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Sembrant la llavor
de la cooperació
El coneixement mutu és una de les eines més potents per trencar amb els prejudicis i afavorir
la integració de coŀlectius extrangers a casa nostra i l'escola és un àmbit essencial per treballar
aquests valors. A l'INS Gallecs ja fa quatre anys que desenvolupen un projecte per aprofundir
en el coneixement del coŀlectiu senegalès a Mollet, una iniciativa lligada també a la cooperació
internacional i que ha fet que joves participants s'interessin pel món de les ONG.

C

asamance és una regió
agrícola de les més desafavorides del Senegal, i on la
cooperació catalana concentra
els seus esforços. A la ciutat de
Kolda existeix una entitat esportiva femenina, el Kolda Basquet
Club, que enguany manté una
relació molt especial amb un grup
de joves molletans, en concret
alumnes de l'INS Gallecs, dins
el projecte Del Senegal a Mollet.
Ja fa quatre anys que els alumnes
de 4rt d'ESO de l'institut molletà desenvolupen aquesta iniciativa en el marc de l'anomenat
Servei Comunitari, un programa educatiu que es realitza amb

l’alumnat de 3r i 4t d’ESO als instituts catalans, amb la finalitat
de garantir que els estudiants, al
llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin
accions de compromís cívic i de
servei a la comunitat. "Busquem
treballar amb associacions de
diferents àmbits perquè aquest
servei reverteixi en la comunitat local", explica Sole Toribio
Rodríguez, professora i coordinadora del Servei Comunitari de
l'INS Gallecs.
Un d'aquests àmbits és el de la
solidaritat, i dins aquest objectiu, es troba el projecte vinculat al
Senegal, una iniciativa que comp-

ta amb la col·laboració de l'entitat local formada per senegalesos
Fassulo i l'ONG catalana Alkaria,
implantada a diferents territoris de Catalunya, que desenvolupa projectes principalment
al Senegal, el Marroc, el Perú i
el Líban, per mitjà de projectes
locals.
Una iniciativa per afavorir el
contacte entre els joves
El projecte pretén apropar el
món de les ONG i la cooperació al
desenvolupament i les desigualtats socials dels joves d’altres països, una tasca que es desenvolupa de la mà de Xavier Barreda,

ELS ALUMNES DE L'INS GALLECS MANTENEN
RELACIÓ AMB LES JOVES DEL CLUB
DE BÀSQUET FEMENÍ DE LA CIUTAT DE KOLDA
A LA REGIÓ SENEGALESA DEL CASAMANCE

Membres de l'entitat esportiva senegalesa que manté contacte amb els alumnes molletans
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DISSENY CREAT PELS ESTUDIANTS
MOLLETANS PER A LA SAMARRETA
QUE ES VENDRÀ PER RECAPTAR
FONS PER PODER DESENVOLUPAR UN
CASAL D'ESTIU PER A INFANTS AL SENEGAL

d'Alkaria. "Presentem altres països i altres joves des d’una perspectiva positiva, sense estigmatitzar les persones per la realitat
socioeconòmica dels seus països",
explica Barreda, sobre el projecte, que compta amb subvencions públiques de l’Ajuntament
de Mollet del Vallès per poderse desenvolupar.
L’objectiu d’aquesta acció amb
l'institut és establir, acompanyar i tutelar una connexió més
personal entre alumnes catalans
i alumnes senegalesos, una connexió que afavoreix el coneixement mutu. "Veuen una realitat
diferent a la seva però no explicada amb una classe teòrica per un
professor sinó per adol·lescents
com ells", explica Toribio.
En les primeres experiències,
aquest contacte es feia per mitjà
de cartes entre els alumnes –en
anglès o francès– però enguany
s'ha realitzat amb vídeos, en què
els joves expliquen el seu dia a dia,
una quotidianitat que permet

Un dels grups d'alumnes de l'INS Gallecs que han participat en el projecte de cooperació

molletana, qui també reconeix
l'aportació dels alumnes molletans d'origen senegalès, que "ens
ajuden molt a enriquir la classe
amb les seves experiències personals", assegura Toribio.
El projecte Del Senegal a Mollet
també ofereix als alumnes un
aprenentatge general sobre el

− El contacte directe entre joves
molletans i senegalesos fa que s'adonin
que no són diferents, que com a joves
tenen les mateixes inquietuds i això
ajuda a trencar molts prejudicis”
observar les desigultats pel que
fa a la situació econòmica i social
dels països, però que també "fa
que s'adonin que no són tan diferents, que com a joves tenen les
mateixes inquietuds i els mateixo somnis. És el més enriquidor
perquè permet trencar molts
prejudicis", opina la professora

món de les ONG, l’Àfrica i les
seves problemàtiques, i en algun
cas ha encès l'espurna de l'interès pel món de la cooperació al
desenvolupament, un àmbit que
domina Barreda, qui destaca la
implicació de l'INS Gallecst: "És
un projecte que es desenvolupa
per la motivació i la implicació

del professorat i de l’institut, cal
mencionar aquesta realitat perquè no tot el professorat ni tots els
centres educatius són tan participatius", assegura.
Una samarreta per recaptar
fons per al Senegal
La iniciativa culmina amb una
acció econòmica liderada pels
estudiants molletans i l’INS
Gallecs, en què els joves dissenyen una samarreta solidària, la
promocionen i en fan la venda (la
podeu demanar al correu electrònic socials@insgallecs.cat). Els
beneficis es destinaran al Kolda
Basquet Club perquè puguin
desenvolupar un casal d'estiu
per als infants de la zona. ◾

{ Per Laura Ortiz Mateo }
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Nou espai de vacunació al
Centre Cívic de Can Pantiquet
Aquest emplaçament permet reforçar el pla de vacunació de la
ciutat que ja es duia a terme als ambulatoris molletans
El Centre Cívic de Can Pantiquet
és, des del passat 17 d'abril, un
nou punt de vacunació centralitzat contra la Covid. L’Ajuntament
de Mollet del Vallès va facilitar
aquest nou espai municipal , el
qual permet una millor gestió
de les cues i el temps d'espera
per a les persones vaccinades.
Amb aquest nou emplaçament
es preveu donar un nou impuls
a la vacunació que fins ara es feia
al CAP de Plana Lledó. Des de

Salut es va optar per fer el trasllat
al centre cívic, ja que l'ambulatori havia quedat petit.
Durant els primers quatre mesos
de vacunació ja s'ha administrat
el vaccí contra la Covid a 11.337
molletans i molletanes en primera dosi. Mentre que ja han rebut
les dues dosis de la vacuna 4.680
persones. Amb tot, des de l'inici
de la pandèmia i fins el 29 d'abril
havien mort del virus a la ciutat
152 persones. ◾

En els primers quatre mesos de vacunació
s'han administrat 16.000 vacunes

152
molletans
i molletanes són els que han
perdut la vida des de l'inici de
la pandèmia de la Covid i fins el
passat 29 d'abril. D'aquestes, 45
eren residents de llars d'avis.

