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OJO con la Gaviota!
que se come el pescao!

El peñazo del Peñón
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Certament, Spain is different !!!

En aquesta Spain is different, el partit més corrupte (fins 
i tot alguns no el qualifiquen de partit, sinó de xarxa 
mafiosa) i que utilitza les “clavegueres de l’estat” per 
destruir als seus adversaris polítics, posant els aparells 
de l’estat de dret, al servei d’interessos partidistes, és el 
partit que guanya les eleccions generals.

En aquesta Spain is different, tot l’esmentat anteriorment, 
no li afecta. En comptes de castigar, electoralment, al res-
ponsable, es produeix l’efecte contrari. Els ciutadans, amb 
el seu vot, premien la corrupció i el malbaratament de 
l’estat de dret. Aquest atac a l’estat de dret, possiblement, 
no és considerat com a tal, per una part de la ciutadania 
espanyola. Al capdavall “els independentistes es mereixen 
això i molt més”.

Però aquests ciutadans farien bé en llegir el poema de 
Martin Niemöller, “Cuando los nazis vinieron”:

“Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas,
guardé silencio, porque yo no era comunista.

Cuando encarcelaron a los socialdemócratas,
guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata.

Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,
no protesté, porque yo no era sindicalista.

Cuando vinieron a por los judíos,
no pronuncié palabra, porque yo no era judío.

Cuando finalmente vinieron a por mí,
no había nadie más que pudiera protestar.”

el cor EDITORIAL
SPAIN IS
DIFFERENT !
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Es pot dir més alt però no més clar.

Aquest eslògan creat en els anys 60, com a reclam turístic, per als 
ciutadans dels països europeus, volia trencar amb la imatge aïlla-
cionista i de costums bàrbars, que tenia Espanya més enllà dels 
Pirineus. Un reclam que donava la imatge d’una Espanya acollidora, 
divertida, amable i on es podia gaudir de platges, sol garantit i d’unes 
meravelloses “paellas” acompanyades per una dolça i “fresquita 
sangria”.

Poc podia imaginar el creador d’aquest eslògan, que dit de passada va 
ser el Sr. Fraga Iribarne (membre fundador del P.P.), la profunditat i calat 
d’aquest “Spain is different”.



el corEDITORIAL

Bé.... ¿tota Hispania? 
¡No!. Un parell de 
territoris encara resis-
teixen davant l’imperi 
de la gavina.

¿Però que els fa irre-
ductibles, davant el vol 
encisador de la gavina?

Potser igual que els gals  d’Obèlix, també tenen 
una “porció màgica”. La “porció” de la seva identitat, 
la “porció” de la seva dignitat nacional.

Molts ciutadans d’aquestes “aldees irreductibles”, tant 
el 20D com el 23J, van votar una opció política que 
prometia un canvi. Un canvi basat en la transformació 
democràtica de l’estat espanyol, un canvi per les 
desigualtats i injustícia social, un canvi per recuperar els 
serveis públics, un canvi en les relacions entre els diferents 
pobles d’Espanya, un canvi pel reconeixement, de les 
identitats nacionals, un canvi pel reconeixement del dret 
a l’autodeterminació, basat en l’acceptació de la realització 
d’un referèndum a Catalunya.

Una opció que recuperava, aquell antic anhel, tan 
repetit i intentat, des de Catalunya, tant per les dretes 
com per les esquerres. Trobar l’encaix de Catalunya dins 
Espanya.

En definitiva molts ciutadans van 
votar a l’esperança. L’esperança de 
que una Espanya diferent era 
possible. Tant va ser així que 
aquesta opció va guanyar les 
eleccions a Catalunya el 20D i el 
23J.

D’altres, ja sense esperança, decebuts 
al llarg del temps pels atacs i les 
promeses mai complertes, van optar 
per les opcions independentistes.

Però aquestes esperances s’han esvaït. 
La transformació democràtica, la 
revolució democràtica, de l’estat es-

panyol no es produirà. Els ciutadans 
de l’estat espanyol, exceptuant els 

dos territoris irreductibles (Catalunya 
i País Basc), no l’hi ha donat suport.

I molts es pregunten ¿I ara què? ¿Cal esperar quatre anys 
més, per veure si es produeix la suposada i pràcticament 
impossible, revolució democràtica espanyola?

Fa temps, algú va dir, que la única possibilitat, real, de 
què es produís una transformació, en les estructures de 
l’estat espanyol, era el fet que Catalunya s’independit-
zés. Tan sols un “terrabastall” d’aquesta magnitud faria, 
que les classes dirigents , poders fàctics i econòmics 
de l’estat espanyol, s’avinguessin a modificar amb 
profunditat les estructures de l’estat espanyol.

El que és inqüestionable és que Catalunya ha d’avançar 
en la construcció del futur. Un futur per als seus ciutadans 
i com a nació, i no pot aturar-se. En cas contrari el dèficit 
fiscal i la manca d’inversions acabaran per “gripar” el 
motor de la locomotora catalana i en conseqüència la 
dels seus ciutadans.
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Xavier Ros Gómez és Secretari General de la Secció Sindical de CCOO de l’Ajuntament 
de Mollet del Vallés i membre del consell de redacció del corccoo.



el cor

Finalment les organitzacions sindicals (UGT- PLUS i 
CCOO) vam decidir crear una plataforma conjunta 
i demanar una reunió amb l’alcalde, per conèixer 
els motius del retard en les negociacions i de quin 
plantejament i/o intencions tenia la corporació 
vers el nou Acord.

Les centrals sindicals vam traslladar a la Corpora-
ció el desig que el resultat de les negociacions i 
per tant el nou Acord, fos respectat per tots els 
signats i no com succeeix actualment, en què es 
produeix un continuat i reincident incompliment 
d’alguns dels articles de l’actual Acord.

