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Arrelats a la fleca

P
ocs són els negocis avui dia 
que aconsegueixen perdu-
rar en el temps. Un dels ofi-

cis que en els darrers anys ha vist 
com s'abaixaven moltes persia-
nes ha estat el de la fleca, però a 
Mollet, dues famílies –a imatge 
dels irreductibles gals de les his-
tòries d'Astèrix– han aconseguit 
mantenir aquesta feina artesana 
a la ciutat: els Llargués i els Prat.
Amb més de 140 anys d'histò-
ria, la Fleca Llargués és, poder, 
el negoci més antic de Mollet. El 
Jordi i el Sergi són ja la cinque-

na generació d'una família que ha 
deixat empremta en l'ofici més 
enllà de les fronteres molleta-
nes, gràcies a la trajectòria del 
pare, l'Andreu Llargués, presi-
dent del Gremi de Flequers de 

la Província de Barcelona i que 
dona nom a l'Escola de Flequers 
de Sabadell. 
Vorejant ja la cinquantena, el 
Jordi i el Sergi fa uns 15 anys que 
van agafar el relleu al capdavant 
del negoci familiar, però porten 
tota la vida entre sacs de farina. 
"No vam ser bons estudiants i de 
joves, quan va arribar el moment, 
a casa ens van fer treballar a la 
fleca. Ja més tard sí que ens vam 
formar en l'ofici", explica el Jordi 
Llargués, qui defensa que ser for-
ner es porta a la sang. "La meva 

Llargués i Prat són els dos forns de pa molletans que han aconseguit mantenir-se en el temps 
gràcies al relleu generacional i a l'adaptació a les noves demandes dels consumidors amb 
innovació. Mollet a Mà els reuneix al voltant d'una taula per explicar la seva experiència.    

“ 
És una feina 
dura. Es treballa 
les 24 hores i 
anem al revés 
del món: quan la 

gent té festa, treballem 

{ Fotos  Víctor León }
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germana Magda és advocada, viu 
a Barcelona, i encara ara ve cada 
cap de setmana a donar-nos un 
cop de mà a la botiga", diu.        

Dones llicenciades i a la fleca
El cas de les germanes Ivette i 
Queralt Prat, de 33 i 28 anys, és un 
xic diferent. Totes dues van anar 
a la universitat, la Queralt per fer 
Publicitat i la Ivette, Economia i 
Administració d'Empreses.  "Vaig 
triar aquesta carrera perquè em 
servís per portar el negoci", expli-
ca la Ivette. Perquè la gran dels 
Prat tenia clar ja de ben petita que 
es volia dedicar al forn familiar 
tot i les reticències de l'avi. "Tu 
no pots ser fornera", li deia. I és 
que ser dona també ha estat his-
tòricament un escull per pren-
dre el relleu a les fleques. L'esforç 
físic de la tasca a l'obrador tragi-
nant sacs de farina i el treball de 
nit per elaborar el pa, n'eren els 

motius. "Conciliar la vida labo-
ral i familiar amb els horaris d'un 
obrador –de nit– és més difícil i 
les dones portaven el pes de la 
casa per això costava més que 
s'hi poguessin dedicar", explica 
el Jordi. Sortosament, ara, "s'ha 

normalitzat que la dona no sigui 
l'única en ocupar-se de les tas-
ques de la llar i això ho facilita", 
assegura la Queralt, qui afegeix: 
"Ara s'està veient un canvi i a la 
mateixa escola de flequers es veu 

com les noies estem agafant ter-
reny", explica. 
D'altra banda, la tecnologia i la 
maquinària més moderna també 

ha minimitzat l'esforç físic que es 
requeria antigament a l'obrador 
i ha obert les portes a les dones.
Amb tot, tots quatre reconeixen 
que la feina al forn de pa és dura i 
que aquest pot ser un dels motius 
que estronqui el relleu generaci-
onal dins el gremi. "Es treballa 
les 24 hores i anem al revés del 
món, quan la gent té festa, nosal-
tres treballem", diu la Ivette.   

La crisi del pa 
Però la manca de relleu generaci-
onal no ha estat l'únic motiu per-
què hagin desaparegut molts dels 

forns de pa que existien a Mollet. 
Els germans Llargués van viure i 
recorden el que ells anomenen "la 
nostra crisi" – diferenciant-la de 
la del totxo de 2008– que va coin-
cidir amb el tombant de segle. "Els 

anys 80 i 90 hi havia set forners 
a la ciutat amb diverses boti-
gues obertes, d'aquells, només 
en quedem dos", diu el Sergi. A 

La Ivette i la Queralt Prat amb un pa rodó i la popular coca de forner

El reportatge —

“ 
Ser forner es 
porta a la sang. 
Hem crescut 
entre sacs de 
farina i pa

ELS GERMANS LLARGUÉS I LES

GERMANES PRAT SÓN CINQUENA I 

TERCERA GENERACIÓ DE DUES 

FAMÍLIES DEDICADES AL NEGOCI 

D'ELABORAR PA ARTESÀ 

− La dificultat per conciliar la vida 
familiar amb el treball als obradors i 

l'esforç físic que es requeria ha limitat 
històricament la presència de dones
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− La irrupció de les masses congelades 
i la venda de pa fora dels forns va 
obligar el sector flequer a tancar 

botigues i repensar el negoci

EL SERGI I EL JORDI, FILLS DE 

L'ANDREU LLARGUÉS, PRESIDENT 

DEL GREMI DE FLEQUERS DE 

BARCELONA, CONTINUEN EL NEGOCI 

FAMILIAR QUE VA NÉIXER EL 1889

“ 
La crisi del pa 
va empènyer el 
gremi a innovar 
amb nous 
productes.

la llista de forners molletans que 
no segueixen en actiu noms com 
Roca, Careta, González Ballesta, 
Corbalán i Giralt, que en els dar-
rers 20 anys han anat desaparei-
xent.        

Reconversió del negoci
L'arribada de les masses conge-
lades i les botigues de conveni-
ència, on es podia vendre aquest 
pa congelat, va ser una garrotada 
per al sector. "Aleshores els for-
ners treballàvem amb molt volum 
de producció i amb poca varie-
tat: la barra de quart, el pa rodó i 
poca cosa més", recorda el Jordi. 
La irrupció del pa fet amb massa 
congelada que es podia trobar a 
qualsevol lloc i a qualsevol hora va 
suposar una davallada de les ven-
des i va obligar el sector a repen-
sar-se i a iniciar la reconversió. 
"No va ser una època fàcil, primer 
la vam viure amb angoixa perquè 
ens va obligar a tancar moltes de 
les botigues que teníem obertes 
i acomiadar gent que era com de 
la nostra família", recorda el gran 
dels Llargués.