Vacunes lliures
de patents —
El ple de Mollet va aprovar la
proposta de Mollet en Comú
d'adherir-se a la Declaració
de Barcelona per l’alliberament de les patents de les
vacunes com a mesura per
garantir l'equitat en la seva
distribució mundial. La proposta considera que les principals causes de la distribució desigual són les patents i
el "secretisme dels contractes" amb les farmacèutiques.
La moció recorda que les
administracions públiques
"han destinat molts recursos públics" i creu necessàries mesures que responguin
a criteris de salut pública.◾
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Els carrers de Mollet tornen a
omplir-se de vida ...

— ENFOCATS
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L'abril ha estat un dels mesos més prolífics de l'any. Després de quasi un any
sense gairebé ni rastre d'actes culturals, la MITMO, L'Arlequí i Sant Jordi
han tornat a omplir de vida la ciutat. També l'esport català ha fet estada
a les pistes d'atletisme de Mollet per celebrar el Campionat de Catalunya.
Un abril que acabava amb l'entrada d'un nou mes i la celebració d'un dia
reivindicatiu a nivell laboral, l'1 de maig. Tots ells destacats en imatges.

Concentració de l'1 de maig a Mollet /CGT

Diada de Sant Jordi / S.C.

Campionat de Catalunya
d'atletisme / Albert Raga

Espectacle de titelles
'Moby Dick'durant la
MITMO/ Aj. Mollet

'Trepitgem fusta', amb Pau Segalés i El Negro Casali / L'Arlequí
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OPEL
MOKKA
MENYS NORMAL. MÉS MOKKA
DES DE 139€/MES
Finançant*
Entrada 4.763,29€.
47 Quotes. Quota ﬁnal 10.068,34€.
TIN 3,75% TAE 4,96%.

Reserva data a PruebaOpel.com**
i te’l portem a casa perquè el provis.

Molletauto

Av. Burgos, 71 · 08100 Mollet del Vallès · Tel. 93 570 44 88

Valors WLTP: 17,4-17,8 kWh / 100 km; autonomia, ﬁns a 317-332 km; emissions de CO2, 0 g/km.
* NOU MOKKA EDITION 1,2 T 100cv MT6 S/S. Oferta vàlida per a la Península i les Balears ﬁns al 31/05/2021 per la compra d’un vehicle nou Opel per a persones físiques consumidores i subjecte a l’entrega d’un vehicle usat
que hagi tingut en propietat des de 12 mesos abans de la matriculació del nou vehicle Opel i ﬁnançant amb Opel Financial Services (subjecte a aprovació de Banco Cetelem S.A.U.). IVA, impost de matriculació, transport
i accions promocionals inclosos. Exemple per al PVPR: 19.000€. Import sol·licitat: 14.236,71€. Import total ﬁnançat: 14.734,99 € (inclou comissió de formalització de 3,5%: 498,28 €). Termini 48 mesos. Total
interessos: 1.866,35 €. Cost total del crèdit: 2.364,63 €. Import total degut: 16.601,34 €. Preu total a terminis (inclou entrada i despeses de ﬁnançament --comissió de formalització i interessos--): 21.364,63.
Sistema d’amortització francès. Despeses de matriculació no incloses. Subjecte a aprovació ﬁnancera. Al ﬁnal del contracte podreu triar entre entregar el vehicle, o abonar o reﬁnançar l’última quota. PVPR per al client
que no ﬁnanci: 19.500€. Model de les imatges: NOU MOKKA GS LINE (amb equipament opcional). PVPR del model de les imatges: 22.900€. Equipaments opcionals disponibles segons versions i acabats. Les imatges i la
informació mostrades no reﬂecteixen necessàriament les últimes especiﬁcacions del fabricant, els colors poden variar, les opcions i/o accessoris poden implicar un cost addicional. Consulteu condicions de l’oferta al
vostre Concessionari Opel. Oferta no acumulable a altres promocions. **Consulteu condicions i disponibilitat de reserva a la vostra zona.
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Fruites i verdures de
temporada, una opció
propera i saludable
De l'horta al plat. Les fruites cítriques, donen pas a les d'aigua,
necessàries per als mesos en què el termòmetre inicia l'escalada
respondre a la llei de la demanda:
"Si algú vol raïm, encara que sigui
fora de temporada, hem d'intentar tenir-ne també".

És moment dels fruits vermells com les maduixes del Maresme

Pere Joan Alsina va recollir fa
poques setmanes les últimes cols,
escaroles, coliflors i bròquils, que
li quedaven de la temporada d'hivern. L'horta marca el cicle de la
vida del molletà, de 60 anys, que
mostra un somriure d'orella a
orella quan ja prepara la pròxima collita, la de primavera. "Ara
toquen les carxofes, els pèsols, les
faves, la ceba tendra i els alls tendres", enumera Alsina, de la masia
Can Vila, que s'ubica des de fa moltes dècades a Gallecs.
De dilluns a diumenge treballa la
terra, i fins i tot els caps de setmana té una agrobotiga dins la
masia, que li serveix per vendre
el producte de proximitat. "Amb
el confinament hem vist que tenim
més demanda. Potser abans la gent
marxava fora a comprar, ara veuen
que poden fer ruta per Gallecs i
comprar al costat de casa", admet

el pagès, qui aposta pel producte de proximitat i de temporada:
"Nosaltres collim i ja es menja. El
producte que treiem no toca pràcticament cap cambra, perquè és
collida i menjada".

Millor, de temporada
Els productes de temporada són
aliments més frescos i conserven
millor les propietats originals,
com és el cas del seu aroma, el
gust, els minerals o les vitamines.
"Sempre recomano a les dietes
incorporar els aliments de temporada perquè justament el que
ens dóna la natura, és just el que
necessitem com a éssers que som
d'aquesta natura", explica la dietista integrativa molletana Anna
Giralt. "Ara comencen les fruites
vermelles amb les maduixes o les
cireres, que porten molts antioxidants i ajuden el nostre organisme de reparació després d'haver
superat l'hivern", apunta.
A banda dels nutrients, el producte de temporada col·labora al

EL PRODUCTE DE TEMPORADA AJUDA A DESENVOLUPAR
L'ENTORN RURAL,COMBAT EL MALBARATAMENT
ALIMENTARI I ENS FA MÉS SOSTENIBLES
Tanmateix passa amb Fruites i
Verdures Lacambra, que té dues
parades al Mercat Municipal. "Fem
producte de proximitat i temporada, com per exemple, ara hi ha
les maduixes del Maresme, i estem
acabant amb els cítrics; però ja la
gent demana els albercocs, els
préssecs d'aigua i de vinya", diu la
propietària, Irene Lacambra, que
tot i això, apunta que també ha de

desenvolupament rural del nostre
entorn, a combatre el malbaratament d'aliments i a ser més eficients i sostenibles. ◾