Per part de la Corporació se’ns va informar de la neces-
sitat de realitzar canvis organitzatius per adequar 
les necessitats de l’organització a la realitat de la plan-
tilla, tenint en compte l’actual taxa de reposició així com 
les baixes produïdes per jubilacions i les limitacions degu-
des al Pla d’Ajust.

Per part de la Corporació també se’ns va informar 
de la intenció de concloure el procés de negociació 
el més aviat possible i de ser possible signar el nou 
Acord a finals d’any, qüestió que coincidia plenament 
amb les intencions de la part social.

Finalment ens vam emplaçar a iniciar el procés de 
negociació abans del mes d’agost.

Des de les centrals sindicals estem treballant en 
l’elaboració d’una proposta conjunta de nou 
Acord. Com tots sabeu, mantenir la unitat d’acció 
de vegades no és una tasca fàcil, però és evident 
que les centrals sindicals estem obligades a fer 
tots els esforços per assolir-la.

Cal anteposar els interessos col·lectius per sobre 
dels partidistes i/o corporatius, mantenir el diàleg, 
la capacitat d’escoltar i de ser generosos. Amb 
aquesta intenció hem creat aquesta plataforma 
unitària. Esperem estar a l’alçada de la vostra 
confiança i dels vostres anhels.

Esperem les vostres propostes, idees i suggeriments 
pel nou acord. Així mateix des de CCOO establirem 
canals  direc tes de par ticipació i  discussió.

X.Ros

Nou Acord !

FORMACIÓ Hem de  
SABER

I n f o r m a c i ó
s i n d i c a l  i  l a b o r a l
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Per fi!!

Com tots sabeu a finals de l’any passat, la Corporació va denunciar l’actual Acord 
de Condicions. Això implicava l’obertura d’un procés de negociació per assolir 
un nou Acord. Paradoxalment la corporació no va fer cap moviment per iniciar 
aquest procés.
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NOTÍCIES

VOLS PARTICIPAR EN
EL CORCCOO?

ENVIAN’S UN EMAIL A:
CCOO@MOLLETVALLES.CAT

AMB LA TEVA PROPOSTA, ARTICLE, O IDEA 
QUE VULGUIS PUBLICAR O SUGGERIR.
L’EQUIP DE REDACCIÓ ES POSARÀ EN

CONTACTE AMB TU PER CONCRETAR
ELS DETALLS
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Campanya europea de recollida de signatures que està 
essent promoguda per la Federació Europea de Transports 
(ETF) a la qual la FSC-CCOO està afiliada.

L’objectiu de la campanya és aconseguir un tracte 
igualitari per a tots els treballadors del transport i aca-
bar amb les pràctiques de negoci inacceptables i millo-
rar i unificar les condicions de treball de tots els països 
de la UE.

Podeu signar a través d’aquests links:

https://www.fairtransporteurope.eu/
https://sign.fairtransporteurope.eu/?lang=es

Per un transport social i just europeu
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BUSCA’NS A:

També som al

FACEBOOK

www.facebook.com/corccoo

www.facebook.com/ccooajuntament .

molletdelvalles

S’hi analitzen alguns elements com a exemple 
de la situació de les dones a Catalunya, tant en 
l’estat de salut com en l’assistència sanitària. 
La pobresa, l’atur, la  precarietat  laboral ,  les 
condicions d’habitatge i el medi ambient, la 
qualitat dels serveis socials condicionen la generació 
de desigualtats en la salut. 

De fet, les desigualtats 
socials són perpetuades 
i accentuades per les 
polítiques neoliberals.

Els serveis públics, que 
havien d’intentar pal·liar 
aquestes desigualtats, no 
ho han fet i se n’han retallat, o se n’han 
anul·lat, alguns drets, com l’assistència sanitària 
universal (si bé a Catalunya el Departament de 
Salut va dir que donaria assistència a tothom, ho 
ha fet parcialment). Ara, amb nous actors polítics, 
caldrà valorar si hi haurà l’oportunitat de fer noves 
polítiques que, alhora que retornin drets,
estimulin l’economia.

L’informe complet es troba a Internet:
h t t p : / / w w w . c c o o . c a t / p d f _ d o c u -
m e n t s / 2 0 16 / i n f o r m e _ s a l u t _ d o n e s _
28maig2016.pdf

CCOO elabora un nou 
informe sobre la salut 
de les dones

En commemoració del 28 de maig, Dia Inter-
nacional d’Acció per la Salut de les Dones, 
la Secretaria de la Dona i de Cohesió Social 
de CCOO de Catalunya ha realitzat l’informe 
2016 sobre la salut de les dones titulat “Salut 
per a totes. Prou desigualtats”.

NOTÍCIES
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També som al

FACEBOOK



el cor

T’has perdut algún corccoo?
Vols llegir publicacions

anteriors?
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el corccoo online a

ISSUU
issuu.com/ccoomdv

El corccoojonero.

El “corccoojonero” en vinyetes.

La nit del PoPurrí.
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    l a  TRIBUNA
Mi armario del
“NIDEA”

David Montejo és pare, educador social i escriptor de cap de setmana.
Autor del blog «futbolitis terminal: cuentos para amantes y detractores 
del fútbol»

Estoy algo ofuscado pero decido de inmediato que el 
armario Molten es hermoso, además de muy asequible. 
Tras una suerte de caminatas siguiendo las flechas 
amarillas del suelo, búsqueda de cajas con códigos 
enrevesados, colas para preguntar y pagar finalmente 
me planto en la puerta de salida de los grandes 
almacenes Nidea. 

Me siento agotado por el ajetreo y por un momento 
recuerdo aquél grupo de Facebook llamado “es más 
difícil salir del Nidea que de las drogas”.

Sonrío interiormente y empiezo a inquietarme por cómo 
me lo voy a montar para llevar los dos grandes bultos 
a casa. Mi presupuesto ajustado me impide pagar por 
el transporte y no dispongo de coche. Por suerte pensé 
en todo y me traje una pequeña carretilla plegable con 
previsión de las dificultades.