A més de tancar portes, 
els forns es van veure 
obligats a repensar el 
negoci i diferenciar-se 
d'aquell pa de massa 
congelada. És aquí on 
entra la innovació i la 
recerca amb nous tipus 
de cereals i nous pro-
ductes per diversificar 
l'oferta amb un con-
sumidor que, amb els 
anys també s'ha fet més 
exigent. "Ara hi ha una part de la 
societat que vol estar informada 
del pa que menja a nivell nutri-
cional i que valora que es treba-
lli amb productes de proximitat", 
opina la Ivette, qui també reco-
neix que, tot i no ser el seu cas, la 
introducció de noves maneres de 
fer i nous productes no sempre ha 
comptat amb el suport incondici-
onal de les generacions anteriors      

Un gremi ben avingut
Més enllà del producte i el nego-
ci, les actuals generacions de 
Llargués i Prat tenen clar que la 
relació entre companys d'ofici ha 

de ser bona i d'ajuda mútua. En 
Jordi recorda que el 1982, l'obra-
dor dels Llargués es va cremar i 
els Prat, que estaven de vacances, 
els van deixar el seu forn perquè 
hi poguessin treballar. I és que 
en l'època dels pares, quan arri-
baven els tres mesos d'estiu, els 
forners molletans feien torns per 
no deixar la ciutat sense abasti-
ment de pa. Fins i tot es deixa-
ven botigues entre uns i altres. 

"El mes que tocava vacances, el 
pare donava les claus d'algu-
na de les seves botigues al for-
ner de torn perquè hi vengués 
el seu pa mentre nosaltres érem 
fora", diu Llargués. Així, es podia 
veure vendre pa del Llargués o 
de Corbalan a una de les botigues 

del Prat o del Giralt i a l'inrevés.
Sopars de germanor, partits de 
futbol del gremi a la ciutat... una 
relació que les noves generacions 
no voldrien que es perdés. ◾

{ Per Laura Ortiz Mateo }
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Tornen els parts a 
l'Hospital de Mollet
El Departament de Salut 
ha establert que el prò-
xim dia 15 de juny l’aten-
ció als parts retorni a 
l’Hospital de Mollet, que 
temporalment havia dei-
xat d’atendre’ls a causa de 
la situació de pandèmia.  

Triplet d'Alèxia 
Putellas amb el Barça
Alèxia Putellas ha sig-
nat un triplet històric 
amb el FC Barcelona amb 
la consecució dels títols 
de la Lliga, la Lliga de 
Campions i la Copa de la 
reina.  Aquest últim títol 
aconseguit amb un doblet 
de gols de la molletana.

El DM Group Mollet 
pendent de l'ascens
El DM Group Mollet ha estat 
campió del grup C-4 amb 
un ple de victòries de la lli-
ga regular  i va acabar al sisè 
lloc estatal, després de dis-
putar la fase final a Salou. 
El club està en espera que 
es confirmi el seu ascens 
per part de la Federació 
Espanyola a la Leb Plata. 

BREUS

Ubicat al Centre d'Informació 
i Recursos per a Dones (CIRD)    
Joana Barcala - carrer Àngel 
Guimerà 11-15 -, aquest espai s'ha 
impulsat amb la intenció d'oferir 
informació, suport i recursos a 
totes aquelles consultes vincula-
des amb les diversitats sexuals i 
de gènere del col·lectiu de lesbia-
nes, gais, bisexuals, transsexuals 
i intersexuals (LGTBI): "En aquest 
servei es fa orientació i assessora-
ment en temes de discriminació. 
També donem informació sobre 
la tramitació del canvi de nom del 
DNI i de la targeta sanitària i aju-
dem a vincular aquestes perso-
nes a associacions  existents que 
donen suport al col·lectiu", explica 
la Lola Gallego, cap del servei de 
Drets Socials.
Segons Gallego aquest espai local 
els permet estar "més pròxims a la 
ciutadania per vehicular el suport 
i l'assessorament que necessi-
ta el col·lectiu" i també als seus 
familiars i professionals vincu-
lats: "Oferim ajuda psicològica 
als familiars perquè entenguin 

i puguin compartir el procés. A 
més, estem fent contacte amb els 
àmbits de joventut, serveis soci-
als, salut..., perquè si es troben una 
persona que està patint assetja-
ment o discriminació també ens 

puguin demanar suport", expli-
ca Gallego. 
Per a la regidora de polítiques de 
gènere, feminisme i diversitat, 
Pepi Muñoz, el servei "ens ajudarà 
a mostrar la diversitat d'orienta-
ció sexual i d'identitat de gène-
re i prevenir la LGTBIfòbia". Però 
tot i considerar que "cal donar més 
visibilitat al col·lectiu", Muñoz 
destaca la importància que té 
poder comptar ja amb un espai 
com aquest a la ciutat. ◾

En els darrers mesos Mollet ha fet un pas més cap a l'atenció de 
la diversitat i per sensibilitzar la societat sobre la discriminació 
sexual i de gènere. L'Ajuntament ha creat, amb el suport de la 
Generalitat, el Servei d'Atenció Integral (SAI) LGTBI.

Orientació de proximitat 
per la discriminació zero

I G U A LTAT 

AQUEST ESPAI ENS PERMET

ESTAR MÉS PRÒXIMS A LA 

CIUTADANIA PER VEHICULAR

L'ASSESSORAMENT I SUPORT

QUE NECESSITA EL 

COL·LECTIU LGTBI
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.finestra
escolar.

_ Centre d'Estudis 
Mollet _

Els i les alumnes de 3r de pri-
mària van aconseguir recap-
tar 413,35 euros després d'or-
ganitzar una jornada de difusió 
i conscienciació sobre la situa-
ció de risc que pateixen diaria-
ment molts animals. Els diners 
es van destinar a l'organització 
Greenpeace per a la seva tas-
ca de protecció del medi ambi-
ent. Aquesta jornada  és el final 
del projecte "Salvem el planeta" 
amb el qual, els i les  alumnes,  
treballant de manera global, 
han generat consciència social 
i mediambiental i iniciativa per-
sonal emprenedora. Els petits 
gestos poden millorar el món.

