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PERSPECTIVA — 85è aniversari de l'inici de la Guerra Civil —

85 anys

del cop convertit
en guerra civil
El 18 de juliol d'enguany es compleixen 85 anys de l'aixecament
militar contra el govern legítim de la Segona República, que va
suposar l'inici de la Guerra Civil espanyola. En el marc d'aquest
aniversari, Mollet a Mà parla amb la historiadora M. Àngels
Suárez per recollir els fets succeïts a la ciutat durant els primers
dies i setmanes posteriors al cop d'estat de l'exèrcit feixista.

E

l dia 18 era diumenge. Per la
carretera de Jaume I començaven a passar infinitat de
cotxes i camions descoberts en
direcció a Barcelona i carregats
de persones que amb el puny
clos alçaven les mans i cantaven
himnes revolucionaris, mentre
els més afortunats ensenyaven
orgullosament alguna escopeta
o pistola a l'aire amb aire amenaçador". Així narrava Joan Solé
Tura en el seu llibre Mollet una
mica d'història, algunes de les
primeres estampes que es van
poder veure a la ciutat, aleshores poble, després de l'aixecament
militar del 18 de juliol de 1936.
"Es vivia un ambient revolucionari. Després del cop d'estat hi
havia la sensació que s'havia de
defensar el govern legítim de la
República, però no només això,
sobretot, calia defensar una ideologia d'esquerres i dels treballadors", explica la historiadora M.
Àngels Suárez, autora del llibre
La Segona República i la Guerra
Civil a Mollet del Vallès, editat
pel Centre d'Estudis Molletans.
El cop d'estat arribava després

d'uns anys de gran crispació i
violència als carrers amb molta polarització entre dretes i
esquerres i l'aixecament va provocar un ambient d'eufòria i
entusiasme entre els partidaris
LA NIT DEL 19 AL 20 DE JULIOL,
UN GRUP DE LA CNT DE MOLLET
ANAVA CAP A LA CASERNA DE
SANT ANDREU PER BUSCAR ARMES QUE
DESPRÉS REPARTIRIEN AL TABARAN
de la República "perquè pensaven
que allò duraria quatre dies", diu
Suárez. Segons es recull en el seu
llibre, la nit del 19 al 20 de juliol,
un grup de militants molletans
de la CNT-FAI ja enfilava cap a la
caserna de Sant Andreu a la recerca d'armes que després es repartirien al Tabaran entre els milicians del poble.
Pocs dies després, l'Ajuntament cessa tots aquells regidors
no afectes al Front Popular i es
constitueix a Mollet el Comitè
de Milícies Antifeixistes (CMA)
presidit per Feliu Tura, que tenia

Una de les campanes del temple saquejat.
El campanar va ser l'únic que es va conservar
perquè hi havia el rellotge – FOTO: Arxiu
Municipal de Mollet
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El reportatge —