Entre las miradas y algunas risas de los transeúntes 
consigo encajar y atar los dos grandes bultos en la 
pequeña carretilla. Soy consciente que doy una 

imagen algo penosa y me siento  ridículo cuando 
intento entrar en el ascensor del metro.

Tras un par de intentos y ayudas bondadosas de otros 
viajeros consigo acceder al convoy suburbano bajo la 
atenta mirada del resto de pasajeros que me observan 
con expresión de incredulidad algunos y con cierta mofa 
contenida los más.

Lo tengo todo previsto. No voy a hacer ningún 
transbordo aunque soy consciente que deberé 
andar cargado un buen rato para llegar a casa.

Una hora más tarde consigo subir los bultos sufriendo 
los 4 pisos hasta mi apartamento. La decepción que 
sentí al comprobar que los dos paquetes no cabían en 
el ascensor fue descomunal.

Cierro la puerta de mi casa y no tengo fuerzas de llegar 
al sofá. Tirado en el pasillo en un charco de sudor me 
pregunto si no podía haber conseguido  los treinta 
euros del transporte por algún lado. Mirando al techo 

Un flamante armario ropero Molten se me aparece en las narices como por en-
canto. Resulta curioso el misterio por el que un humilde comprador de repente 
se enamora de un objeto y más si cabe en este entramado popular donde miles 
de muebles, lámparas, platos, cuadros, jarrones y demás enseres para el hogar 
colapsan nuestros sentidos.
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    l a  TRIBUNA el cor

Pese a todo y tras descansar diez minutos recordando 
el martirio sufrido me vengo arriba y abro las cajas 
examinando atentamente las piezas y atendiendo a las 
instrucciones primero en sueco y más tarde en español. 
Me pongo a ello. Son las 4 de la tarde y decido no comer 
hasta que mi flamante Molten esté erguido y orgulloso 
en mi habitación recién pintada de azul. 

A las once de la noche mis fuerzas flaquean. Mis 
músculos desentonados recuerdan la hora y media 
aguantando con una mano y el pie derecho una 
madera inmensa mientras intentaba atornillar con la 
otra los malditos estantes de arriba, la barra y unos hierros 
extraños que espero servirán para algo más tarde. 

A las once y quince paso a la fase final del montaje. Sólo 
me queda montar los cajones y atornillar la puerta 
derecha. Ahora sí, una leve sensación de emoción creciente 
se va apoderando de mí. Unos pocos pasos más y mi 
Molten estará operativo. Ya tengo los tres cajones en-
cajados y me dispongo a dar el último paso, el más fácil: 
meterlos en las guías. Sin embargo al poco tiempo atino 
que parece que no encajan bien. Pruebo de nuevo y un 
intento tras otro fracasa. Me pongo nervioso y me relajo 
a través de la respiración. Compruebo las instrucciones 
e insisto una vez tras otra inútilmente. No puede ser que 
el último paso de mi pequeña odisea doméstica se me 
resista.

Tras media hora desesperante decido analizar 
detalladamente las piezas ya montadas. Analizando 
las instrucciones doy con el problema. Las guías están 
atornilladas al revés! Cabreado conmigo mismo pero a 
la vez feliz por haber hallado la solución descubro que 
para poder deshacer el entuerto y poder por fin instalar 
los cajones dentro del armario deberé una tras otra 
desmontar cada pieza, tuerca, tornillo, puerta, guía y 
demás hasta tener que empezar de nuevo.

No puede ser. Me desespero y maldigo. Tiro con rabia 
el destornillador y le pego una patada al embalaje. 
Lloro de rabia. Me retiro a la cocina y me abro una 
lata de cerveza. Mi mente divaga en círculos tentado 
con la idea de disponer de un flamante Molten pero 

sin cajoneras internas. Me esfuerzo per desechar esta 
idea. Quiero desmontar todo de nuevo e ir al origen del 
problema. Sin embargo algo me retiene. Como siempre 
en mi vida me resulta muy complejo y cansado volver 
atrás, al origen de todos mis errores para solventarlos 
de raíz. Resulta extraño. A menudo conozco el principio 
de mis males, la maldita guía ajustada al revés en algún 
momento de mi vida pero no soy capaz de desmontarlo 
todo para, esta vez sí, montarlo de manera correcta. 

Termino mi cerveza cansado. El sueño me vence. Cuelgo 
la primera percha dentro del armario antes de cerrarlo y 
meterme en la cama. Destierro los cajones sobrantes a 
la habitación vacía. Con los ojos entreabiertos observo 
brevemente mi nuevo Molten.

Qué bonito queda a juego con las paredes recién 
pintadas.

La Tribuna és un espai obert a tothom per a expressar lliurament tot pensament, 
idea o creació que es vulgui compartir sigui quin sigui el seu format respectant la 
diversitat d’opinió i evitant fer ús de l’insult.
Envia’ns els teus articles i creacions a ccoo@molletvalles.cat o a través del nostre 
correu intern del facebook.
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PINZELLADES QUOTIDIANES
en una oficina de treball

Situacions com aquestes es viuen a diari en els 
serveis d’ocupació siguin municipals o autonòmics. 
La tipología d’usuari pot pertànyer a qualsevol 
col·lectiu, això és el de menys però, en aquest cas 
em vull centrar amb el joves, amb aquells joves, 
i no tant joves, que han estudiat perquè així ho 
van voler i perquè era la manera de tenir una bona 
feina i una desitjada estabilitat…res més lluny de 
la realitat. Joves que van gaudir de la seva estada 
universitària i que ara la recorden amb nostàlgia 
però, també, amb un sentiment d’engany fulmi-
nant: la realitat que estic vivint no és la que em 
vau dir!

