a càrrec de la Coral
del Casal amb piscolabis a les 18:00h

Diumenge 8 de febrer: Dins la campanya “Salvem el planeta, plantem
un arbre” a la zona de la Torre de Malla. També plantarem arbres a la
zona dels Pinetons. 
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� La Fundació La Caixa de Mollet reemprèn les classes 
d’informàtica per a la gent gran. La formació, que començarà
al febrer, es farà a la seu de l’entitat (carrer Burgos, 50). Les 
inscripcions es poden fer des de dilluns i fins dimecres. GARBUIX

� COL·LECCIONISME | DISTRIBUÏTS PER CAFÈS MONTAÑÁ

Prendre el cafè té un nou en-
treteniment: buscar els deu so-
bres de sucre diferents amb
imatges d’espais emblemàtics
de la  ciutat. La iniciativa ha
estat impulsada per l’Associa-
ció de Col·leccionistes de Mo-
llet i Comarca i ha comptat
amb la col·laboració de Cafès
Montañá, empresa que ha dis-
tribuït els sobres de sucre.
Aquests  s’han creat per “fer
alguna cosa diferent dels
punts de llibres, als quals es-
tem acostumats”, apunta En-
ric Viñas, president de l’asso-
ciació. Can Borrell, la font
modernista de Prat de la Riba, l’es-
glésia de Santa Maria de Gallecs,
Can Gomà, Can Besora, el campa-
nar de l’església de Sant Vicenç, La
Marineta, el Mercat Vell, el molí
de vent de Can Fonolleda i la font
de Berenguer III són els espais re-
produïts que formen la col·lecció.
Pel que fa al disseny, es tracta de di-
buixos elaborats amb ploma d’ànec
per l’artista molletà Jordi Mas. 

Cafès Montañá reparteix els so-
bres de sucre a una seixantena d’es-
tabliments de la ciutat, i també a
altres municipis de la comarca. La
sensació general dels propietaris
dels bars és que “la gent s’atura a
observar els dibuixos”, indica Joan
Vilardell, del Philadelphia. En
canvi, alguns creuen que sí que hi
ha qui s’interessa en fer la col·lec-
ció i “demanen els que els

falten”, explica Ángel Sevilla, de
l’Ibiza. De fet, les imatges que cos-
ten més de trobar, segons els
col·leccionistes, són la de la font de
Berenguer III, La Marineta, el
Mercat Vell i Can Fonolleda. D’al-
tres, però, creuen que “agrada, pe-
rò només he vist una persona que
els agafava, tot i que potser n’hi
ha més”, apunta Ismael Abasolo,
del restaurant Les Pruneres. �

ES REEMPRENEN ELS CURSOS 
D’INFORMÀTICA PER A LA GENT GRAN

� MOLLET DEL VALLÈS 

ANNA PALOMO

LA COL·LECCIÓ. Hi ha deu imatges diferents �ARXIU

� SANT VICENÇ | DIUMENGE A LA PLAÇA CATALUNYA

Dolços indrets molletans

� El Mercat Vell acollirà dijous la
commemoració de l’aniversari dels
mitjans de comunicació munici-
pals, que cada any se celebra en el
marc de Sant Vicenç. Enguany
Ràdio Mollet compleix 28 anys i
Canal Mollet TV, 10. Les activitats
començaran amb l’emissió en di-
recte de la ràdio amb els dj i locu-

tors The Squerpan Boys (18 h). A
continuació (19 h), Mollet Comu-
nicació S.L. atorgarà els premis
Micròfon de l’Any a la persona que
ha portat el nom de Mollet més
enllà de la ciutat; i Notícia de
l’Any, a aquella informació més
destacada del 2008. També hi hau-
rà un concert amb la Jar Band. �

Una placa recordarà la 
primera ballada sardanista

� ANIVERSARI DELS MITJANS MUNICIPALS

El programa de la
Festa Major d’Hi-
vern inclou una
audició de sarda-
nes, que se cele-
brarà diumenge