{ Per José Luis Rodríguez Beltrán }
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Mollet reforçarà el programa
'El síndic a l'escola'
L'objectiu de la iniciativa, que impulsarà l'exsíndic, Lluís
Martínez, és fer pedagogia sobre els drets i deures dels infants
Amb el propòsit de difondre i
fer pedagogia sobre els drets i
els deures dels infants, el Síndic
Personer i l’Ajuntament de Mollet
reforçaran el programa escolar El
síndic a l’escola que es va iniciar el curs 2017 – 2018 adreçat als
alumnes de 5è i 6è de primària.
Per tornar-lo a engegar, l’actual
síndic, Salvador Rovirosa, ha proposat a l’alcalde Josep Monràs, i a
l’anterior síndic, Lluís Martínez,
que aquest segueixi col·laborant
amb la sindicatura encarregant-se
del programa que es va posar en

marxa sota el seu mandat.
Lluís Martínez ha dit sentir-se
"molt orgullós" d'aquest oferiment
per "poder seguir promocionant
la cultura dels drets humans i dels
drets dels infants, un dels papers
més agraïts i que més satisfacció
em va provocar durant la meva
etapa com a síndic".
Tot i haver aturat la iniciativa per
la Covid, en dos anys i escaig,
més de dos mil nens i nenes de
les escoles de Mollet han participat en el programa El síndic a
l’escola. ◾

Millora de la
connexió Wifi—
L’Ajuntament de Mollet culmina el desplegament de la
xarxa WIFI4EU, present a la
majoria dels espais públics de
la ciutat amb 11 nous punts
de connexió. L’actuació ha
estat subvencionada per la
Unió Europea. En concret,
els punts són la plaça Major
-Ajuntament, el parc de Can
Mula - Biblioteca Municipal,
plaça Prat de la Riba – Mercat
Vell, l'exterior dels centres cívics de Can Borrell
i Can Pantiquet, el Mercat
Municipal (entrada lateral i
entrada principal), el Parc de
les Pruneres i l'exterior d’El
Lledoner. ◾

.finestra
escolar.
_ Escola
Montseny _
Quina educació volem oferir als
nens i nenes d’Educació infantil?
Avui us volem parlar dels racons
d’aprenentatge, una metodologia que ens permet delimitar
dins de l’aula diversos espais
amb propostes diversificades que
s’adapten als ritmes d’aprenentatge, interessos i necessitats dels
infants. Partint dels seus coneixements previs, proposant reptes
motivadors i fent ús d’un material
de qualitat, els infants aprenen
a treballar de forma autònoma,
desenvolupen destreses per treballar en equip i el més important són els protagonistes en el
seu propi procés d’aprenentatge.
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CONFIANÇA DES DE 1929
CREACIONS EN ALTA JOIERIA

Anell amb
1 rubí cabuxo de (21,54 k.)
38 brilants (0,20 k.)
12 safirs multicolor (4,22 k.)

ENS TROBAREU A MOLLET DEL VALLES:
Carrer Anselm Clavé, 3
(davant dels jutjats)
T. 93 593 10 00
Rambla Fiveller, 5
(al costat de “la Caixa”)
T. 609 418 292

REPARACIONS DE JOIES I RELLOTGES, INCLÚS GRANS MARQUES
ROLEX, IWC, TAG HEUER, PATEK, ETC.

www.flaviallobet.com

JOIES AMB DIAMANTS I PEDRES PRECIOSES PLATÍ, OR 18K I PLATA

ESPECIALISTES EN DIAMANTS
TOT UN

-40% dte

I MÉS
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Miguel Pajares
Llicenciat en Ciències Biològiques
i doctor en Antropologia Social.
President de la Comissió Catalana
d’Ajuda al Refugiat

Ja NO

Miguel Pajares —

EVITAREM
DEL TOT
EL CANVI
CLIMÀTIC

−

A la terra
s'han produit
molts canvis
climàtics, però
aquest l'hem
provocat els
humans

EL DOCTOR EN ANTROPOLOGIA SOCIAL PRESENTAVA
AL JARDINET DEL CASAL EL SEU NOU LLIBRE,
'REFUGIATS CLIMÀTICS', UNA ANÀLISI SOBRE LES
MIGRACIONS DERIVADES DE LA CRISI DEL CLIMA
Ha publicat el llibre 'Refugiats climàtics'. De
què tracta?
El llibre parla de les migracions climàtiques,
però té una part inicial que és sobre el canvi
climàtic, perquè encara hi ha molt desconeixement i em semblava molt important
explicar a fons què ens ve a sobre. Sobretot
per a la gent que encara dubta o que no ho
coneix del tot, explicar-los quins efectes tindrà, entre ells els desplaçaments de
població que provocarà i això és el que s’analitza més en profunditat en el llibre.
Per què creu que s'han de considerar refugiats climàtics?
S’han de considerar refugiades, perquè
és una migració que es produeix fruit de
l’incompliment, per part dels governs, dels
propis acords climàtics. És a dir, hi ha una
acció política de la qual es deriva que aquestes persones hagin de fugir dels seus hàbitats, de les seves llars i en síntesis, per això

plantejo que són refugiats climàtics.
On s’estan produint aquestes migracions?
Ara mateix ja hi ha migracions climàtiques,
però bàsicament es produeixen dins de les
mateixes regions en les quals es donen.
Gent que va d’uns països a altres sense fer
llargues distàncies. Per exemple gent dels
països del Sahel, que s’estan desertitzant a
conseqüència del canvi climàtic i on l’agricultura s’està perdent, que baixen als països costaners de l'Àfrica occidental, o gent
de l’Àsia del Sud, de Bangladesh, que van a
l'Índia i a altres països. Per tant, podem dir
que ja hi ha migracions climàtiques, però
de moment principalment es mouen dins
d’aquestes regions.
Podríem considerar que també ho són les
migracions que rebem a Europa?
És molt probable que bona part de les migracions que ens arriben també tinguin motius

Maig 

— QUE EL CANVI
CLIMÀTIC TINGUI
UNA DIMENSIÓ
CATASTRÒFICA
ESTÀ EN LES
NOSTRES MANS —

climàtics, però això no ho coneixem tant
i no ens podem aventurar a donar xifres.
Però, probablement, el canvi climàtic ja està
influint en les migracions de gent que ve del
Senegal i de l’Àfrica occidental en general.
Els ciutadans són conscients del canvi climàtic?
En els últims dos anys, la gent se n'ha fet
molt més conscient i de les conseqüències que tindrà i de per què s’està. És una de
les coses que intento deixar clares a l’inici
del llibre, sempre basat en tots els informes científics que es van produint, jo no
m’invento res, perquè no sóc climatòleg,
sóc migrantòleg, el meu tema d’estudi des
de fa 30 anys són les migracions.
I què diuen aquests estudis?
El canvi climàtic no té causes naturals,
en contra del què alguns encara afirmen,
pocs ja. El canvi climàtic, aquest en concret, l’hem produït els humans.