Contracte rere contracte s’amaga la desmotivació, 
la por, el cansament però, tranquils que el govern 
no s’ha oblidat de vosaltres/nosaltres i la unió 
europea menys i han creat el macroprograma 
de Garantia Juvenil. Per la televisió en parlen i 
us truquen dels serveis d’ocupació perquè us hi 
apuntem i ho feu i recupereu la il.lusió, pinta bé! 
Però, el temps passa i res no agafa forma. On està 
l’orientador que necessiteu al vostre costat? On 
està aquest dia a dia on necessiteu que us ajudin 
a veure que teniu un futur com el què us/ens van 
fer imaginar? Res d’això hi és, tan sols publicitat, 

bones paraules això sí, paraules buides de contingut.

En aquest punt doncs, podem parlar del Programa 
de Garantia Juvenil i d’alguns dels seus requisits 
que, si més no, resulten curiosos:

• 	 No haver treballat  en els  30 dies naturals 
anteriors	a	la	data	de	presentació	de	la	sol•licitud.

• 	 No haver rebut accions educatives que 
comportin més de 40 hores mensuals en els 
90 dies naturals anteriors a la data de presentació 
de	la	sol•licitud.

• 	 No haver rebut accions formatives que 
comportin més de 40 hores mensuals en els 
30 dies naturals anteriors a la data de presentació 
de	la	sol•licitut.

“Falta un mes perquè se m’acabi el contracte, de nou, i vinc a que 
m’orienteu perquè a mi se m’han acabat els recursos i les forces” – em va 
dir quan es va asseure a la meva taula. El vaig escoltar i em vaig sentir a mi 
mateixa, era el meu reflexe, eren les meves paraules i jo l’havia d’orientar.

L’Eli Soler Caralt, és Psicòloga social, orientadora laboral i acadèmica. 
S’autodefineix fora dels estereotips i respira fons davant de la nostra societat 
per agafar forces per fer conscient les inconsciències i robar somriures.
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Llegint-los ja ens dóna molta informació sobre el 
panorama que tenim en el nostre país o que els 
que han ideat aquest programa creuen que tenim 
però, la realitat és que hi ha molts joves que no 
deixen d’estudiar malgrat el sacrifici econòmic 
familiar i si ho han de fer molts d’ells s’apunten 
a ETTs per tal de trobar feinetes i el curs vinent 
poder-se pagar els estudis perquè, malgrat tot, 
encara pensen que millor estudiar, tenir criteri que no 
pas quedar-se deprimit al sofà de casa veient les 
notícies sobre corrupció imparables en aquests úl-
tims anys.

Un cop ja cumpleixen els requisits, se’ls hi fa la sol.
licitud i espera’t com a molt quatre mesos però, si 
us plau, no t’espavilis i trobis una feineta precària 
perquè aleshores ja no entres en el circuit del 
programa i no t’apuntis a algun curs perquè 
adéu Garantia Juvenil, només sigues 
pacient, d’acord?

Ja han passat els 4 mesos i et 
truquen de la teva oficina de 
treball, hi vas tot il.lusionat 
pensant que iniciaràs un 
itinerari, que tot tornarà 
a tenir sentit però, quan 
surts de l’oficina et sents 
entre enfadat i desmo-
ralitzat…: per això em 
fan venir? Per repassar 
les meves dades a la 
seva base de dades? I 
ara què? Un altre  cop 
a esperar a rebre alguna 
t r u c a d a  i a veure què 
m’ofereixen. Tornant cap a 
casa, finalment, decideixes 
pasar per l’ETT que si surt 
alguna feineta anirà bé per 

estalviar i pagar-te el curs d’anglès que vols fer el 
curs vinent o, potser, pagar-te unes mini-vacances 
a l’estiu o donar els diners a casa perquè amb els 
sous dels teus pares aneu ben ofegats.

I mentre passa això, mentre et venen  a demanar 
ajuda, escolta, esperança i orientació resulta que 
tu et sents igual que la persona que tens davant 
perquè saps que en un mes se t ’acaba el contracte 
i no prorrogaran, perquè estàs cansada i perquè 
malgrat el cansament saps molt bé que continuràs 
lluitant per una feina on et tractin com una persona 
i no com un número i els sindicats i els treballadors 
s’uneixin contra l’apatia i el conformisme.
 

Eli Soler

“I mentres passa això, mentres et venen  a demanar ajuda, escolta, esperança 
i orientació resulta que tu et sents igual que la persona que tens davant”.

l a  TRIBUNA
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Vida i 
SALUT

Olga Bernabé és Diplomada en 
Quiromasaje y DLM

CÚRCUMA
MILAGROSA

Útil para reducir la acidez de estómago

La cúrcuma puede ayudarte si has comido algo 
muy condimentado o frito, actúa como un tónico 
estomacal que estimula las secreciones de jugo 
gástrico y pancreático, facilitando la digestión. 
Está aconsejada para los que padecen dispepsia, 
digestiones lentas, gastritis crónica o inapetencia. 
La dosis recomendada es de 500 mg en polvo, 
cuatro veces por día.

Es un buen remedio para aliviar la artritis

Los pacientes que sufren de artritis reumatoide, 
así como también el síndrome del túnel carpiano 
(muy frecuente por el uso excesivo del ordenador 
y los móviles) Actúa aliviando los síntomas y 
dolencias, sobre todo cuando los calmantes ya no 
surten efecto o se requieren dosis muy elevadas 
para lograr un poco de bienestar.

Es un antidepresivo natural

Esta es una de las aplicaciones más conocidas de 
la cúrcuma en la Medicina Tradicional China, 
durante generaciones, sirve para tratar la 
depresión y los trastornos relacionados a la 
tristeza o la infelicidad.