(11.30 h) a la plaça Catalunya.
Tradicions i Costums, entitat que
manté viva aquesta dansa a la ciutat
des de 1982, s’encarregarà de l’or-
ganització de l’activitat. Durant
l’acte, es col·locarà una placa com-
memorativa del centenari de la pri-
mera ballada de sardanes a Mollet,
que apareix documentada en un ar-
ticle de La Veu de Catalunya de

l’agost de 1908. 
La cobla Ciutat de Cornellà serà

la convidada de la jornada. Els te-
mes que s’interpretaran estaran de-
dicats a la ciutat. Entre aquests des-
taca l’estrena de Mollet 1908, de
l’autor molletà Vicenç Corominas
i Pi, que sonarà mentre es col·loqui
la placa commemorativa. Altres pe-
ces seran: Nostre Mollet, de Jaume
Boix; Mollet Ciutat Pubilla, de Jo-
sep Solà i Sànchez; Mollet cent
anys de sardanes, de Ferran Carba-
llido, que es va estrenar a l’Aplec
de Mollet de l’any passat en la ce-
lebració del centenari de la prime-
ra trobada sardanista a la ciutat; Ai-
res Molletans, d’Àngel Catafau; i
Per Mollet, de Ramon Vilà.  �

Mollet Comunicació 
lliura el Micròfon de l’Any

� MOLLET DEL VALLÈS 

CONTRAPUNT
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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

ELS CONFLICTES QUE GENERA L’ACTUAL CRISI requereixen mesures que pro-
voquen conflictes d'interessos entre les parts implicades. La negociació i la
mediació són alternatives que s'imposen cada cop amb més força en empre-
ses i corporacions. No obstant això, cal tenir en compte les tres dimensions
inherents a la mediació i la negociació: la mercantil, la legal i la personal. La
dimensió humana dels conflictes és la que fa encallar molt sovint les negocia-
cions; i ens fa pensar en considerar aquest factor molt abans de que apare-
guin els conflictes. 
Introduir una cultura de prevenció de conflictes en una empresa implica ges-
tionar correctament diferents posicions que entranyen decisives i profundes
implicacions interpersonals.
L'estudi Anàlisi de costos dels conflictes a les organitzacions, presentat dins la
segona Trobada sobre Conflictes, Conflictologia i Pau, del Campus per la Pau
de la UOC, valora que els costos d'un conflicte tangibles, intangibles, directes
i indirectes representen una càrrega molt feixuga a les empreses. Els costos
tangibles es tradueixen en baixes mèdiques, acomiadaments, o fins i tot
sabotatge, que esdevenen costos directes quan es tracta d'indemnitzacions i
derivacions de pressupostos. Els costos indirectes es reflecteixen en la poca
productivitat i la rotació de personal, entre d'altres. Aquestes conseqüències
preocupants dels conflictes han conduït a nombroses empreses a valorar l'es-
tabliment d'un clima de col·laboració entre tots els agents que formen part
d'una empresa i aquells que s'hi relacionen per raons mercantils per a cons-
truir confiança, seguretat i creença compartida de que es compliran les
expectatives dipositades en un equip, projecte o negoci. 
Per aquesta raó, la figura del mediador-coach o negociador-coach, de gran
vigència als EUA, comença a trobar el seu espai a les empreses catalanes i d’ar-
reu del país. Els directius i empresaris cerquen l'ajut d'un professional per dis-
senyar sistemes de prevenció de conflictes i construcció de consensos. Amb un
bon sistema i una preparació adequada els permet generar una cultura proac-
tiva de prevenció que els garanteix trobar solucions i acords consensuats. �

MICHAEL SCHNEIDER

Els costos del conflicte i la seva prevenció
La concertació i col·laboració en la cultura empresarial

Professor de mediació mercantil per la UOC

MEDIACIÓ: UN AVANTATGE COMPETITIU

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

Proper article: Avantatges d’una bona prevenció de conflictes i mediació (13 març)