cies molt greus. Jo crec que qui llegeixi el
llibre s’espantarà.
Com ara?
Una de les coses més greus és com afectarà
el canvi climàtic a la producció d’aliments,
perquè la desertificació de grans zones del
planeta serà molt important i també la
pèrdua d’aigua potable. Això potser serà
el més greu, però també la pèrdua de les
zones costaneres.
Hi ha opció de retardar això?
Ja no ho evitarem del tot, perquè les conseqüències ja s’estan vivint, però està a
les nostres mans que tingui dimensions
catastròfiques pel conjunt de la humanitat.
Però això implica que hi ha d’haver canvis
molt importants en les nostres formes de
vida i de mobilitat. Hem de deixar de cremar combustibles fòssils. Com més aviat
en prenem consciència, més aviat podrem
començar a posar fre al canvi climàtic. ◾

Per què diu que aquest?
A la terra s’han produït molts canvis climàtics al llarg de la seva història geològica,
però aquest canvi climàtic l’hem produït
els humans, bàsicament cremant els combustibles fòssils i tindrà unes conseqüèn{ Per Anna Mir Guinjoan}
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Mor Julián Ruiz,
president de la
Penya Barcelonista
Julián Ruiz, president de la Penya
Barcelonista Mollet, moria als
73 anys el passat 27 d'abril. El
molletà portava des de feia dues
dècades com a màxim responsable de la penya molletana del
FC Barcelona, que n'és de les que
més socis en té amb prop de 900
afiliats.
Enguany la Penya Barcelonista
de Mollet commemora el seu 50è

Julián Ruiz, President de la Penya
Barcelonista de Mollet

aniversari i Ruiz havia estat un
dels encarregats de presentar a
principis d'any el cartell de l'efemèride i la proposta d'activitats. ◾

— EL 21 DE MAIG SE CELEBRA EL DIA
INTERNACIONAL DEL TE. TU EN VENS
PERÒ ETS MÉS DE TE O DE CAFÈ? DE
Parlem amb
TE. —QUIN PREFEREIXES EL VERD,
la Carol
EL NEGRE O EL VERMELL? M'AGRADEN
Martínez
TOTS. DEPÈN DEL MOMENT DEL DIA
propietària de
ME'N FAIG UN O UN ALTRE. COMENÇO
Kdcarol,botiga
AMB UNA DE LES VARIETATS DE TE
especialitzada
NEGRE PER ACTIVAR-ME, DESPRÉS UN
en tes i
DE VERMELL, UN DE VERD, I ACABO
infusions
EL DIA AMB UNA DE LES VARIETATS
DE ROOIBOS. — UN TE PER COMENÇAR
AMB ENERGIA EL DIA? UN DE NEGRE
ÉS IDEAL, TANT SI EL PRENS SOL, COM AMB LLET O AMB UNA
BEGUDA VEGETAL. — PER INICIAR-SE EN EL MÓN DELS TES, QUIN
RECOMANARIES? QUALSEVOL VARIETAT AMB SABORS I AROMES,
PERQUÈ VAGIN ACOSTUMANT EL PALADAR. ELS TES PURS SOLEN
COSTAR UNA MICA AL PRINCIPI, PERÒ N'HI HA PER A TOTS
ELS GUSTOS: AMB MANGO, AMB ROSES, AMB ESPÈCIES, AMB
CACAU... — I PER A UN TASTAOLLETES DELS TES, QUIN LI
ACONSELLARIES PER SORPRENDRE’L? UN TE VERMELL 'ROMANCE
DE GRANADA' O UN VERD/BLANC 'PETÓ D'ANGEL'. — DESTACA
DUES PROPIETATS DEL TE QUE SIGUIN BENEFICIOSES PER A LA
SALUT? ÉS DIFÍCIL ANOMENAR-NE NOMÉS DUES, DESTACARIA
QUE SÓN ANTIOXIDANTS I ANTICANCERÍGENS, I PODEN SER EL
TEU ALIAT A L'HORA DE PORTAR UNA DIETA EQUILIBRADA. —
I ALGUNA DE NEGATIVA? HI HA GENT QUE ÉS MOLT SENSIBLE
A LA TEÏNA I POT AFECTAR-LI. PERÒ CADA PERSONA ÉS UN
MÓN. ÉS QÜESTIÓ DE PROVAR A POC A POC I VEURE COM ET
SENTA. PER EVITAR AQUEST PROBLEMA HI HA ELS ROOIBOS,
QUE NO TENEN TEÏNA I TAMBÉ ELS PODEN PRENDRE ELS NENS
I ELS POTS TROBAR DE MOLTS GUSTOS DIFERENTS. — UN PAÍS
ON VIATJAR I BEURE UN BON TE? AL JAPÓ O A LA XINA —
MENTRE PRENS UN BON TE, QUIN LLIBRE LLEGIRIES? 'RELOJES
DE HUESO', DE DAVID MITCHELL. — I QUINA PEL·LÍCULA
MIRARIES? 'HA NASCUT UNA ESTRELLA'.

QUÈ?

BREU
L’Ajuntament, a petició
d'una moció d'Ara Mollet
ERC, estudiarà la possibilitat que Mollet compti amb
un espai físic al cementiri municipal, de suport
i confort per a aquelles
persones que han patit la
pèrdua d'un fill durant
l'embaràs o després del part.