Los estudios actuales revelan que consumir extracto 
de cúrcuma o cúrcuma en polvo sirve para 
estimular el sistema nervioso, pero además, 
tiene efectos en el sistema inmune y en el estado 
de ánimo. Es por ello que reduce los niveles de 
estrés y provoca un aumento en la producción de 
serotonina. Puede ser usado en pacientes con 
depresión (emocional o estacional) y otros trastornos 
similares

La cúrcuma, es una planta que se usa como especia desde hace cientos 
de años. Se caracteriza por ser de color amarillo o mostaza y tener un sabor 
específico, que le da otro gusto a las comidas.
Conoce las propiedades milagrosas de la cúrcuma, una de las estrellas de la 
medicina alternativa.
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Vida i 
SALUT Protege el corazón

La cúrcuma es un medicamento natural maravilloso para tratar y prevenir enfermedades cardíacas. Pero 
además, sus componentes ayudan a reducir el colesterol malo y los triglicéridos, todo de forma natural. 
Además de llevar una dieta más saludable, comer más frutas y dejar de lado los fritos y grasas, los médicos 
aconsejan condimentar con cúrcuma para prevenir enfermedades cardiovasculares, tales como infartos.

Permite aumentar las defensas

La cúrcuma es un gran aliado del sistema inmune de nuestro cuerpo, sobre todo ante las afecciones que se 
producen por causa de los virus. Esta especia tiene una capacidad inmejorable como inmuno moduladora. 
Añadirla en épocas de estrés, en invierno y en etapas de exámenes evita que bajen las defensas y nos 
enfermemos (sobre todo de gripe).

Precauciones en el uso de la cúrcuma

Está contraindicado o bien se aconseja reducir el
consumo de cúrcuma en los casos de
mujeres embarazadas o en
etapas de lactancia, porque 
puede poner en riesgo la
salud del bebé.

Tampoco está permitido 
en pacientes con
problemas en la
vesícula biliar, en las
personas con la enfermedad de 
reflujo gastroesofágico (ERGE) 
porque le puede causar 
mayor malestar y tampoco 
en los que acaban de ser 
operados, ya que
retarda la coagulación de 
la sangre, además de
causar sangrados adicionales.

VIDA I SALUT
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♥ Lavanguardia – Primavera Punk en el Macba ♥
♥ El País – El Macba se reconcilia con la ciudad ♥
♥ El Mundo – Ruido y furia en el Macba ♥
♥ ABC – El Macba revisa el poso del Punk ♥
♥ El País – La contracultura y la rabia del punk tomarán el Macba ♥
♥  Rtve-El Macba reúne en una exposición a lo más granado del punk desde finales de …  ♥
♥ Inmediares magazine – Si esto va de ser traidores, vamos a serlo bien ♥
♥ Vice – El punk y el arte se encuentran en la nueva exposición del Macba en Barcelona ♥
♥ Lamono magazine – El Macba presenta el rastro del punk en el arte contemporáneo ♥
♥  Vein – “Punk. Sus rastros en el arte contemporáneo” llega al Macba ♥

Va_de_BLOC... AC_____BLOG
o si, o no, o que? arte contemporáneo

NO VAMOS A HABLAR DEL PUNK
(pero hablamos)
Debido a todo el jaleo mediático del punk y que casi todo el mundo 
puede contar cosas chachis como que rompió botellas contra la pared, 
hemos decidido NO HACER una entrada.
No obstante, compartiremos fotos y hablaremos de la inauguración 
porque nos gusta y porque nos divierte. <3

Nos hicimos unas preciosi-camis para lucirlas en la inauguración del punk con 
el lema PINK♥PUNK, ya que nos flipa el punk rosa. También aprovechamos la 
situación para hacernos foto con Ada Colau, que es una punki ♥. Nos hicimos 
más fotos con los elit-artists Ignasi Aballí y Marcelí Antúnez, y como no, también 
nos hicimos la foto de rigor con el comisario de la expo David G. Torres. 

Bebimos mucha mucha cerveza y nos echamos unas buenas risas con la gente 
maja de por allí, también vimos lo poquito que se podía ver de la expo porque 
el museo estaba a petar. Era imposible hacerse un selfie como dios manda 

con la de gente que había… así que 
tuvimos que volver.

pues eso, besis guapers♥

ht t p s ://a r t c b l o g .w or d pr e s s .
com/2016/06/13/no-vamos-a-
hablar-del-punk-pero-hablamos/
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Bullir l’ou 5/6 minuts i possar- lo 
immediatament en un bol amb gel, 
així es deixa de coure instantàniament.

Barrejar la carn amb la ceba, 
mostassa, all, sal i pebre.
Treure l ‘ou de l aigua i el peleu.

Comença la festa: passeu l’ou per 
farina i formeu una pilota  amb 
l’ou dins i la carn pel voltant. Quan 
teniu la pilota feta del tamany d’una 
pilota de tenis més o menys, la passeu 
per farina, després per ou batut i per 
últim el pa ratllat.

Fregir amb abundant oli uns tres minuts i acabar al forn 5 minuts més a uns 
180/200 graus.

Quan ja està, tallar per la meitat (el rovell de l’ou tindrà la consistència d’un 
ou ferrat) i acompanyar, per exemple, amb una bona amanida de tomàquets i 
rúcula.
Bon profit

Si al alba te aprieta el calor,
prepara una suculenta olla.
En su base medio quilo de molla,
y empapa de vinagre con valor.

Corta tres quilos rojos de tomates,
pimiento verde, y cebolla grande.
Pon otro rojo, y a pasar hambre.
Tres dientes 
de ajo para 
que mates.

Ya solo que-
da el buen 
aderezar.

Tritúralo todo 
bien por el 
chino. Agua, 
aceite, vinagre 
y amar.

Como en la vida, la sal 
con tino.

A c t o 
seg u ido 
a l  f r igo 
a reposar.

Y después 
de dos horas, 
ponte bien f ino.

Soneto para el verano

Scotch Egg

Amb les MANS...