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

UNA SÈRIE DE RECOMANACIONS PODEN AJUDAR A LA PERSONA GELOSA,
pero sempre que es desitgi acabar amb aquesta actitud obsessiva. És recoma-
nable fer una llista de les idees o gelosia, escrivint al costat de cadascuna les
raons que li fan pensar en ells i les proves que té per a que siguin certs els
seus pensaments. Així mateix, s'ha d'eliminar la paraula "gelosia" del seu
vocabulari perquè fa referència a una actitud no desitjada. 
En comptes de dir "sóc gelós" és millor dir "actua gelosament", ja que d'a-
questa manera es fa referència a un fet concret i no a la pròpia identitat de
la persona. Quan apareix una rauxa, el millor que podem fer és mantenir
calma i serenitat, preguntar què és el que ha molestat i com podem millo-
rar. Buscarem activitats gratificants per als dos membres de la parella, per
tal de relaxar els ànims i fomentar la bona comunicació i els bons moments,
ja que si entrem en la dinàmica de només discussió, estem perduts. La rea-
lització d'activitats gratificants ajudarà a mantenir la parella unida i millo-
rar la vàlua i l'autoestima del gelós, al fer coses útils que li relaxen i dismi-
nueixen l'ansietat. 
Si la seva actitud és passiva, les idees negatives seran molt més recurrents, ja
que la ment no estarà distreta i el problema s'incrementarà. Si la situació està
desbordada i sense control, el millor serà anar a un terapeuta que intervin-
gui en les noves conductes més adaptatives i de pensaments més racionals.
S'establirà un planning de tasques a realitzar durant la setmana, de reforç
obtingut i de càstig pels mals comportaments, amb la finalitat de mantenir i
fomentar la conducta sana i extingir la conflictiva. S'estudiaran els pensa-
ments distorsionats per substituir-los per altres més racionals i madurs, es
delimitarà l'horari en el qual es pot discutir i en el qual s'ha de gaudir, per-
què es senti obligat a complir i que la situació no empitjori. �

Què fer contra la gelosia?

PSICOLOGIA - SEXOLOGIA

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

XAVIER CONESA
Psicòleg-Sexòleg

GUIA MÈDICA I ESTÈTICA



DV, 16 GENER 200938PUBLICITAT contrapunt

PER MENJAR

Ingredients

Truita de patates al

revés

- 4 patates blanques

- 4 ous 

- 1 ceba grossa

- ous d'arengada en

conserva

Paperina de 

verdures

- 1 remolatxa crua

- 1 ceba de Figueres

- 1 pastanaga 

- 1 carbassó petit

- 1 albergínia 

- 1 iuca

- 1 plàtan mascle   

verd

Per a l'arrebossat

- 1/2 l de llet sencera

- farina per fregir 

- oli de gira-sol 

TRUITA DE PATATES

AL REVÉS

Comencem el plat perfilant la patata,
l'anem arrodonint. En tallem un tros
per fer-ne la tapa del recipient, i
comencem a buidar la patata fins que
tingui forma. Posem les peces en una
paella amb força oli de gira-sol fins que
quedin dauradetes. Un cop marcades,
en traiem l'excés d'oli. En fem una pri-
mera cocció, només per marcar-les.
Fregim la ceba. En una safata d'anar al
forn, hi posem els recipients. Els
omplim amb la ceba que hem daurat.
Després un ou a cada un dels recipients,
una mica de caviar d'arengada, una
espurneta de sal, i finalment els tapem.
I els posem al forn, a 200 graus i al vol-
tant de 5 minuts.
Paperina de verdures. Per preparar les
xips, tallarem totes les verdures amb
una mandolina, i les remullem amb llet:
el plàtan, la iuca, els discos de ceba,
dins la llet, i tallem l'albergínia també
en discos. Passem les verdures remulla-
des per un colador xinès, per treure'n
l'excés de llet. Les arrebossem amb la
farina i les fregim en oli de gira-sol. �

�
INGREDIENTS

L’APARADOR

Elitemotor i Vinus & Brindis presenten el Mini Cooper 
Unes 40 persones diumenge van poder gaudir a Mollet de la conducció de tres models de la gamma

Els nous Mini Cooper van rodar per Riera Seca �ELITEMOTOR

Diumenge el concessionari Elitemotor
de les Franqueses (BMW, Mini) va pre-
sentar a Mollet tres models Mini Cooper.
En col·laboració amb l’establiment  Vi-
nus & Brindis de Mollet, que va convidar
a una copa de vi als assistents, Elitemotor
va posar a disposició dels prop de 40 ins-
crits tres models Mini per gaudir de la
seva conducció: els Cooper Clubman benzina i diesel, i un amb
preparació John Cooper Works. La gamma dels Cooper compta
amb el S Clubman (175 cv; 128 kW; 0-100 km en 7,6 segons;

consum de combustible 6,3 litres/100 km),
el D Clubman (110 cv; 80 kW; 0-100 km en
10,4 segons; consum, 4,1 litres/100 km), i el
John Cooper Works  (211 cv; 155 kW;  0-100
km en 6,8 segons; consum, 7 litres/100 km).
A més, Elitemotor va oferir informació i mar-
xandatge. La festa del Mini a Pompeu Fabra
va comptar amb la presència del director

comercial de la concessió, Francesc Márquez, i de la màxima
responsable d’Elitemotor, Elisabeth Sastre, i del responsable
local de Vinus, Felipe Urbano.  > www.elitemotor.mini.es