— QÜESTIONARI —

Mollet estudia fer un
espai de dol perinatal

Maig 
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— OPINIONS

Policia
Per a mi la parauleta d’avui anirà associada per sempre
més a un joc de paraules intraduïble a què em vaig haver
d’afrontar en una de les novel·les d’en Montalbano. El joc
sorgia en un dels inefables diàlegs entre el comissari i
l’agent Catarella, l’encarregat de la centraleta i especialista
en informatisme (el mot en catarellès per dir informàtica):
l’agent comunicava al seu superior que per rastrejar
l’ordinador necessitaven “un programma di polizia” i no
en tenien cap, i en Montalbano, sorprès, responia: “Ma
non siamo noi, la polizia?” L’equívoc venia del fet que en
realitat el programa era “di pulizia” (de neteja), i l’afàsia
d’en Catarella havia fet de les seves (si us demaneu com el
vaig resoldre, sapigueu que em va tocar empescar-me un
acudit nou, a partir de l’homofonia entre vellet i baieta: un
programa vellet versus un programa baieta (per netejar).
Feta aquesta prèvia tan llarga, tot just em queda espai
per expressar la sorpresa que he experimentat en esbrinar
(no m’havia pres mai la molèstia de consultar-ho, no
em demaneu per què) d’on prové la paraula policia. No
ho diríeu mai. Doncs agafeu-vos fort perquè prové de…
polític. Tal com ho sentiu. Amb tots els acudits, aquí sí,
que això implica. Polític el vam prendre del grec politikós,
‘relatiu a la ciutat, l’estat, el govern, i el que és curiós
del cas és que la pràctica totalitat dels derivats (que no
són pocs, un parell de dotzenes) tenen a veure amb això,
amb la política: apolític, polititzar, politiqueria, politòleg,
geopolítica… I ves per on, els dos únics que no segueixen
la norma són policia i policíac (bé, ara també policial, una
novetat recent del DIEC), com un parell de secrecions que
no podien sinó emanar d’un substantiu tan desprestigiat
com el cap de família.
Un amic meu que treballa als Mossos d’Esquadra em
va explicar que els quadres dirigents s’estimen més la
denominació de ‘Policia de Catalunya’ que no pas l’altra
que he escrit primer, la popular, perquè consideren que
això els homologa amb la resta de cossos de seguretat
europeus. Però a mi, i sospito que a bona part dels meus
conciutadans, mentre la imatge que ens ve al cap quan
sentim el mot policia sigui la que és (tant si va en format
atonyinador de manifestants com barrut que es cola a la
cua de la vaccinació), sincerament, em continua agradant
més la denominació popular. ✕

Vakuna
matata
Si Javier Solana assegura que s’ha vacunat amb Pfeiffer (no el va punxar na Michelle,
que sapiguem), a mi ja em fa menys vergonya
inventar-me el joc de paraules Vakuna Matata.
No seré menys que un exsecretari general de
l’ONU, exalt representant de no-sé-quantes-coses i ministre unes quantes vegades, no? Com
haureu endevinat, l’expressió/brometa està basada en el Hakuna Matata del Rei Lleó (que en suahili ve a signficar “cap problema”) i que situa les
vacunes en el centre de la nostra felicitat, tranquiŀlitat i projectes de present i de futur. El ritme de vacunació es va accelerant i, amb ell, els
nostres anhels de tornar a la vida que teníem el
2019. Quan tots estiguem vacunats -o una àmplia
majoria-, els problemes hauran desaparegut. I la
vida, a tot arreu, però en especial al meu Mollet,
recuperarà aquell pols que tenia abans d’aquest
malson. Clar, penseu que, per exemple, fa més
d’un any que el Museu Abelló no obre com ho feia
(ara és amb cita prèvia, i no sempre). Les activitats culturals són residuals. Amb sort, des de fa
poques setmanes pots veure els partits dels teus
fills (si són a l’aire lliure); això sí, amb mascareta,
amb restriccions i amb formularis de responsabilitat. O els plens, ara només són telemàtics; això, ben mirat, ja està bé, així quan
t’adorms veient-los ningú se n’assabenta... Bromes a banda, amb la vacunació
massiva podrem gaudir del de sempre,
però nou, millorat, reformat... com el nou
Mollet a mà. El que ja no sé és si han fet
bé oferint-me aquesta finestra perquè hi
tregui el cap. No tinc clar que em
tornin a convidar... En tot cas,
Vakuna Matata. −

PAU VIDAL Filòleg i escriptor – AMIC
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Editora Sílvia Vinyeta svinyeta@som.cat
Direcció Laura Ortiz lortiz@som.cat
Redacció Anna Mir amir@som.cat
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40 anys després de la

nostàlgia a La Bodeguilla
degu
eguilla
egu
egui
guill
gui
guil
uill
u
uilla
iilla
lla
El 31 de març de 1981 es va constituir la primera junta directiva del Centro Cultural Recreativo
Aragonés de Mollet y Comarca, que té seu al carrer Pamplona des del 1982, i que avui aplega més
de quatre centenars de persones. La pandèmia ha frustrat la commemoració d'aquest quarantè
aniversari, malgrat que des de l'entitat asseguren que ho volen celebrar, encara que sigui el 2022.

L

a nostàlgia de la terra aragonesa per part d'uns amics
que sovint es reunien al bar
La Bodeguilla, del carrer Urgell,
va ser l'origen del Centro Cultural
Recreativo Aragonés de Mollet y
Comarca, a principis del 1981, ara
fa quatre dècades. Concretament,
el 31 de març es va escollir la primera junta directiva, presidida
per Eleuterio Castillo.
La Bodeguilla era un bar d'un
terolès, on s'aplegava gent de la
seva terra, que un dia hi anaven

a jugar al guinyot i un altre s'animaven a fer unes jotes, fins que,
amb la proliferació de cases i centres aragonesos, van decidir crear-ne el seu propi.
El bar va ser l'escenari dels primers assajos del quadre de jotes
i de les rondalles de l'entitat.
Tot plegat es va traslladar fins al
soterrani d'una botiga de mobles –
gestionada per Atanasio Guillén–.
Després de trepitjar diversos
locals en els primers mesos de
vida, el Centro va prendre l'atre-

vida i valent decisió de comprar
un solar i construir-hi l'actual
seu, al carrer Pamplona, que va
estar enllestida el febrer del 1982.
Aquesta decisió és, segons Isidre
Marqués (actual president de l'entitat), una de les culpables principals que ha fet que el Centro
Aragonés compti avui amb unes
180 famílies sòcies, més de 400
persones en total: "Hi ha dos pilars
fonamentals, i un és el local que
tenim". L'altre, és el fet que "la
gent que va crear el Centro tenia

AMB L'ARRIBADA DE LES NOVES GENERACIONS,
L'ENYORANÇA A LA TERRA HA DEIXAT DE SER
EL PILAR DE L'ENTITAT, PERÒ SÍ QUE HI
VOLEN MANTENIR LES TRADICIONS ARAGONESES

12 d'octubre del 2000, ballant jotes a l'escenari de la sala polivalent per celebrar el Dia del Pilar

El reportatge —

als assajos. Marqués hi està molt
satisfet i considera que protagonitzaran un positiu futur per al
Centro Aragonés: "Tenim i crec
que tindrem una bona pedrera".