18

Ingredients:

-Un ou mitjà/gran
-carn picada de porc
-una cullaradeta de mostassa Dijon
-ceba
-all
-pebre i sal a gust

Per arrebosar:
-Farina
-Pa ratllat
-Ou batut

Juanma, pirata 
y poeta

per G. Vidal
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Cultura
i OCI

Tot i que ja sabia que afrontar la lectura de La pregària 
de Txernòbil seria entrar en un terreny emocionalment 
colpidor, l’hòstia -quan acabes el llibre- és tremenda. 
Haurem d’estar eternament agraïts a la monumental 
feina de Svetlana Aleksiévitx (1945, Bielorússia).

Aleksiévitx s’ha guanyat un merescut prestigi apuntalat  
pel seu rigor i per la seva humanitat. Per a mi, l’autora 
bielorussa anirà per sempre més lligada a l’èpica.

Periodista, escriptora i assagista, Aleksiévitx ha estat 
guardonada amb nombrosos premis. Ha estat, però, 
amb el Premi Nobel de Literatura 2015 quan la seva 
obra s’ha popularitzat i ha pogut arribat a un públic 
molt més nombrós. Si el Premi Nobel té algun sentit és 
precisament difondre l’obra d’autores com Aleksiévitx; 
Ella ha donat veu als que no tenen veu i tots els seus 
llibres han estat fets a partir d’un gènere literari 
propi en el què és la gent anònima, comuna, perseguida 
i silenciada la que explica les diferents arestes de la 
història de l’antiga Unió Soviètica.

La pregària de Txernòbil és l’exemple més clar que la ci-
vilització humana ha fracassat com a espècie. Pitjor que 
una guerra i pitjor que tot el que ha provocat la mort 
fins ara en el nostre planeta Terra. Els humans som el 
pitjor. On són tots els  mercenaris  en forma de 
científ ics , polítics, empresaris i militars que han 
defensat les centrals nuclears? L’essència de l’energia 
nuclear no és altra que la de legitimar la bomba 
nuclear. No podem construir res, ni estats nous, ni 
justícia social, ni desenvolupament cultural si no 
s’aturen i desmantellen totes les centrals nuclears 
que existeixen al món. Quan el  p laneta  se  n’hagi 
anat  f inalment  a la merda més absoluta confio 
en què la Terra,  tot i  que trigui milions d’anys, 
podrà generar vida un altre cop. No hi haurà, però, 
cap humà per explicar-ho.

D’acord, l’al·legat final ha quedat una mica apocalíptic, 
en plan Pedro Piqueras. Però llegiu La pregària de 
Txernòbil i després en tornem a parlar.
https://totesunamentida.wordpress.com

Món de Lletres

LA PREGÀRIA

DE TXERNÒBIL
de Svetlana Aleksiévitx

“La pregària de Txernòbil” ha estat traduïda al català 
per Marta Redón i publicat, igual que “Els nois de Zinc” 
i “Temps de segona mà”, per l’editorial Raig verd. En 
castellà “Voces de Chernóbil” ha estat traduït per Ricardo 
San Vicente i publicat, juntament amb “Los muchachos de 
zinc” y “La guerra no tiene rostro de mujer” per l’editorial 
Debate.
Completa les traduccions al castellà “El fin del homo 
sovieticus”, publicat per l’editorial Acantilado.

Jordi Sanz Vilardell, autor del bloc Tot és una mentida (http://totesunamentida.wordpress.com).
De formació educador social. Treballa de llibreter a la Llibreria l’Illa a Mollet des de l’any 2000.
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PROGRAMACIÓ
10è aniversari Casal Obert Mollet

EXPOSICIÓ
“10 ANYS, 10 VIVÈNCIES

AL CASAL OBERT DE MOLLET”
A LA BIBLIOTECA CAN MULÀ

DEL 20 DE JUNY AL 29 DE JULIOL

“MATINS JOVES AL JULIOL”
DIVENDRES 1, DE 10 H. A 13 H.

TEATRE I DANSA
AL PARC DE LES PRUNERES

DIVENDRES 8, DE 10 H. A 13 H.
SKATE I ESPORTS

A LA PLAÇA DE ANDALUSIA

DIVENDRES 15, DE 10 H. A 13 H.
GIMCANA WHATSSAP

A LA PLAÇA. PAU CASALS

DIVENDRES 22, DE 10 H. A 13 H.
ESPECTACLE GRAFFITIS I DANSA URBANA

AL PARC DE CAN MULÀ
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No es solo luz tras 
la alambrada,

ni alambrada frente 
a la luz...

Es todo lo que 
sugiere, más allá
y mas acá de ella

en sí misma.

Moments

Al·ambrada ?

21

Susana Royo és aficionada y autodidacta de la fotografia 
instantània. Tal com diu ella, la foto no es veu, se sent.

politicamente incorrecto, o no !

Vallès Visió haurà de 
readmetre Seguer com 

a director del canal

El TSJC considera nul 
l’acomiadament i condemna 
el Consorci a pagar-li més de 

100.000 euros

NOVA ANTENA DE
VALLÉS VISIÓ



Música Santa Wikipèdia

Els tres germans es reparteixen els instruments i canvien els 
seus papers de vocalista i instrumentalista en cada cançó. 
Kitty Durham (16 anys), la més jove del grup, normalment 
canta i toca l’harmònica, la bateria o percussió, l’ukulele, el 
banjo, el trombó, i la guitarra. Lewis Durham (19 anys) canta 
ocasionalment i toca la guitarra, la guitarra lap steel, 
el piano, el banjo, i la bateria o percussió. Daisy Durham (21 
anys) és la més gran del grup, canta i toca la bateria o 
percussió, el piano, l’acordió i el xilòfon. Els seus pares 
(Graeme Durham i Ingrid Weiss) participen també, amb la 
guitarra rítmica i el contrabaix.