“

Les campanes
de Sant Vicenç
van servir per
fondre el metall i
fer-ne metralla

— PUBLICITAT

com a prioritats enviar soldats al
front i garantir l'alimentació de la
població. Així doncs, amb Pelegrí
Pi i Josep Fortuny com a responsables del CMA, setmanes després del cop i seguint l'ordre de la
Cancelleria de Defensa, a Mollet
es fa una relació de tots els homes
de 18 a 40 anys, un total de 1.053
individus la majoria dels quals,
excepte els que sofrien una "inutilitat física" i els necessaris per
a la indústria de guerra, van ser
allistats per anar al front. Abans,
però, el 24 de juliol, un primer
grup de 25 voluntaris molletans, ja van partir amb la primera columna que va sortir de
Barcelona cap al front, l'encapçalada per Buenaventura Durruti.
Confiscacions a església i indústria
"Després de la primera eufòria, el mateix Comitè de Milícies
Antifexistes va veure que allò
no serien quatre dies. Els obrers
lluiten no només per la República
sinó per fer la revolució i aquí
comencen les requisicions de
béns de persones riques o afectes
al règim feixista", relata Suárez.
A Mollet, les confiscacions van
arribar molt aviat, de fet, l'endemà mateix de la revolta militar, i
l'objectiu primer va ser l'església,
una conseqüència del component
anticlerical de l'anarquisme.
El primer edifici ocupat va ser el
convent de les monges (l'actual
escola Lestonnac), que el mateix
dia havien abandonat les religioses que temien per la seva vida,
i que es convertí en la seu de la
Federació Local de Sindicats únics
de Mollet (CNT). El 21 de juliol, un
grup no identificat saqueja l'església de Gallecs i crema tots els
objectes de culte i l'endemà serà el
torn de l'església de Sant Vicenç,
que també va ser saquejada de
tal manera que no va poder ser
ocupada i es va haver de derruir.
"Només va quedar dret el campanar perquè hi havia el rellotge i
les campanes les van tirar a terra per fondre-les i fer metralla",
comenta Suárez.
Durant els mesos d'agost i setem-
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Imatge de l'església parroquial de
Sant Vicenç enderrocada després del saqueig
que es va fer durant els primers dies de la
guerra- FOTO: Arxiu Municipal de Mollet

bre, la Unió de Rabassaires
confiscarà finques com can
Pantiquet, can Pere Gil i can
Creus. Pel que fa a la indústria,
la primera a ser col·lectivitzada
va ser Farines Serra SA, que va
passar a anomenar-se La Espiga
del Vallès. De fet, en setmanes i
mesos posteriors van ser incautades i col·lectivitzades pràcticament totes les indústries de
Mollet: la Tenería, Ros i Campañà,
Can Fàbregas i el Cava Vilarrosal,
entre altres.
Por i víctimes de rereguarda
Però la lluita per la defensa de la
legitimitat republicana aquells
primers dies es va veure tacada
per les víctimes de la repressió
en mans d'incontrolats o membres de les organitzacions més
extremistes que, un cop vençut
a Catalunya l'alçament militar,
s'apoderen del carrer. "Aquesta
repressió a la rereguarda mai no
fou ni impulsada ni ordenada
per la Generalitat que va intentar posar-hi fre", assegura la
historiadora molletana. Malgrat
tot, entre juliol i agost de 1936 a
Mollet van morir assassinats quatre veïns –Romà Fauré, el primer a morir per una bala perduda mentre passava pel pont del
Besòs; Josep Puntí, encarregat de
la Teneria; Pere Martí, secretari
del jutjat, i en Jaume Camps, que
treballava de blanquer.

Aquests són els anomenats morts
de cuneta, que es van donar tant
al bàndol nacional com republicà,
una repressió que es va concretar
en judicis sumaríssims i nombrosos passejos, eufemisme que usaven per treure de les seves cases,
emparats a la nit en la majoria dels
casos, aquells qui consideraven
enemics i els portaven per afusellar-los a la vora de les cunetes
o al costat dels cementiris, una
situació de terror que es va concentrar en els primers mesos de la
contesa amb l'objectiu de l'eliminació física de l'adversari.
I, segons Suárez, el nombre de
víctimes molletanes, podria
haver estat major si no hagués

“

A Mollet es van
confiscar terres i va
ser col·lectivitzada
gairebé tota la
indústria

de ningú". Tant és així, que segons
les dades de l'estudi de Suárez, el
50% dels molletans que van ser
empresonats durant la Guerra
Civil a Mollet van ser-ho a conseqüència de la denúncia d'un veí.
Aquesta por "accentuada per ser
un poble petit on es coneixien
tots" va ser la causa de dècades
de silenci. "Quan faig l'estudi el