Isidro Marqués, president de l'entitat

els braços oberts per ajudar i per
oferir, i això s'ha anat transmetent de generació en generació".
Més enllà del record a la terra
Si bé és cert que recordar i reviure
la terra aragonesa va ser l'espurna
de l'origen d'aquesta associació,
després de tants anys, l'enyorança
ha deixat de ser la protagonista.
"Ara, amb les noves generacions,
és evident que aquesta nostàlgia
ja no existeix. Però volem mantenir el folklore i les tradicions
aragoneses enfocades cap a ells",
diu Marqués, qui també hi afegeix: "La canalla ja són la tercera

La commemoració es podria ajornar
Com a Centre Aragonés, evidentment que la seva activitat estrella és el 12 d'octubre: "El Dia del
Pilar és el dia gran de tots els aragonesos, i també és el dia de més
nervis, perquè costa molt preparar-ho. Nosaltres representem un
petit raconet de l'Aragó a Mollet, i
hi hem de donar el màxim".
Amb la pandèmia, totes les previsions d'activitats estan en quarantena, tot i que el president
veu factible celebrar el 12-O: "Si
som capaços de fer el festival del
Pilar, ens donarem per satisfets".
El principal dubte que tenen té a
veure amb la quantitat de gent
que puguin encabir-hi: "Pel Pilar,
podem omplir Can Gomà. Si hem
de limitar molt l'aforament –per
les restriccions sanitàries de la
Covid–, a qui deixem fora? Mentre
no puguem assegurar un aforament del 100%, tindrem un problema, però hi buscarem alternatives".
D'altra banda, la commemoració

− "El Dia del Pilar és el dia gran
dels aragonesos, i també és el dia
de més nervis. Nosaltres representem
un petit raconet de l'Aragó a Mollet,
i hi hem de donar el màxim”
generació i intentem que es trobin a gust amb les danses, i que
sàpiguen que hi ha altres balls a
banda dels moderns".
Entre les activitats que actualment realitzen hi ha folklore aragonès, grup de bombos i tambors,
rondalla, cant i en altres èpoques
han tingut també coral, tunes i
fins i tot un grup de teatre. Quant
a la canalla, compten amb una
escola amb més d'una trentena
d'infants, que ara estan tornant

Maig 
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BREUS
Preinscripcions per
a l'Escola Municipal
de Música i Dansa
Del 13 al 21 de maig tindran lloc les preinscripcions per a l’Escola Municipal
de Dansa. Pel que fa a l'Escola de Música, les preinscripcions per al proper curs
seran del 24 de maig al 3
de juny. En ambdós casos
cal demanar cita prèvia
trucant al 93 570 68 51.

L'Abelló celebra el
Dia dels Museus
El Museu Abelló celebrarà
els pròxims 15 i 16 de maig
el Dia dels Museus. Ho farà
amb quatre visites comentades diferents. Dissabte
serà el torn per a Pedra o
menhir?, relacionada amb
la instal·lació d’Irena Visa;
i també per a Historias de
futuro, amb Felipe Garcia
Salazar ‘Hibris’. Les sessions de diumenge seran
Quantes històries s’amaguen en una fotografia,
vinculada a l'obra Un reloj
sin péndulo es como...,
del paretà Oscar Moya; i
Applause, de Pau Mondelo.

dels 40 anys probablement sí que
s'haurà d'ajornar. "L'objectiu era
fer un macrofestival diferent. Si no
el podem fer aquest 2021, intentarem passar-lo al 2022, però 40
anys és una data rodona molt
important". ◾

{ Per Sergio Carrillo Rodríguez }
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Fins al 5 de juny
Exposició 'L'Habitació del
Farmacèutic'
HORA: De dilluns a divendres,
de 15.30 h a 21 h. LLOC: Centre
Cultural La Marineta. PREU:
Gratuït. ORGANITZA: Ajuntament.

A partir del 14 de maig
'Diàlegs amb Abelló',
a L'Aparador del Museu
A les portes del seu centenari
(26 de desembre de 2022), Lara
Costafreda engega aquest cicle
il·lustrant 'L’hora del te'

14 i 21 de maig, i 12 de juny
Tres sessions de cinema: 'El
crepúsculo de los dioses',
'L'escriptor d'un país sense
llibreries' i 'Arsènic per compassió'
ORGANITZA: Casal Cultural.

15, 16, 29 i 30 de maig
i 12 i 13 de juny
'Fer-se present: al llindar
de l’invisible'
HORA: de 10 h a 15 h. LLOC: c/
Anselm Clavé 67, 3r. PREU: Fins a
180 €. ORGANITZA: CRA'P.

21 de maig
'El mal del jazz. Quan
Barcelona era hot'
HORA: 20 h. LLOC: Mercat Vell.
PREU: 5€.
ORGANITZA: L'Ajuntament, inclòs
en la programació Arts i Escena.

maig —

agenda —
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29 de maig
Cultiu de primavera
HORA: d'11 h a 13 h. LLOC:
Jardinet del Casal. PREU: Gratuït.
ORGANITZA: Cucúrbita, Casal
Cultural i Ateneu Cooperatiu del
Vallès Oriental.

15, 16 i 18 de maig
Portes obertes al Museu Abelló
amb motiu del Dia dels Museus
Dissabte d’11 h a 14 h i de 17 h a 20
h; diumenge d’11 h a 14 h; i dimarts
de 17 h a 20 h. Hi haurà visites
comentades el cap de setmana.

29 i 30 de maig
Restauració i comerç pel
càncer infantil
ORGANITZA: Colles de Morats
i Torrats i Polseres Candela.
Es tracta d'una adaptació de la ja
tradicional barbacoa solidària.

Maig 
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IMMOBILIÀRIA
VENDA
PISO EN MOLLET. ZONA
ESTACIÓ DEL NORD
Ref. JV14269.Económico.
3 hab. baño con ducha,
salón con salida a balcón, cocina indep. de
origen y lavadero. CEE:
F. Precio: 123.300 euros.
Tel. 93 579 33 33.
PIS O E N M O N T O R N È S.
AYUNTAMIENTO
Ref. LV11901. Planta
baja, comunidad con piscina, parquing y trast.
86 m2, salón, cocina
indep., lavad., 1 hab.
doble, 2 sencillas, 2
baños, 2 armarios emp.,
suelos parquet y gres,
vent. alum., calefac.,
puertas de haya. Incluye
parquing y trastero.
CEE: E. Precio: 187.500
euros. Tel. 93 579 33 33.
PIS A MOLLET. RIERA SECA
Pis més parquing traster. 74 m2, 3 habitacions, 2 banys, cuina independent, menjador. Parq uing a m b
traster inclòs. CEE:
D. Preu: 192.865 euros.
Ref. JV14317. Tel. 93 579
33 33.
PIS EN VENDA A MOLLET.
ZONA CENTRE
Ref. JV14321. 77 m2, 3
ha bitacions, pis en
q uarta planta sense
ascensor. Bany, cuina
independent i menjador.
Calefacció de gas natural. CEE: F. Preu: 127.000
euros. Tel. 628 19 30 82.