SOC I E TAT

Pla local d'Infància 

i Adolescència— 

L'Ajuntament de Mollet 
ha iniciat els treballs de 
redacció del primer Pla Local 
d'Infància i Adolescència, un 
document que ha de servir 
per marcar les polítiques 
públiques envers aquests 
dos col·lectius a la ciutat. 
El pla farà un estudi de la 
realitat local dels infants i 
adolescents de Mollet i, un 
cop acabat, serà el paraigua 
que englobarà totes les 
polítiques i serveis, ja sigui 
des d’educació, cultura, 
esports, serveis socials i 
atenció a la infància o salut, 
entre d’altres, que ofereix 
l’Ajuntament.◾

Dues exalumnes de l'Escola 
Sant Gervasi, la Gloria Moreno 
i la Celia Varón, han estat guar-
donades amb el Premi Recerca 
Jove de la Generalitat. En con-
cret, s'han endut un dels guar-
dons de l’última edició dels 
Premis, impulsats per l’Agència 
de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 
Recerca de la Generalitat, pel seu 
treball de recerca de Batxillerat 
sobre el paper de la dona durant 
la Transició. De l’estudi es despre-
nen les dificultats que aquestes 
dones van patir per poder incor-
porar-se al món de la política sen-
se ser jutjades pel seu sexe.

Premi de recerca a 

dues exalumnes 

del Sant Gervasi

E D UCAC I Ó

Gloria Moreno i Celia Varón

Per altra banda, els exalumnes 
Jordi Cabana, David Sellarés i 
Àngela Páez han estat recone-
guts per l’Escola Sant Gervasi 
per les seves trajectòries profes-
sionals amb els Premis Manuel 
Arroyo 2021. Cabana ho ha estat 
en la modalitat de coneixement, 
Sellarés en creixement i Páez en 
proximitat. ◾
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Representants del Consorci del 
Besòs Tordera, de l’ACA i de 
l’Ajuntament de la Llagosta van 
visitar el passat 26 de maig les 
obres de la depuradora d'aigües 
residuals, l’EDAR, de la Llagosta 
per conèixer l'estat dels treballs 
d’ampliació i remodelació de la 
instal·lació. 
Les obres, que es van iniciar l’any 
2019 amb un pressupost superior 

als 14 milions d’euros, ha consis-
tit en la construcció d’un tercer 
decantador secundari i un nou 
reactor biològic i es preveu que 
estiguin enllestides cap al dar-
rer trimestre d'enguany. 
L'actuació permetrà millorar 
la qualitat de l’aigua efluent al 
Besòs, fet que revertirà en la pre-
servació del medi fluvial i la seva 
biodiversitat.◾

L'actuació permetrà millorar la qualitat de l’aigua efluent al 
Besòs, fet que revertirà en la preservació del medi fluvial

La reforma de la depuradora, 
a punt després de l'estiu

M E D I  A M B I E N T

A què destinen els 
meus impostos? — 
L’Ajuntament de Mollet ha 
creat, amb la Fundación 
Ciudadana Civio, l'aplica-
ció al web municipal sobre 
dades econòmiques On van 
els meus impostos? La pla-
taforma vol ser una eina a 
través de la qual es mostri 
a la ciutadania d’una forma 
clara i senzilla com es dis-
tribueix i executa el pressu-
post municipal, d’on venen 
els ingressos i on es destinen 
els impostos que paga cada 
ciutadà. De fet, la nova plata-
forma web també incorpora 
una calculadora que permet 
a qualsevol persona calcu-
lar els impostos municipals 
que paga i la seva distribució 
i aplicació en el pressupost 
municipal. ◾

Remenat de lletres
Encetem una col·laboració amb el Servei Local de Català 
de Mollet amb una nova secció que es dirà <<Remenat 
de lletres>> i que ens ofereix Jordi Esteban i Calm. Com 
bé diu el nom de la secció, es tracta de trobar la paraula 
a què fa referència el text que titula el dibuix i que té les 
mateixes  lletres que allò que representa la imatge, però 
ordenades de manera diferent. Trobareu la solució en 
l'edició del pròxim mes. ◾  

L L E N G U A

“ 
Mamífer 
com el 
cérvol, 
però més 
petit

Servei Local de Català de Mollet (CPNL)  www.cpnl.cat
C/ Comte d’Urgell, 26. Tel. 93 570 1992  (mollet@cpnl.cat)
Font: Original de Jordi Esteban. Il·lustració: Josep Abad

S O C I E TAT

Salvem el Calderí— 
Més d'un centenar de perso-
nes es va concentrar davant 
l'Ajuntament el passat 28 de 
maig per reclamar la paralit-
zació del projecte d'urbanitza-
ció del Calderí. La plataforma 
Salvem el Calderí va anunciar 
que entomarà la via legal per 
paralitzar les obres. Mentre que des de la Taula de l'Aigua de 
Mollet, Quim Pérez denunciava: "El Calderí és una zona inun-
dable i hem pogut parlar amb els tècnics de l'Agència Catalana 
de l'Aigua i ells mateixos han confessat les pressions que tenen 
per poder donar viabilitat a aquesta construcció". També va 
participar a l'acte Mollet en Comú, ARA Mollet ERC i la CUP. ◾

La Festa Verda es 
trasllada a la xarxa
Amb motiu de la celebració 
de la Festa Verda el govern 
molletà ha creat un web, 
accessible tot l'any, amb 
continguts relacionats amb 
la prevenció de residus, 
l’alimentació saludable i el 
reaprofitament alimentari.

BREU
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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

www.flaviallobet.com

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

-40% dte
TOT UN

I MÉS

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

CREACIONS EN ALTA JOIERIA
CONFIANÇA DES DE 1929

Anell amb 
1 rubí cabuxo de (21,54 k.)

38 brilants (0,20 k.)
12 safirs multicolor (4,22 k.)

ESPECIALISTES EN DIAMANTS
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Els hospitals són grans consumidors d’energia i en la 
majoria de països europeus també un dels edificis 
considerats menys sostenibles. Des de la seva inaugu-
ració ara fa 10 anys, l’Hospital de Mollet ha treballat 
per reduir l’impacte de la seva activitat en el medi am-
bient i la seva petjada de carboni en el planeta. 

Aquesta setmana, el centre hospitalari molletà ha in-
augurat la nova instal·lació fotovoltaica a la coberta 
de l’edifici i ha estat el primer hospital en firmar l’ad-
hesió a la 1a Cimera d’Acció Climàtica de la Gene-

ralitat de Catalunya.

 “Aquest 2021, hem finalitzat la instal·lació de 1.368 

plaques fotovoltaiques a la coberta de l’hospital, 
punt de culminació del nostre projecte de Green 
Hospital i que ens permetrà un estalvi en tones de 
CO2 equivalent a plantar 240 arbres l’any”, explica 
Òscar Sotos, Director d’Infraestructures de la Fundació 
Sanitària Mollet. La instal·lació, que ocupa 6.500m2  de 
coberta genera energia elèctrica sostenible que s’in-
jecta a la xarxa interna de l’Hospital. 