El concessionari duu a
Mollet els Clubman diesel
i benzina i un model
especial Cooper Works
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Cartellera del 16 al 22 de gener

CINES MONTCADA

Bolt Horari: 16.15 (només dissabte i diumenge) 

Di que si Horari: 18.15-20.20-22.30-0.40

Madagascar Horari: 16.00-18.00 

El intercambio Horari: 19.45-22.20 

Resistencia Horari: 17.00-19.30-22.00-0.30 

Australia Horari: 16.00-19.15-22.15 (divendres i dissab-

te)  18.00-21.00 (de diumenge a dijous)

LA RESTA DE LA CARTELLERA

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

Próximament: Revolutionary Road, Valkyria, Beberly
Hills Chihuahua, El curioso caso de Benjamín Button

NOVETATS

El lince perdido Animació Durada: 90 min.
Horari: 16.10-18.15. De: Manuel Sicilia i Raúl Garcia

Siete almas Drama Durada: 118 min. Horari:
16.30-19.00-22.00-0.20. De: Gabriele Muccino

La ola Drama Durada: 101 min. Horari: 18.15-
20.30-22.45-0.45. De: Dennis Gansel

Gomorra Drama Durada: 135 min. Horari:
16.45-19.30-22.15. De: Matteo Garrone

	==

MOLLET

16. AMADÓ. Prat de la Riba, 17
17. BARBERO. Gaietà Vínzia, 66
18. CLIMENT. Pompeu Fabra, 81
19. GARNÉS. Cervantes, 29
20. LAFARGUE. Can Flaquer, 19
21. MARTÍNEZ. Diputació, 9
22. MORALES. Ferrer i Guàrdia, 39

FARMÀCIES DE TORN

PARETS
16-22. BARJA. Raval, 26

SANT FOST
18. I. IGLESIAS. Prat de la Riba, 5

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

Margarita Pera Mompart (Parets) 84 anys 05/01/09
Carmen Izquierdo Hernando (Mollet) 90 anys 07/01/09
J. Francisco Fernández Ruiz (Mollet) 65 anys 07/01/09
Pascual Mengual Juan (Mollet) 84 anys 07/01/09
Josefa Ribalta Suñé (Mollet) 81 anys 08/01/09
Juan Mayolas Bret (Mollet) 84 anys 08/01/09
A. María Pugcerver Vicient (Mollet) 73 anys 08/01/09
Antonio Duran González (Parets) 86 anys 10/01/09
Juan Márquez Gutiérrez (Mollet) 79 anys 10/01/09
Enrique Cuartero Riquemen (Mollet) 78 anys 10/01/09
María Tugas Company (Mollet) 95 anys 10/01/09
Juan Sallent Pàmies (Mollet) 60 anys 12/01/09
Mercedes Camps Uberni (Mollet) 84 anys 13/01/09
M. Pilar Redón Tena (Mollet) 60 anys 13/01/09
Francisco Cuesta Moreno (Parets) 80 anys 13/01/09

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: ESPERANZA ROSER MÁRQUEZ
BARRERA i MONTSERRAT VIDAL TORRALBA.
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, 8 5ºC -2ºC 4ºC 1.020 hPa - 13 km/h NNE

DIVENDRES, 9 9ºC 3ºC 7ºC 1.018 hPa        5 l/m2 29 km/h NE

DISSABTE, 10 12ºC 7ºC 9ºC 1.024 hPa        9,4 l/m2 29 km/h W

DIUMENGE, 11 13ºC 3ºC 8ºC 1.028 hPa - 19 km/h NW

DILLUNS, 12 13ºC 1ºC 8ºC 1.026 hPa - 13 km/h WNW

DIMARTS, 13          12ºC 0ºC 5ºC 1.015 hPa - 23 km/h WNW

DIMECRES, 14 13ºC 5ºC 8ºC 1.017 hPa - 21 km/h WSW

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

Cel enteranyinat per núvols
alts i prims, que no impedi-
ran l’acció del sol. Pel que
fa a les temperatures, no
experimentaran canvis
importants.