SE VENDE PISO EN MOLLET.
ZONA PLANA LLEDÓ
65 m2, 3 hab., salón de
16 m2, cocina con lavadero, baño. Suelo de gres,
vent. alum. y calefac.
CEE: E. Precio: 97.500
euros. Ref. JV14221. Tel.
93 579 33 33.
MOLLET CENTRO
Piso para reformar de 80
m2. Segundo sin ascensor. 3 hab., baño, cocina
con lavadero, salón-comedor. Piso de origen.
CEE: F. Precio: 125.000
euros. Ref. J V14209.
Teléfono: 93 579 33 33.
DÚPLEX EN VENDA A
MOLLET. ZONA CAN BORRELL
Ref. JV14240. Molt lluminós, de 105 m2, amb
3 habitacions (abans 4),
bany, cuina amb sortida a pati de 8 2m,saló-menjador. Terres de
gres, finestres d'alumini, CEE: E. Preu: 144.800
euros. Telèfon de contacte: 93 579 33 33.
G R A N P I S O E N A V.
PRINCIPAL DE MARTORELLES
Finca con ascensor acabada de pintar y se ha
cambiado el suelo del
vestibulo. Vivienda muy
espaciosa de 98 m2, con
un salón-comedor con
salida a balcón grande, y con vistas espectaculares a la m ontaña. 3 hab. (2 dobles
y 1 indiv.) Baño reformado con plato de ducha. Cocina reformada
con salida a un lavadero. Ref. M002748. Tel.
670 030 925.

PISO EN GRANOLLERS
Todo reformado, 69 m2,
recibidor, 2 hab. (antes
3), amplio salón comedor, cocina, baño con
plato de ducha y lavadero. Dispone de suelos
de parquet, ventanas
de aluminio blanco con
doble cristal y puertas de madera de roble.
Cerca de la estación
RENFE de GranollersCentre. Ref. M002376.
Interesados llaamar al
teléfono de contacto:
656 874 298.

LLOGUER
L O C A L D E 130 M 2 E N
MONTORNÈS
1 aseo, una recepción,
baño, despacho y sala,
agua, luz. Ideal oficinas, escuelas particulares o profesiones libres.
Ref. LA002111. Precio:
600 euros/mes Tel. 659
929 707.
SE ALQUILA PLAZAS DE
PARQUING PARA COCHES
Pequeños/motos en zona
Av. Badalona, 8-14 de
Mollet. Tel. 652 971 544
/ 638 127 395.
LOCAL COMERCIAL
ESQUINERO EN MARTORELLES
60 m2 y con mucho escaparate. A pie de calle,
aseo, falso techo e iluminación emp. en oficinas, instalación de
aire acond., instalación
de luz y agua. CEE: F.
Precio: 400 €/mes. Ref.
EA30160. Teléfono de contacto: 656 874 301.

DESPATX A L'AV. LLIBERTAT
DE MOLLET DEL VALLÈS
75 m2, a prop de l'Ajuntament, primera planta
amb molta llum. Vestíbul
+ 3 despatxos amb modernes mampares de separació i climatització
fred-calent. Alta vigent
de llum i aigua. Preu:
450 €/mes. Possibilitat
d'unir 2 locals (total
de 150 m2). Interessats/
des truqueu al teléfon
de contacte: 606 305 103.

PROFESSIONALS
CONSIGUE H ASTA 5
PRESUPUESTOS
de refor m as gratis.
Interesados llamar al
tel. 631 01 16 68.
S E O F R E C E PA L E T A Y
LAMPISTA
Profesionales.
Económicos. Teléfono de
contacto: 699 20 40 45.

Vols
treballar
amb
nosaltres?
Estem buscant noves
incorporacions
de personal
especialitzat en neteja.
Interessats enviar
el vostre currículum a
info@netejaactiva.es

A LES NOSTRES BOTIGUES TROBAREU
AJUTS TÈCNICS PER A TOT EL COS

M ORTOPÈDICS GRANOLLERS
C. Bartomeu Brufalt, 5 I T. 93 512 70 50
M ORTOPÈDICS MOLLET DEL VALLÈS
C. Compte d’Urgell, 94 I T. 93 579 18 80

m-ortopedics@m-ortopedics.com · www.mortopedia.com

ESTUDI BIOMECÀNIC DE LA MARXA DEL PEU
AJUTS TÈCNICS
ORTOPÈDIA A MIDA
LLOGUER DE PRODUCTES ORTOPÈDICS
ORTOPÈDIA ESPORTIVA
PRODUCTES DE REHABILITACIÓ
ÀMPLIA GAMMA DE SABATES PER A PEUS DELICATS
VISITES ORTOPÈDIA PEDIÀTRICA ELS DIVENDRES A LA TARDA “CUIDEM LA SALUT DELS MÉS PETITS”
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la
SALUT

Coneix els millors trucs

Astènia
primaveral

{ psicoanalogia }

La primavera és l’estació
AQUESTA PATOLOGIA ES RELACIONA
de l’any que més relaciAMB QUADRES DEPRESSIUS,
onem amb tot tipus de
IRRITABILITAT I ESGOTAMENT
sensacions positives: alegria, renovació, més hores
i hàbits saludables que poden ser útils:
de llum solar, canvi de colors, mani-Descans; cal mantenir uns horaris
festacions de la natura... Però també
fixes respecte de les hores de son.
és cert que és un període en el qual
Anar-se’n a dormir dues hores després
l’organisme pot parlar-nos en forma
del sopar i descansar vuit hores en
de trastorns de diferents tipus: alteuna habitació prèviament ventilada.
racions dels nivells hormonals, reor-Exercici físic; donat que millora la
denació del funcionament dels nostres
funció cardíaca, el funcionament dels
neurotransmissors cerebrals, el cor
òrgans i el nivell hormonal, és molt
pot variar el seu ritme, així com tamrecomanable un passeig diari o bé
bé poden modificar la seva forma de
practicar un esport moderat.
treballar tant el ronyó com el sistema
-Alimentació; especialment favoracirculatori... Com a resultat d'aquesbles aquells aliments rics en vitamines
ta revolució interna, es poden proi minerals (maduixes, kiwis, raïm,
duir: al·lèrgies, depressions, insomni,
pinya, verdures…); cereals integrals;
nerviosisme, augment de l’estrès… i
les millors proteïnes són les del peix
l’alteració més freqüent, la que rep el
blau, a banda dels llegums.
nom d’astènia primaveral.
-Estat d’ànim; cal mantenir una actiAquest trastorn és una patologia que
tud positiva i per això cal prendre
es relaciona amb quadres depressius,
consciència de l'arribada de la priirritabilitat i una profunda sensació
mavera i saber com actud’esgotament durant tot el dia.
ar. En aquest sentit, hi
Es calcula que l’astènia primaveral
ha diferents alternaafecta una de cada deu persones,
tives dins la medicina
en major nombre a les dones que als
natural molt adients.
homes, i és més freqüent en etapes
com ara l’adolescència i la menopausa, les quals es caracteritzen per molts
ESTHER MOLINS
canvis orgànics i emocionals.
Psicoanalogista
Hi ha tot un llistat de consells dietètics