S’estima que la producció anual serà superior a 
800.000 kWh i que reduirà el consum d’energia elèc-
trica en un 12,5% de mitjana, un 7% durant els mesos 
d’hivern i un 25% durant els mesos d’estiu. L’energia 
produïda permet un estalvi d’emissions a l’atmosfera 
de 120 tones de CO2 cada any, l’equivalent a plantar 
240 arbres anuals.

La Fundació Sanitària Mollet 

planta 240 arbres cada any. 

La instal·lació de plaques 

fotovoltaiques genera un estalvi 

d’emissions a l’atmosfera 

de 120 tones de CO2 anual, 

equivalent a plantar 240 arbres.

Un disseny i arquitectura sostenibles 

des de la seva construcció

Construït al costat del Parc Natural dels Gallecs i 
abraçant el Roure centenari del Vallès, el centre queda 
plenament integrat en la natura i actualment és un re-
ferent en sostenibilitat mediambiental. El projecte ar-
quitectònic va dissenyar un espai diàfan, que aprofita 
la llum solar mitjançant patis interiors per il·luminar 
de forma natural tot el centre i reduir el consum ener-
gètic requerit per l’enllumenat. 

L’Hospital de Mollet inaugura una instal·lació de 1.368 

plaques fotovoltaiques a la coberta de l’Hospital

En el marc del tancament de la celebració del 10è aniversari de la construcció 

de l’Hospital de Mollet, el centre cobreix  6.500m2 de la seva coberta de 

plaques fotovoltaiques.
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Les cobertes superiors, construïdes amb grava i vege-
tació natural, junt amb els sostres radiants formats per 
un circuit d’aigua al llarg de la superfície radiant, fan 
possible l’aïllament tèrmic del centre, un major con-
fort acústic i la uniformització de la temperatura. El re-
sultat és una major eficiència energètica i la reducció 
del consum d’energia per la climatització del centre.

“Tot el sistema permet recollir i emmagatzemar 

les aigües pluvials que s’aprofiten per al reg 

de les zones verdes de l’edifici. Actualment l’aljub 
disposa d’una capacitat de 80m3” explica Òscar Sotos. 

L’edifici inclou una de les major instal·lacions de geo-
tèrmia de tot Europa, un sistema que aprofita l’energia 
del subsòl per la climatització de l’edifici. Per fer-ho 
possible, s’han construït 148 pous de 146 metres cada 
un que permet un estalvi de l’energia de climatització 
en un 30% i una reducció de les emissions de CO2 de 
834.000kg. 

10 anys de compromís amb el plane-

ta: un 65% menys d’emissions de CO2

L’Hospital de Mollet de la Fundació Sanitària Mollet ha 
fet una aposta decidida per les energies renovables i 
millora continua en la gestió mediambiental. 

Malgrat que l’activitat i el nombre de professionals ha 
anat augmentat al llarg dels anys, en 10 anys, el cen-
tre ha reduït el consum d’electricitat global de l’hospi-
tal en un 15%, de gas en un 13%, d’aigua en un 18% i 
les emissions de CO2 en un 65%.

Actualment el 100% de l’energia elèctrica que consu-
meix és d’origen renovable, gestionada per una em-
presa del territori i s’ha fet una aposta pel reciclatge i 
la gestió de residus, passant de 9 a 25 de residus que 
es segreguen i es gestionen. La institució s’ha certi-
ficat amb la ISO 14001 de Gestió Ambiental i la ISO 
50001 de Gestió Energètica. 

@fsmhospital

Fundació Sanitària Mollet

fundaciosanitariamollet

Ronda dels Pinetons, 8
Mollet del Vallès
T. 93 563 61 00
www.fsm.cat
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−Completaré 
set maratons 
seguides, hi 

ha cops que costa 
d'entendre"

Per què corres?
M’apassiona l’esport en general i una for-
ma fàcil de fer-ne és posar-te les sabatilles 
i sortir a córrer. Sempre he fet alguna acti-
vitat esportiva. De petit i jove em dedicava 
al futbol i ja aleshores em deien que per què 
m’agradaven tant les pretemporades i l’en-
trenament. Potser és per aquest motiu que 
tinc ara tanta passió per córrer. 

Ho vincules amb reptes solidaris. S’ha de bus-
car un motiu per córrer? 
Tothom busca un motiu, el que sigui, per fer 
una activitat física, ja sigui purament per 
salut o el que faig jo, vincular-ho amb la 
solidaritat. Per a mi l’esport i la solidaritat 
van de la mà perquè l’esforç que fas per com-
pletar el repte esportiu, és potser en alguna 
cosa similar a l’esforç que fa l’associació, per 
a la qual fas una activitat concreta. Gairebé 
tothom té algun motiu per fer esport i en el 
meu cas és la solidaritat. Si puc ajudar soli-
dàriament fent el que més m’agrada, millor. 

Et dóna una força extra? 
És la major motivació que pot haver quan 
em plantejo un repte solidari, sobretot els 
exigents. Fer un repte per una determina-
da causa solidària et dona una força extra. 
Quan es vincula a una motivació d’aquest 
tipus s’encadenen unes energies positives, 
que fa que tots els que s’uneixen al repte 
creïn sinergies. Es creuen camins vinculats 
entre l'esport i la solidaritat, que ajuda que 
el món sigui una mica millor. 

En què consisteix el repte Seven Marathons?
Consisteix en completar set maratons segui-
des. Hi ha cops que costa d’entendre, fins i 
tot, em pregunten si cal. Potser es podrien 
fer set maratons en set dies, o set mara-
tons, quan jo cregui més oportú, per sepa-
rat. La idea és fer els 295 km d’una tirada, 
tot i que farem els descansos i pauses neces-
saris, però totes set maratons seguides. Per 
què set maratons? No ho sabria dir perquè 
vaig escollir set. Potser va ser una idea de 

L'ATLETA POPULAR HA COMPLETAT UNA DESENA 
DE REPTES ESPORTIUS VINCULATS A CAUSES 
SOLIDÀRIES. AL NOVEMBRE, CORRERÀ SET 
MARATONS SEGUIDES PELS PETITS GRANS HEROIS

Jordi Arguisuelas
De  anys. És atleta popular 
i responsable del Triatló 
Sant Gervasi.  
Vincula els reptes esportius 
a la solidaritat. 
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set dies de la setmana, doncs set maratons. 
També la meva dona, Judith, el seu número 
favorit és el set i potser em va aparèixer per 
això. També em va semblar un bon títol Set 
Marathons, però després quan vaig inici-
ar la preparació em vaig adonar que és un 
gran repte exigent i penso que potser podria 
haver dit cinc maratons (riu), però ho plan-
tejarem com sigui i el farem. 