No utilitzen cap format digital en l’enregistrament de les 
seves cançons, tot es realitza de forma analògica: Lewis és 
un fanàtic dels vinils i grava les seves cançons en aquests 
formats; això i la seva afició per la música vintage el va 
portar a publicar un recull A to Z - Kitty, Daisy & Lewis - 
The Roots of Rock ‘n’ Roll, el qual va ser nomenat àlbum 
de l’any 2007 per The Guardian.1

Kitty, Daisy i Lewis van ser criats en una família en la qual la 
música era part del seu dia a dia: el seu pare és guitarrista 
i enginyer cap a The Exchange Recordings, un dels millors 
estudis de gravació de Londres, mentre que la seva mare 
tocava la bateria amb el grup punk The RainCoats.3

El 2002, mentre assistien a una sessió de The Arlenes amb 
els pares, Lewis i Kitty van ser convidats a afegir-s’hi al ban-
jo ia la percussió, respectivament, tocant el tema Folsom 
Prison Blues. Va sorgir la idea de formar un grup de música. 
La següent ocasió que Big Steve (component de The 
Arlenes) va tocar al pub dels Durham, Lewis i Kitty van 
tornar a pujar a l’escenari; es va unir aquesta vegada la 

seva germana Daisy en l’acordió, que també va voler 
formar part: va aprendre ràpidament tres acords i van 
interpretar la mateixa cançó: Folsom Prison Blues.

Hi va haver una tercera vegada en la qual van tocar amb Big 
Steve; Kitty com a vocal i amb l’harmònica, Lewis amb la seva 
primera guitarra Gretsch i Daisy marcant el ritme amb un “hi 
hat” (o platet Charles), van tocar Mean Són of a Gun, el qual 
seria més tard el seu segon single. En aquest moment van 
decidir seguir endavant amb la idea de tenir el seu propi 
grup de música definitivamente.

Van reclutar a la seva mare Ingrid i el seu pare Graeme 
intentant arribar a la música que volien fer. Van començar 
a ser famosos en el món del country a Anglaterra per no 
fer música corrent, pel seu talent i recordar  a una época 
passada. Això els va portar a gravar el seu primer single 
en el seu propi estudi a casa, Honolulu Rock, quan Kitty 
tan sols tenia dotze anys, Lewis catorze i Daisy setze. Un 
any més tard, va sortir a la llum el seu segon single, Mean 
Són of a Gun, el qual es va publicar en un format de 7 
polzades a 45 rpm i una edició limitada de 10 polzades a 
78 rpm. El tercer single va venir al juliol de 2008, Going Up 
the Country, com un pròleg al seu primer disc, el qual va 
sortir a la venda poc després.

Han participat en festivals com Bestival el 2006, 2007 i 2008, 
i Glastonbury en 2007 i 2008, i han estat teloners de Jools 
Holland, Mika, Billy Bragg, Mark Ronson i Razorlight en l’Earls 
Court Arena de Londres. Durant l’any 2009 van realitzar una 
gira al costat de Coldplay.

KITTY, DAISY & LEWIS
EL RITME VINTAGE DEL S.XXI
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Kitty , Daisy & Lewis és un grup de música 
anglès format pels germans Kitty Durham, 
Lewis Durham i Daisy Durham; la seva música 
està influenciada pel Rockabilly, R&B, Swing, 
Country, Blues, i Rock‘n’Roll, i el seu estil 
s’aproxima al Rockabilly Revival, al Country 
vintage i a la primera generació de blues. Les 
seves principals referències són els “tres 
Louis“: Louis Jordan, Louis Prima i Louis Ar-
mstrong, però podrien nomenar altres.
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“ens falten recursos per 
treballar amb els adults, 
amb els progenitors, per 
tal que poguessin tenir 
una bona criança dels 
fills”

Educadora social 
al Casal Obert de 

Mollet

Sara Quintana Bosch
L’entrevista a

23
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Tornaries a estudiar el mateix? 
Sí ( rotund)

Quant fa que treballes al Casal Obert?
Al novembre farà 10 anys 

Ara celebreu els 10 anys del Casal Obert...com 
van ser els inicis?
Vam començar de zero, érem quatre educadors, hi 
havia l’Àngelo Marí sempre molt a prop nostre i vam 
començar a dissenyar tot una mica, de com havia de 
ser el dia a dia. Hi havia la base pedagògica però faltava 
la feina que havíem de fer. Vàrem començar amb 48 
usuaris, 3 grups de 16 nens i nenes d’edats entre els 3 i 
els 12 anys. Ara ja tenim grups d’edats de 0 a 3, de 2 a 16. 
En total tenim 110 nens i nenes. 

Així que al Casal Obert, no només treballeu amb 
adolescents...
El projecte amb adolescents era el projecte “Movida” 
amb 2 educadors. Després “Movida” va quedar 
absorbit per aquest projecte, pel Casal Obert i ha 
quedat difuminat aquí, igual que el projecte de “ La Casa 
dels Petits” que era un projecte propi amb 2 educadores, 
ara fem totes les franges d’edat.

De manera que treballeu a  les diferents etapes, 
els nens i nenes van tenint una continuïtat ?
S’intenta que al Casal les famílies no es tornin cròniques, 
que hi hagi un cert moviment. Poden estar entre 2 i 4 
anys però intentem que també utilitzin els altres 
recursos dels municipi, que hi hagi una mica de 
moviment, però sí, tenim famílies que porten bastant 
temps, alguna família porta 7 – 8 anys,  tenen nens 
petits, surten uns i entre els altres.

Què et va agradar quan vas decidir treballar 
aquí?
Quan jo buscava feina em va entusiasmar el projecte de 
Casal Obert perquè aquí es treballa tot el tema de 
famílies. Les famílies són molt importants, no era un lloc 
on venien els nens per estar una estona a la tarda i prou, 
i es volia apostar per això.

I en què consisteix la teva feina ?
Programem tot el que és l’any, a totes les franges d’edat. 
Planifiquem les tardes, les hores d’atenció directa amb 
els usuaris i també treball intern i el seguiment de casos, 
fent tutories amb els infants, adolescents i les famílies, 
o amb les famílies soles. Treballant petits objectius que 
ens hem marcat  que està en relació amb la comunicació 
que fem amb serveis socials. I després tot el tema més 
burocràtic de les memòries, comptabilitat de les 
assistències, totes les entrevistes i atencions que fem, i 
tant és pensar activats del dia a dia com el seguiment a 
les famílies.