Continuaran els núvols
prims tapant el cel, sense
més conseqüències, encara
que acabaran retirant-se cap
a la tarda. No hi haurà can-
vis en la temperatura.

Matí amb cel serè. A partir
de migdia tornaran a aparèi-
xer núvols alts empentats pel
vent de ponent, que farà
pujar la temperatura clara-
ment.

Previsió per al cap de setmana

DIVENDRES 16 DISSABTE 17

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

DIUMENGE 18

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

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

Sense estrès...

vine a Gallecs!

EL TEMPS
per Felip Comas

DEFUNCIONS

NAIXEMENTS

Ángel Medina Lasus (Mollet) 06/01/09
Estela Crespo López (La Llagosta) 06/01/09
Judith Santacreu Bejarano (Sant Fost) 07/01/09
Paola Tatiana (La Llagosta) 08/01/09
Ainara Valero Martínez (La Llagosta) 10/01/09

Dades facilitades per l’Hospital de Mollet

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

‘NOTES’ PRESENTA DIJOUS 
EL NÚMERO 24 DE LA 
REVISTA, DINS LA FESTA 
DE SANT VICENÇ    Pàg. 12

MOLLET

PARETS
EXPOSICIONS

Divendres, 16

· URBAN TEMPO. 22 h. Dj

Chaman (afrobreak i remem-

ber). La Bombeta.

Dissabte, 17

· INFANTIL. 10 h. Inflable ge-

gant per aprendre a reciclar.

L’activitat també es farà diu-

menge. Plaça Major.

· TEATRE. 19.30 h. Résurrec-

tion à la carte, amb Micro-

cosmos Teatre. La Bombeta.

· DANSA.  21 h. Actuació de

l’Esbart Dansaire de Mollet.

Can Gomà.  

Diumenge, 18.

· ESPORT.  10 h. Cursa Popu-

lar Sant Vicenç. Pista d’Atle-

tisme de la Pedra Salvadora.

· AUDICIÓ.  11.30 h. Sarda-

nes. Plaça Catalunya. 

· TEATRE INFANTIL.  12 h i 18

h. Bernat el Pescador, amb la

companyia Galiot Teatre.

Mercat Vell.

· POP PUNK.  19.30 h. Con-

cert de Morp. La Bombeta.

Dilluns, 19

· XERRADA  17.30 h. La nos-

tra relació amb el passat, a

càrrec de Francesc Fossas,

psicòleg clínic. Ateneu Gran.

Dimecres, 21

· CONCENTRACIÓ.  19 h. Sota

el lema Mil espelmes per Pa-

lestina.  Organitza Aturem la

Guerra. Plaça Prat de la Riba.

Dijous, 22

· FESTA MAJOR.  11 h. Missa

a l’església de Sant Vicenç.

· FESTA DE RÀDIO MOLLET.

18 h. Ràdio en directe amb

el grup The Squerpan Boys.

19 h. Lliurament del Micrò-

fon de l’Any. Concert amb la

Jar Band. Mercat Vell.

MOLLET

· MOSTRA. Kaf’ak, de Pere

Vilardebó. Centre cívic Can

Borrell. Fins al 20 de gener.

· FOTOGRAFIA. Concurs de

Sant Vicenç 2008. La Marine-

ta. Fins al 23 de febrer.

· JORNADA DE PORTES

OBERTES al Museu Abelló.

Del 22 al 25 de gener.

· IL·LUSTRACIÓ. 25 argu-

ments per la pau, de dife-

rents humoristes gràfics.

Centre cívic de Can Panti-

quet. Del 19 al 13 de febrer.

· 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. Llaunes d’abans.

Te’n recordes?, de G. De An-

dreis. Museu Abelló. Es po-

drà visitar fins al 25 de gener.

· MOSTRA. Les joguines de la

col·lecció. Museu Abelló. Fins

al 25 de gener.

PARETS

· 12è ANIVERSARI DE CAN

RAJOLER. Mostra Festa de la

Pedra del Diable i del segon

Concurs de disseny de Festa

Major d’Hivern. Can Rajoler.