Se sap com serà el circuit de les set maratons? 
El circuit encara no està clar. Estic donant-
li voltes, però s’hauria de fer en una zona 
sense gaire desnivell i més llarg que l’últim 
repte de les 12 hores a la pista d’atletisme de 
Mollet. També haurem de veure quins són 
els permisos necessaris que necessitarem, 
segons la infraestructura que fem servir.  
La data està molt més definida perquè vam 
dir que fos el novembre, just abans del Dia 
Internacional dels Infants Prematurs, el 17 
de novembre. Esperem que en les pròximes 
setmanes tanquem ja el circuit definitiu i 
el pròxim repte preparatori que faci ja el 
pugui fer en el traçat, per tastar també tota 
la infraestructura i la logística.

És un repte vinculat amb Petits Grans Herois, 
una entitat d'ajuda a famílies amb infants pre-
maturs. Per què aquesta associació?

Ho vinculem a aquesta entitat perquè la 
meva filla va néixer a l’Hospital General de 
Catalunya, i tot i no ser una nena prematu-
ra, vam conèixer aquesta entitat. Després a 
l’Escola Sant Gervasi, on treballo, va coin-
cidir que una de les professores és la presi-
denta de l’associació i vam tornar a coinci-
dir. Aleshores, se’m van encendre les llums 
i va sorgir aquest projecte esportiu i soli-
dari, que és dels projectes que més il·lusió 
em fa de tots els que he fet.

Com s'hi pot col·laborar?
Tots els últims reptes que he fet han estat 
per aquesta associació. Tenim una pàgina 
web de crowfunding, on qualsevol persona 
pot fer una aportació econòmica, mitjan-
çant el portal de Mi grano de arena (www.
migranodearena.org). La gent pot fer les 
seves aportacions, no cal que sigui una gran 
quantitat de diners, qualsevol és benvingu-
da perquè servirà moltíssim per a les famí-
lies de Petits Grans Herois. ◾

{ Per José Luis Rodríguez Beltrán }
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16 PERSPECTIVA —
— EL 14 DE JUNY SE CELEBRA EL DIA 
INTERNACIONAL DEL DONANT DE SANG. 
QUAN VAS COMENÇAR A DONAR SANG? 
L'ANY 2017. — QUÈ ET VA DUR A PREN-
DRE LA DECISIÓ? — VEURE LA MEVA 
FILLA EN UNA TRANSFUSIÓ DE SANG. 

LAMENTABLEMENT NO VEIEM LA FALTA 

QUE FA LA SANG FINS QUE LA NECES-

SITEM. — QUANTES VEGADES HAS DONAT 
SANG?  QUATRE COPS L'ANY. — QUANTS 
ANYS FA QUE FORMES PART DE L’AS-
SOCIACIÓ DE DONANTS DE SANG? TRES 

ANYS. — ELS MOLLETANS SÓN BONS DONANTS? SÍ, A MÉS TENIM 
UN BON ESPAI QUE ENS CEDEIX L'AJUNTAMENT PER FER LES 

CAPTES. — QUIN ANY HA ESTAT EL MÉS BO EN DONACIONS A 
MOLLET? MÉS QUE ANY, DIRÉ QUE EL MILLOR DIA ÉS, SENS 
DUBTE, EL DE LA CAPTA DE LA FESTA MAJOR, JA QUE LES 

COLLES ANIMEN MOLT A FER LES DONACIONS. — I EL PITJOR? 
L'ANY 2020, A CAUSA DE LA PANDÈMIA, ES VAN ANUL·LAR 

CAPTES, TANT AQUÍ A MOLLET COM A ALTRES POBLACIONS. 

— QUINA ÉS LA COSA MÉS CURIOSA QUE T’HA PASSAT EN UNA 
CAMPANYA DE DONACIÓ? JO NO M'HI HE TROBAT, PERÒ SÍ QUE 
M'HAN EXPLICAT QUE PER CARNESTOLTES EN ALGUNA CAPTA LA 

GENT HI HA ANAT DISFRESSADA. — I LA QUE T’HA EMOCIO-
NAT MÉS? QUAN ALGÚ VE DIENT QUE ESTAVA ESPERANT FER 18 
ANYS PER VENIR A DONAR SANG O QUAN AL FER ELS 70 ANYS 

SERÀ L'ÚLTIMA DONACIÓ QUE FARAN. — A QUI AJUDEM SENT 
DONANTS? A TOTHOM, FINS I TOT A NOSALTRES MATEIXOS. 
LA SANG QUE DONEM TAMBÉ SERVEIX PER A INVESTIGACIÓ,  

INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES, TRACTAMENTS ONCOLÒGICS... 

— QUI POT DONAR-NE? QUALSEVOL PERSONA SANA ENTRE 18 
I 70 ANYS QUE PESI MÉS DE 50 QUILOS. PERÒ HI HA UNS 

QUANTS FACTORS QUE HO PODEN CONDICIONAR. LES DONES EN 

PODEN DONAR 3 COPS L'ANY I ELS HOMES 4, AMB UN INTERVAL 

DE 2 MESOS.  — QUINA ÉS LA PRÒXIMA CAMPANYA A MOLLET? 
EL 2 DE JULIOL.

Parlem amb 
l'Enric Batiste

voluntari de 
l'Associació 

de Donants de 
Sang del Vallès 

Oriental
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PIMEC disposarà 
d'un espai 
permanent 
al MolletHub— 
PIMEC Vallès Oriental i 
l'Ajuntament de Mollet han 
signat un conveni per tal 
que la patronal de la micro, 
petita i mitjana empresa dis-
posi d'un espai permanent 
al MolletHub. L'objectiu de 
l'acord és el de col·laborar 
per donar suport a la recupe-
ració i l’impuls de les pimes i 
els autònoms de Mollet i del 
Baix Vallès i contribuir així a 
la reactivació de l’economia 
després de les conseqüències  
de la pandèmia. ◾

En total,entre fixos i indirectes, 
són els que la multinacional 
Amazon preveu crear amb la 
posada en marxa, a l'octubre, 
de la planta logística de Mollet.

llocs de feina

300

ECONOM I A

Assessorament per 
rebre ajuts socials
El sindicat CCOO engega un 
nou servei d’assessorament 
al seu local de Mollet. Entre 
altres, informarà i donarà 
suport a la gestió de sub-
sidis no contributius del 
SEPE i el SOC i la Renda 
Garantida de Ciutadania.