T’agrada la teva feina?
Sí, m’agrada molt la meva feina

I què és el que no t’agrada?
Les parts negatives? les que no pots incidir... ja fa uns anys 
enrere que ens plantejàvem, que tot i que fa uns anys 
un casal era un lloc més assistencial i la família queda-
va totalment apartada, els nens venien al Centre Obert 
des de que sortien de l’escola fins que anaven a casa 
a l’hora de dormir, això era abans.  Ara són diferents, 
treballem més amb les famílies però tot i així falta un 
pas més.

Sara Quintana Bosch va néixer el 13 de juliol de 1982  a Sabadell. Va estudiar Educació Social 
i treballa d’educadora al Casal Obert de Mollet.
Quan li pregunto què volia ser de petita, em respon “professora“. Quan feia batxillerat va 
descobrir la diplomatura d’educació social al saló de l’ensenyament i va conèixer les sortides 
professionals - “em va encantar i em va interessar, em vaig sentir molt identificada amb la 
professió”. Recorda que durant l’adolescència va tenir molts interessos: ciències ambientals, 
professora d’educació física i entre riures em diu que també arqueòloga.

Cinta Aixendri Ruiz, treballa actualment per l’educació de la ciutat des de l’Institut 
Municipal d’Educació i acostuma a dir de si mateixa que de tant en tant li agrada jugar 
a fer de periodista. És la nostra reportera més “dixaraxera”.

24
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Les 10
“EXPRESS”
Un llibre:  “La maternidad y el encuentro con 
la propia sombra” de Laura Gutman

Una pel·lícula: “Moulin Rouge” sempre 
ploro molt quan la veig i m’encanta

Una beguda: M’agraden molt les infusions, 
sobretot la de “Rooibos”

Tornaries a?: Qualsevol lloc amb la meva 
furgo i perdre’m, em sento lliure

Plat preferit: Els macarrons

Una cançó: Qualsevol de Bob Marley

Virtut: Saber-me escoltar, saber parar i 
reflexionar, pensar abans d’actuar

Defecte: Em costa entrar amb la 
gent al principi, entre timidesa i 
un punt de desconfiança

Lloc per anar: Em fa molta 
il•lusió anar al nord dels Estats 
Units, Canada, i també al sud, la 
Patagònia, o Àfrica...ufff, molts 
llocs

Un desig: Quan sigui iaia, poder 
dir: “qué bé que ho he passat a la 
meva vida !”
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L’entrevista a la Sara Quintana Bosch
(continúa de la pàgina anterior)

La Sara envoltada de la resta d’educadores del Casal Obert

Quin? 

Que realment les famílies estiguessin aquí més pre-
sent, que fos la família en sí amb les que poguessin 
treballar, més amb els pares. Els nens venen aquí 2 
hores i els hi donem petites pinzellades i  uns patrons 
diferents del que tenen a casa, però realment amb qui 
hem de fer la feina és amb els adults, amb els 
progenitors. No existeixen recursos per treballar amb 
els adults, sí que els hi donem unes eines als nens per 
tal que posin a les seves “motxilles” i que algun dia 
li facin servei durant la seva vida però si poguéssim 
treballar amb els progenitors podríem incidir més. 
Tenim un pares que ja arrosseguen una motxilla molt 
carregada que no els permet tenir una criança bona 
amb els seus fills.
 
Que fas al teu temps lliure?

Escalar, m’agrada molt la natura, qualsevol cosa 
relacionada amb la natura, i també escoltar música, 
anar al cine i pintar, m’encanta pintar amb el meu fill

Explica’m un moment feliç...

Mira, quan estem a la muntanya amb la meva parella i 
el meu fill, és un moment molt feliç

per C.Aixendri
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me lo quitan de las MANOS

Venc Memòria ram 
samsung 2x2gb 
PC3-8500 (1066) 
DDR3 204 patilles 
SO-DIMM. Original 
imac 2009
Preu: 30 €

Contacte: Tel. 687565503

Se vende play 2 con 5 
juegos 4 mandos del juego 
buzz. Y 2 mandos. Todo 
funciona correctamente.
Preu: 65 €
Contacte: Tel. 637066721

Longboard 
marca GLOBE

Longboard de 
segunda mano 
marca Globe en 
buen estado. Se 
vende por falta de 
uso.
Preu: 135 €

Contacte:
Tel. 648482969

Se vende play 2 con 4 
juegos 2 mandos y manta 
de baile del.juego star 
academy. Todo funciona 
correctamente.
Preu: 65 €
Contacte: Tel. 637066721

Se vende play 2 con 4 
juegos de deporte y los 2 
mandos. Todo funciona 
correctamente.
Preu: 50 €
Contacte: Tel. 637066721

Vendo sillón ge-
riátrico eléctrico. 
Reclinable, con 
ruedas y mando.
Preu: 350 €

Vendo chaque-
ta de moto para 
chica spidi H2out 
talla XS con forro 
interior para el 
invierno (de quita 
y pon) y proteccio-
nes, prácticamente 
nueva y en perfecto 

Busques alguna cosa de segona mà? Necessites treure’t de sobre algun objecte que tinguis per 
casa? Vols vendre’l? Intercanviar?

Aquesta secció t’ajudarà a posar-te en contacte amb qui li pugui interessar.

Envia’ns la teva oferta o demanda amb els detalls juntament amb una foto de l’objecte en questió 
i alguna dada de contacte al nostre correu: ccoo@molletvalles.cat i t’ho publicarem al corccoo.

Aquesta secció és un servei per al contacte entre persones particulars i no per a empreses, organitzacions ni entitats 
públiques o privades.

Contacte: Contacte: Tel. 695819514



la
 c

o
n

tr
a