GABINET PSICOPEDAGÒGIC
I MÈDIC NATURISTA MOLINS

PSICOANALOGIA · FLORS DE BACH · NATUROPATIA · TÈCNIQUES RELAXACIÓ
EFT · REGRESSIONS · TESTS PSICOANALÒGICS · CREIXEMENT PERSONAL
TÈCNIQUES D’ESTUDI · ORIENTACIÓ
Av. Llibertat, 20, 2n C · Mollet del Vallès · T. 93 570 43 04 / 618 077 220
contacte@psicopnaturmolins.cat

www.psicopnaturmolins.cat

· Fórmules magistrals
· Prova intoleràncies
alimentàries
· SPD
(Sistema personal
de dosificació)
· Dietètica
· Homeopatia
· Nutrició esportiva
Plaça Prat de la Riba, 17 · Mollet · T. 93 593 01 61

Què fa falta perquè
un pneumàtic
sigui 100%
sostenible?
{ circularitat }
JA ÉS POSSIBLE DESTIL·LAR CAUTXÚ
Recerques en R+D en
SINTÈTIC DERIVAT DE RESIDUS PER
tecnologia de materials
A LA FABRICACIÓ DE PNEUMÀTICS
de marques líders han
demostrat que és posEl cautxú és un component bàsic en
sible desenvolupar tecnologia que
el procés de fabricació dels pneumàminimitzi o redueixi l'impacte dels
tics. Ho ha estat des de fa gairebé dos
pneumàtics en les diferents fases de
segles. No obstant això, ja és
la seva fabricació i, fins i tot,
possible destil·lar cautdesprés de la seva retixú sintètic derivat de
rada. Però, què s'enresidus. La tecnotén per pneumàtic
logia de Pirowave,
sostenible? Com
p er e xemple,
ha avançat la
p ermet protecnologia?
duir estirè reciE l p n e u m àclat a partir del
tic ideal serà
material plàstic
aquell que
d'envasos com a
no requereiterrines de iogurt
xi l'extracció de
o safates alimenmaterials d'entàries.
torns naturals per
Amb aquest monòa la seva fabricació.
mer es pot fabricar desComptarà amb impacte
prés poliestirè i cautxú sintèambiental gairebé nul durant la
tic. Parlem de xifres de reciclatge de
seva vida útil, i serà totalment reci42.000 milions d'envasos de iogurt
clable, si pot ser amb una fase interanuals, la qual cosa suposa una fita
mèdia de reutilització en altres secmés en circularitat de materials i per
tors que eviti, al seu torn, un impacte
a evitar impactes ambientals. ◾ AMIC
ambiental en aquest sector.

21

MOTOR
per als aficionats més curiosos
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Racó
gastronòmic
receptes ràpides i senzilles

Torrades de Santa Teresa
En un cassó posem la llet,
LES DE VI SÓN SIMILARS,PERÒ
li afegim tres cullerades
EN COMPTES DE REGAR-SE
petites de cafè, la branca
AMB LLET S'UTILITZA VI DOLÇ
de canyella i la pell de la
llimona (assegurant-nos que no queda res de la part blanca, perquè
amargaria) i portem a ebullició. Passats uns 5 minuts, ho retirem i deixem
que es refredi. Mentrestant, posem l'oli a foc mig alt.
Tallem les llesques de pa i les banyem en la llet.
Batem els dos ous i passem per ells les torrades.
- 450 ml de llet
Amb ajuda d'unes pinces de cuina, les introdu- la pell d'una llimona
ïm en la paella i les fregim uns dos minuts per
- branqueta de canyella
cada costat fins que estiguin completament
- canyella mòlta
daurades. Quan ho estiguin, les traiem i
- oli d'oliva verge, millor
escorrem bé l'oli.
si és suau (opcional amb
Barregem el sucre de la tassa i la
gira-sol)
canyella mòlta i arrebossem amb elles
- 1 tassa de sucre
les Torrades de Santa Teresa.I ja
- 3 cullerades de sucre
estaran llestes per a menjar.
- 2 ous
Les de vi són similars, però en comp- Barra de pa dur
tes de regar-se amb llet s'utilitza vi
dolç. Una altra opció per a decorar-les és fondre en el microones
mel i l’aboquem per sobre de les
torrades abans de menjar.
Que vagi de gust! ◾ AMIC

{ per berenar }

Raons per apostar
per les plantes
decoratives
a casa teva
{ beneficis }
GRÀCIES A LA SEVA FUNCIÓ
La crisi del coronavirus ha
PURIFICADORA DE L'AIRE,TINDREM
canviat radicalment el nosUN AMBIENT MENYS CARREGAT
tre estil de vida. A més de
les conseqüències sanitàció de l'ambient interior. Podem optar
ries, la pandèmia ens ha portat a pasper plantes com la Costella d'Adam o
sar més temps a casa que en l'exterior.
els Dolços Somnis. Aquestes opcions
Més que mai, ara, la nostra casa és el
seran perfectes per a dotar de
nostre refugi.
naturalitat l'estada. A més,
Per aquesta raó, és
gràcies a la seva funció
important crear en
purificadora de l'aila llar un entorn
re, l'ambient estaacollidor, càlid
rà menys carrei relaxant, que
gat, influint així
e n s a p o ren la reducció
ti comoditat.
de nivells d'esNo parlem del
très i augmenmobiliari, sinó
tant el benestar
de la decorai l'optimisme dels
ció, i parlem de
habitants.
plantes per a la
A més, les plantes
llar. Hi ha moltes
contribueixen a reduir
opcions per optar
la humitat dins d'una llar.
per tenir plantes a casa.
Tenir plantes a casa farà que
Un dels principals beneficis
la temperatura sigui més lleugera,
de comptar amb plantes com a elesumant així confort al nostre dia a
ment decoratiu a casa és que ens ajudia en la llar. Algunes de les recomaden a crear un millor entorn. Les plannacions són la Figuera de Fulla de Violí
tes ens ajuden a purificar l'aire, proo el Lliri de la Pau. ◾ AMIC
porcionant així una contínua renova-

LA NETEJA
ÉS TAN IMPORTANT
COM LA CONFIANÇA
QUE ET MOSTREM.
UN ESPAI NET
ÉS UN ESPAI
ELEGANT.
SERVEIS DE NETEJA
Carrer de Bartomeu Robert, 48 I 08100 Mollet del Vallès I T. 691 586 240 / 691 586 241
www.netejaactiva.es I info@netejaactiva.es

23

FEM LLAR

Un espai per conviure i compartir
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Maig 

PUBLICITAT —