BREU
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Ciudad de artistas y de genios, de alegrías y de 
fiestas, pero no estás ausente de mal: hay familias que no 
tienen comida ni vivienda. Don Nadie, su esposa y sus hijos 
caminan sin rumbo por las calles, por aceras cimentadas de 
contrastes, ricos y pobres, pero todos vestidos de la misma 
manera, de fragilidad como el cristal. Piénsalo bien, maña-
na podrías ser tú. Don Nadie y su familia no saben dónde 
pasarán esta noche estrellada, de lamentos y de suspiros. 

Dormirán bajo un puente, construido por las manos de 
un político con la cara pintada de payaso, hipócrita que gobi-
erna y actúa bajo la bandera del bienestar público. Ha salido 
el sol para todos, incluso para los que sólo piensan en llenar-
se los bolsillos. Don Nadie intenta sonreír, sabe que la vida 
es bella, que mañana será otro día, que no se rendirá, que 
no perderá la esperanza, aunque los valores más altos de la 
sociedad hayan sido pisoteados. Ciudad populosa, asfalto 
mojado por la sangre y las lágrimas de los desesperados. 

Se respira fragilidad en la ciudad populosa, la fragili-
dad ruge como león en las calles buscando a quién devo-
rar. Ciudad populosa, encanto de luces cuando cae la noc-
he, urbe de lamentos, de gritos callados, de batallas perdi-
das y de causas sin nobles caballeros que las defiendan. 
La fragilidad no pasa de moda, cotiza alto en bolsa, porque 
don Nadie somos todos. Cierro los puños de rabia, siento 
la impotencia. Y una lágrima, que no es mía, se desliza por 
mi mejilla con solidaridad. Soy humano, soy don Nadie, mío 
es el mal ajeno.

Almas condenadas a remar en las galeras, somos escla-
vos del capitalismo. El monstruo del consumismo nos 
devorará sin remordimiento. Este no es un relato de 
ficción, la realidad empuña el arma contra la digni-
dad. Manos negras que ponen vendas en los ojos, 
para que podamos ver una película de final feliz. Y 
mientras unos tienen la boca llena de manjares, 
otros están obligados a beber vinagre. No 
hay nada nuevo, la historia nunca cambia. 
Bienvenidos al circo romano, bienvenidos a 
la ciudad populosa, el hogar de don Nadie.−

Don Nadie 
en la ciudad 

populosa

Agradecimiento al PADES

Quiero mostrar mi más profundo y 
sincero agradecimiento al equipo de 
PADES (Programa d’Atenció Domiciliària 
i Equips de Suport) de Mollet por la 
excelente labor que han realizado 
acompañando en sus últimos momentos 
a mi marido Rosendo Couso, a mí y a 
toda nuestra familia. Antes de que 
diagnosticaran un cáncer terminal a mi 
esposo no conocíamos de la existencia 
de este servicio de atención en casa a 
los enfermos en cuidados paliativos. El 
equipo de PADES, incluyendo personal de 
enfermería, doctores/as y de atención 
psicológica nos ha ofrecido el mejor 
acompañamiento posible en este 
doloroso proceso. 
Con profesionalidad, respeto y cariño 
nos han visitado o contactado a diario, 
nos han aconsejado y atendido y han 
facilitado que mi esposo haya podido 
morir en casa, rodeado de los suyos, 
en mis brazos. Sé que no somos una 
excepción. Otras familias amigas 
también han destacado la magnífica 
labor de PADES, que incluso durante la 
pandemia y arriesgando su integridad 
física, no han dejado sentirse solo/a a 
ningún enfermo ni a ninguna familia 
perdiendo un ser querido. Y lo han 
hecho siempre con una sonrisa. Es 
de agradecer la vocación de estas 
personas que hacen algo más que un 
mero trabajo: acompañar en la muerte 
para que esta sea digna y sin dolor. 
En estos tiempos difíciles, en los que 
estamos preocupados por nuestra salud 
y la sanidad ha estado a desbordada, 
escucho a menudo quejas sobre 
como ha empeorado nuestra atención 
sanitaria. En mi caso, solo puedo decir 
que estaré agradecida para siempre. ✕

JUAN JOSÉ CONEJO
PeriodistaMARI CARMEN LAGARÓN GARCIA Mollet
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Crear a partir del cos és un dels 
principals objectius del CRA'P 
(Pràctiques de Creació i Recerca 
Artística), una entitat amb seu al 
carrer d'Anselm Clavé, 67, 3r, i que 
s'adreça tant a professionals de les 
arts escèniques, com a qualsevol 
ciutadà disposat a l'experimenta-
ció corporal.
L'Esther Freixa i en Toni Cots, 
dos dels tres membres directius 
del CRA'P –la tercera és la Diana 
Gadish–, admeten que un dels 
principals problemes que tenen, 
deu anys després d'arrencar l'ac-
tivitat, és la dificultat per arribar 
a la gent. "No fem propostes con-
vencionals, i això dificulta l'ente-
niment per a moltes persones que 
desconeixen de què els estàs par-
lant", assegura Freixa.
Com definirien, per tant, la tasca 
del CRA'P? "No som ni una escola 
de teatre ni d'arts escèniques. El 
que més fem és acompanyar, més 

que no pas ensenyar", diu Cots. 
Freixa, al seu torn, hi detalla: 
"Nosaltres treballem des del cos, 
però des d'una manera d'entendre 
el cos que és: 'com l'individu que 
hi participa desenvolupa les seves 

pròpies habilitats, idees i imagina-
ris?'. Treballem des de la recerca, 
la creació, la creativitat, el joc, la 
trobada, el diàleg...". També afegeix 
que cerquen que els participants 
entenguin "quin és el seu univers 
creatiu i quin és el seu cos, amb les 
seves habilitats i capacitats".
En Toni Cots lamenta que "la gent 
espera molt més un resultat, que 
puguis fer l'espectacle de final de 
curs, que no pas el fet que el nen o 
la nena torni a casa i els pares vegin 

que aquesta persona està canvi-
ant la seva manera de comunicar o 
està sent més oberta...". Es tracta de 
valors difícils de quantificar, però 
que els usuaris acaben percebent. 
"En el taller d'adults hi ha persones 
que em diuen: 'Jo no sabria dir què 
fem al CRA'P, però sí que sé dir-te 
que a mi m'ha canviat la vida. Des 
que hi vinc em percebo de manera 
diferent, escolto les persones i em 
relaciono amb el meu entorn d'una 
altra manera'", explica Freixa.