Del 17 al 27 de gener. 

SANT FOST

· MOSTRA. Fotografia i pin-

tura del Pessebre Vivent, a

càrrec de Jaume Rifà i l’Agru-

pació Artística de Sant Fost.

MARTORELLES

· MOSTRA. A tota pastilla, ce-

dida per la Diputació de Bar-

celona. Fins a l’1 de febrer.

Masia de Carrancà.

SANT FOST
Dissabte, 17

· TALLER. 11 h. Decorar reci-

clant. L’Ateneu.

· CINEMA INFANTIL. 11 h.

Merlín el Encantador. L’Ate-

neu.

Dimecres, 21

· XERRADA. 17 h. L’Atlas, els

berbers i el Toubkal, una se-

rralada viva, a càrrec de Ma-

nel Domènech. Casal d’avis

Mas Cantí.

Dissabte, 17

· GENT GRAN. 18 h. Especta-

cle de playbacks a càrrec del

grup La il·lusió no té edat.

Teatre Can Rajoler.

Dimecres, 21

· TALLER. 19 h. Poesia a cà-

rrec de Sílvia Llorente. Bi-

blioteca Can Rajoler.

Dijous, 22

· POESIA. 18.30 h. Trobada

poètica dedicada a Pere

Quart (Joan Olivé). Casal Ca

n’Oms.
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A-fer-s Exteriors per FerARA FA CINC ANYS...

16 de gener de 2004 (núm.133)
Josep Monràs assumia l’Alcaldia
en un ple d’investidura on van as-
sistir unes 300 persones. Monràs
anunciava a l’acte que seria un
edil dialogant i proper al ciutadà.

–Ha canviat molt la farmàcia? 
–Sí, ara hi ha moltes receptes. Jo tinc un
robot per controlar i localitzar els medica-
ments. A l’època del meu pare no n’hi
havia tantes, ni tants ambulatoris ni metges.
–Abans havíeu de fer de metges?
–Ajudaves més els doctors.
–Hi ha molta automedicació?
–Sí, perquè la gent no vol fer cues. Si no és
massa car el medicament, primer passen
per la farmàcia. 

–Amb el fred puja la feina?
–Sí, amb els refredats. Ara hi ha una passa
de grip intestinal.    
–Molts hipocondríacs?
–Sí, la gent busca molt a Internet i s’esvera.
–Es miren massa els prospectes?
–Si un s’ho llegeix massa, no es prendria cap
medicament. A aquells que són hipocondrí-
acs els passa tot el que surt al prospecte.
–Què li diu a un hipocondríac?
–Intentes treure ferro perquè el problema
és per a qui viu amb un hipocondríac.
–Creu en l’homeopatia?
–Sobretot per a la canalla. La reacció és
bona perquè han pres poca medicació.
–Es prenen massa medicaments?
–De tant prendre medicaments, el cos no
reacciona.

� PER: ESTEVE GIRALT

Propietària de la Farmàcia Amadó de Mollet,
amb més d’un segle d’història.

Margarita Amadó

Hi ha molta
automedicació 
i hipocondríacs

EN ESSÈNCIA

� LA DADA

10.480
� Són els quilòmetres de recorre-
gut de la 10a cursa de Sant Vicenç,
que se celebrarà diumenge en el
marc de la Festa Major d’Hivern de
Mollet. 24

� LA FRASE

� MARTA VILARET, una de les 
fundadores de La Gallineta, recorda

els inicis del casal. Després de poc
més de vuit anys d’activitat, la seu de

l’ateneu tanca la persiana. 12

� LA PARAULA

Procés viral catarral

� Terme utilitzat pels metges per
denominar allò que es coneix com
a refredat. Des de l’Hospital de
Mollet i el CAP Plana Lledó, els
metges apunten que hi ha una
epidèmia de grip lleugera, tot i
que els casos més freqüents conti-
nuen sent els refredats. 8

� EL WEB

www.microcosmosteatre.com

� Aquest és el web de la compa-
nyia Microcosmos Teatre, que por-
tarà dissabte el seu espectacle a
l’escenari de La Bombeta. 24

Quan feia un mes i
mig que havíem obert
La Gallineta, va venir la
policia judicial

“