Les residències, un punt clau
Els fronts oberts del CRA'P en són 
diversos. Ofereixen tallers regulars 
per a adults i infants entre setma-
na, així com d'intensius els caps 
de setmana. Programen labora-
toris d'investigació artística. I un 
dels seus punts claus són les resi-
dències artístiques, d'on en recal-
quen la llibertat que donen als cre-
adors. "Per fer residències la gent 
normalment escriu els projec-
tes segons allà on els presenta, i 
no acaben fent la seva feina sinó 

allò que els demanen que facin", 
diu Freixa. A CRA'P, però, això no 
passa: "Vull que la gent sigui lliure 
de crear allò que vulgui, m'agradi 
a mi més o menys". Els professi-
onals del CRA'P acompanyen els 
processos i hi aporten la seva visió 
al llarg de la creació. Qui també la 
pot aportar és el mateix veïnat, ja 
que es fan obertures dels processos 
per a tothom qui s'hi vulgui acos-
tar. "La idea és fer entendre que hi 
ha una manera d'accedir al pro-

L'entitat CRA'P ofereix formacions i serveis per a professionals 
de les arts escèniques i per a la resta de la ciutadania. La creació 
i la recerca a partir del propi cos, amb la imperiosa necessitat 
d'entendre'l, va molt més enllà de l'aprenentatge artístic.

Crear des del cos, un 
mètode artístic i un 
enriquiment personal

Julieta Ferraro va fer una residència al CRA’P per crear l'espectacle 
'Adesso la finestra', que es va poder gaudir el maig al Teatre Can Gomà

"NO SABRIA DIR QUÈ FEM AL CRA'P, PERÒ

M'HA CANVIAT LA VIDA. DES QUE HI VINC EM

PERCEBO I M'HI RELACIONO DE MANERA DIFERENT"
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cés, venint al CRA'P i participant 
d'un diàleg i d'un debat a partir 
del que s'ha vist. I cadascú, d'una 
manera molt oberta, pot expressar 
la seva opinió o les seves sensaci-
ons", assenyala Cots. Freixa també 
afegeix que "ha sigut tota una feina 
de donar a entendre que no només 
pots anar com a espectador a veure 
l'obra ja acabada al teatre o allà on 
es plantegi, sinó que també pots fer 
el seguiment de l'artista venint a 
l'espai de treball i descobrir en què 
està treballant".

Desitjant una major col·laboració de 
l'Ajuntament
Pel que fa al vincle amb el consis-
tori molletà, aquest és un dels fac-
tors que CRA'P vol anar reforçant. 
"A poc a poc hem anat trobant uns 
acords amb l'Ajuntament perquè 
s'hi impliqui", tant en la part eco-
nòmica com en la cessió d'alguns 
espais per fer accions artístiques 
al poble, assenyalen. Tanmateix, 
des de l'entitat consideren que les 
col·laboracions podrien anar més 
enllà. "Hem aconseguit interven-
cions puntuals i participar en pro-
grames que ja són de l'Ajuntament; 

però ens agradaria obrir un espai 
més ampli de continuïtat".

Deu anys de vida
Per últim, retornant a l'origen de 
tot plegat, enguany es compleix 
una dècada des que l'Esther Freixa, 
el Toni Cots, la Maria Ros i la Judit 
Martín decidiren fer néixer CRA'P 
en el mateix espai de La Serradora, 
que havia estat l'aula de dansa de 
Mollet fins que aquest servei es va 
unificar amb l'Escola Municipal de 
Música a Can Gomà. Durant dos 
anys, Freixa va gestionar el ser-
vei com un espai de creació que 
continuava penjant directament 
de l'Ajuntament, fins que el con-
sistori, excusat en la crisi econò-
mica, va comunicar el tancament 
d'aquesta activitat.
Arran d'això, la mateixa Esther 
Freixa, juntament amb perso-
nes que s'havien vinculat a La 
Serradora, van plantejar "la creació 
d'una associació per tirar endavant 
el projecte de forma independent".
La voluntat clara era "sortir del 
que seria una escola", assegura en 
Toni Cots. Deu anys després, s'hi 
mantenen al peu del canó, ferms 
malgrat que, amb la Covid, hagin 
vingut mal dades. ◾

Neus Ballús, candidata 
a presidir l'Acadèmia 
del Cinema Català
La directora molletana 
Neus Ballús encapçala una 
de les dues úniques llistes 
que s'han presentat a les 
eleccions de l'Acadèmia del 
Cinema Català. Juntament 
amb l'actor Sergi  López com 
a vicepresident es presenten 
amb inquietuds que van des 
d'obrir la institució a més 
veus i més diverses fins a 
enfortir el vincle entre el 
cinema català i el seu públic, 
fent-lo més "present" 
en la seva vida. El 14 de 
juny es decidirà la nova 
presidenta de l'Acadèmia 
ent re l a  mol let a n a i 
la també directora de 
cinema Judith Colel l.

BREUS

{ Per Sergio Carrillo Rodríguez }

L'Esther Freixa i el Toni Cots a la seu del CRA'P
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13 de juny
'Impromimant amb pandèmia', 

de Miguel González, Mimo Chispa, 
amb il·lusions òptiques i sorpreses
HORA: 11 h. LLOC: Jardinet del Casal 

Cultural. PREU: 8 € per família. 
ORGANITZA: Petit Casal.

21 de juny
Presentació del llibre 'En busca de 
la irrealidad', escrit per José María 
Asencio, qui va ser jutge degà de 

la ciutat de Mollet
HORA: 19 h. LLOC: Museu Abelló.

23 de juny
Rebuda de la Flama del Canigó 

portada des del Coll d'Ares
HORA: De 17 h a 19 h. LLOC: 
Jardinet del Casal Cultural. 

ORGANITZA: Club Muntanyenc.

9 de juliol
'Moonlight Cabaret'

HORA: 20.30 h. LLOC: Jardinet
del Casal Cultural.

ORGANITZA: La Companyia de 
Teatre Jove de La Tramolla.

17 de juny
Dijous Clandestins: Óscar Bretau 
Acústic, amb les millors cançons 

dels 80 i 90. HORA: 20.30 h. LLOC: 

c/ Santa Bàrbara, 5. PREU: 15 € 
(12 € per a socis de La Tramolla). 

ORGANITZA: La Tramolla.

A partir de l'1 de juliol, durant 
quatre dijous consecutius
'Universos en moviment', 

taller d'exploració personal per 
connectar amb la sensibilitat 

del cos. HORA: De 20 h a 21.30 h. 
LLOC: CRA'P. ORGANITZA: CRA'P.

17 de juny
Mirades d’artistes: Lola Anglada, a 

càrrec d’Eva Valeria
HORA: 19 h. LLOC: Terrassa del 
Museu Abelló. PREU: Gratuït. 

ORGANITZA: Museu Abelló i CREA.

12 de juny
'Contes en dansa', un viatge 

fantàstic al món dels
contes populars

HORA: 18 h. LLOC: Teatre Municipal 
de Can Gomà. PREU: 10 €. 
ORGANITZA: La Tramolla.

19 de juny
'La Família', espectacle

de dansa urbana
HORA: Doble sessió a les 19 h i a 
les 21 h. LLOC: Jardinet del Casal 

Cultural. ORGANITZA: La Tramolla.



SALUT

2
1

Coneix els millors consells la

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

GABINET PSICOPEDAGÒGIC 
I MÈDIC NATURISTA MOLINS

· 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

{ psicoanalogia }

Amb el títol d’aquest arti-
cle, pretenc plantejar una 
reflexió respecte de la nos-
tra actitud davant la vida.
Sovint, diem o ens diuen: “quina casu-
alitat!”, quan per exemple ens trobem 
amb un amic que feia temps que no 
veiem, però és realment una casu-
alitat? I quan resulta que just el dia 
abans havíem pensat en aquella per-
sona que després ens trobem; també 
és casualitat? I si a partir de retro-
bar-nos, l’amic ens explica que està 
fent una teràpia per resoldre l’ansi-
etat, el mateix què patim nosaltres, 
decidim provar el tractament i gràci-
es a això fem un canvi d’estil de vida 
que mai ens havíem imaginat; també 
és casualitat?
Potser no és possible tanta casualitat. 
Potser la vida, aquest puzle que sem-
pre encaixa perfecte sense cap peça 
que sobri, és una cadena de causa-
litats. És a dir, potser l’existència és 
una causalitat eterna; tot és com és 
d’acord amb una causa, sent tot just 
com ha de ser.
Possiblement, sigui l’ego el que menys 
d’acord estigui amb el concepte de 
vida com a causalitat, ja que està 
centrat en el desig, en el “jo vull”, i 
el circuit de causalitats no sempre es 

correspon amb allò que l’ego ens vol 
fer creure que volem, que és just i el 
que ens mereixem. 
Per a qui desitgi profunditzar 
en el tema, recomano  la lectu-
ra d’una entrevista feta a Eduardo 
Zancolli, i publicada a La Contra de 
La Vanguardia, on parla de la sincro-
nia dins tot allò que vivim i de la seva 
importància per poder augmentar 
consciència i evolucionar. En desta-
co algunes idees:
-“las casualidades encierran un men-
saje”.
-“La sincronicidad son las coinciden-
cias con significado para la persona 
que las vive porque encajan perfecta-
mente con su historia personal dan-
do respuestas a dudas existenciales”.
-“Todo está interconecta-
do, todo está en todos 
lados, hay un orden 
más allá del caos”.

Creus en 

casualitats 

o en 

causalitats?

POSSIBLEMENT SIGUI L'EGO EL QUE 

MENYS D'ACORD ESTIGUI AMB EL 

CONCEPTE DE VIDA DE CAUSALITAT

ESTHER MOLINS

Psicoanalogista
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receptes ràpides i senzilles

Racó    
  gastronòmic

Gaspatxo andalús

El primer que farem, serà 
pelar i tallar en rodanxes 
el cogombre i el deixarem 

durant mitja hora amb 
sal amb la finalitat que no repeteixi. Mentrestant, escaldarem (opcional-

ment) els tomàquets en aigua bullent tan sols uns 15 segons. Encara que 
podrem pelar-los, si deixem la pell conservarem 

moltes més vitamines.
Afegirem al got batedor el tomàquet tallat en 
trossos, el gra d'all tallat per la meitat ( i sense 
el germen central), la molla de pa, el pebrot, el 
vinagre i l'oli. Barrejarem amb cura amb aju-
da d'una cullera. Tirarem la sal i tornarem a 

remoure. La mescla, la posarem en la nevera 
per unes 8 hores.

Un cop transcorregut aquest temps, si 
no volem tampoc que es repeteixi molt, 

és el moment en què podrem treure 
el pebrot verd i l'all (també opcional), 
per a triturar més tard amb l'ajuda 
d'una batedora.
Finalment, colar la mescla, afegir 
aigua (si és necessari) i deixar de 
nou refredar abans de servir-ho.
Podem decorar-ho, espolvo-
rejant per damunt trossets de 
pebrot verd, vermell i ceba o bé, 

tallant una rodanxa de cogombre i 
inserint-la en la vora del got.

  Que vagi de gust! ◾ AMIC

— 1 kg de tomàquets 
madurs o tipus "pera"
— ½ cogombre
— ½ ceba o una 
ceba tendra
— 1 gra d'all
— ½ pebrot verd
— 2 cullerades soperes de 
vinagre blanc
— 5 cullerades soperes 
d'oli d'oliva verge
— 1 culleradeta de sal
— ½ grapat de molla de pa

EL PODEU DECORAR ESPOLVOREJANT 
PER DAMUNT TROSSETS DE PEBROT 
VERD, VERMELL I CEBA...

{ temporada }
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Un espai per conviure i compartir
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Mantingues la 
teva casa a 
resguard 
d'insectes { pautes }

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

L'arribada del bon temps 
pot portar també l'arriba-
da de convidats no desitjats 
a les nostres cases: formi-
gues, mosques, mosquits, aranyes, 
paneroles... Per a anticipar-nos hi ha 
una sèrie de pautes:
Tancar adequadament les por-
tes i les finestres.
Sella altres punts 
d'entrada a casa, 
com a esquer-
des, conductes 
de ventilació..., 
qualsevol lloc 
és bo perquè 
le s  p lag u e s 
accedeixin a la 
teva casa.
S i g u e s  m o l t 
escrupolosos amb 
la neteja en tota la 
casa.
No oblidis recollir les molles i 
qualsevol residu de menjar o brutícia 
sobre les superfícies, i llevar qualse-
vol resta d'humitat, especialment en 
la cuina i bany.
Tingues sempre recollides les escom-

braries. Tanca molt bé les bosses d'es-
combraries i si tens una galleda, posa-
li sempre la tapa.

Si tens mascotes, revisa la seva 
pell de manera habitual.

També pots apostar per 
utilitzar repel·lents 

naturals: col·lo-
c a ja rd in ere s 
amb alfàbrega, 
lavanda i ges-
samí en portes 
i finestres per a 
evitar que entrin 

bestioles.
Sobretot, intenta 

no acumular diaris, 
revistes o capses de 

cartó, perquè són un gran 
atractiu per a qualsevol plaga.

Els paranys per a insectes i l'ús d'in-
secticides són també grans aliats 
si vols evitar-te aquest maldacap i 
estar a gust a la teva llar durant el 
bon temps. ◾ AMIC

COL·LOCAR JARDINERES AMB 
ALFÀBREGA, LAVANDA I GESAMÍ EN 
PORTES I FINESTRES ÉS UNA OPCIÓ



24
Juny 

PUBLICITAT —