− Hi havia molta por; la gent es va
haver de posicionar i no es refiava de
ningú. El 50% de molletans empresonats
ho van ser per la denúncia d'un veí
estat perquè molts dels que sabien que la seva vida perillava van
amagar-se o fugir, entre ells
alguns industrials que van trobar refugi a Sant Sebastià.
"No importava si era bona o mala
persona perquè moltes d'aquelles morts eren per motius ideològics, polítics, religiosos i, fins
i tot passionals", explica Suárez.
"Hi havia gent que no era ni d'un
costat ni de l'altre i es van haver
de posicionar. No et podies refiar

1996, molts testimonis em demanaven que no els anomenés", diu
Suárez, qui afegeix que la manera
en què va acabar la guerra "sense
el perdó a l'enemic, ha marcat tot
aquest temps". ◾

{ Per Laura Ortiz Mateo }

Des de 1998 al barri de Can Borrell
de Mollet del Vallès
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Si vens a visitar-te
et regalem la bossa.
*Fins a fi d’existències.

Rambla Nova, 12 · Mollet del Vallès · Tel. 935 703 917 / 622 332 042
mollet@moradental.es · www.moradental.es
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ANTONIO GÓMEZ De  anys.
Molletà nascut a Archena
(Múrcia). Des de fa tres lustres
busca el seu tiet desaparegut a
la Guerra Civil. Ho explica al seu
llibre 'Desenterrar la memoria'.

Antonio Gómez —

"VULL

TREURE EL
MEU TIET
DEL VALLE DE
LOS CAÍDOS"
AL SEU TIET, ANTONIO FERNÁNDEZ GARRIDO, EL
VAN DONAR PER DESAPAREGUT. EL MOLLETÀ HA
DESCOBERT QUE VA MORIR A LA BATALLA DE L'EBRE
I QUE ES TROBA ENTERRAT AL VALLE DE LOS CAÍDOS

Quan comences a cuinar el llibre 'Desenterrar
la memòria'?
Quan em vaig jubilar vaig pensar de mirarme bé unes cartes que el meu oncle havia
escrit a la meva àvia quan era a la guerra. N'eren tres i vaig detectar que al final
hi indicava l'adreça, on estava ubicat en
cada moment. Hi havia gent que la posava
només al sobre, però ell l'escrivia als dos
llocs i això em va ajudar.
Sempre
El primer pas va ser portar-les al Memorial
m'havia
Democràtic de la Generalitat de Catalunya?
commogut
Sí, el 2006 em diuen uns amics que hi ha un
veure la meva
centre a Barcelona on poden fer una ceràvia plorant cada ca del teu familiar desaparegut. M'hi vaig
acostar i allà vaig conèixer el Juli Cuéllar,
vegada que la
meva mare li llegia qui encara hi treballa. Li vaig portar la
documentació que tenia i em va lliurar un
les cartes"
document molt important: un llistat de
presoners de San Gregorio (Saragossa), on
sortia el nom del meu oncle. Amb el temps,
el 2010, van fer a l'Ebre el Memorial de les
Camposines, on apareixen els noms de les

−

persones desaparegudes a la Batalla de
l'Ebre, i també hi havia el nom del meu tiet.
A partir d'aquí em vaig entestar a trobar-lo.
Mai havies pensat a buscar-lo?
Sempre m'havia commogut molt veure la
meva àvia plorant cada vegada que la meva
mare li llegia les cartes. Però en aquella època tampoc no hi havia molta informació. El
seu germà, el meu altre oncle, va morir amb
92 anys i va estar amb ell a Catalunya durant
la Guerra; però ell no parlava del tema. Amb
el memorial em va entrar un sentiment molt
gran i pensava: "Ho han fet i ja està? Aquí
s'ha acabat tot?". I vaig posar-me a buscar.
Com intuïes que havia anat la travessa de l'oncle durant la Guerra fins a acabar a l'Ebre?
Sabia que havia estat pres a San Gregorio i
la meva documentació eren les tres cartes
i una petita foto del meu tiet que també va
enviar a la família. Darrere deia que estava en un grup de treball especial i indicava
el nom "Alfonso". Vaig pensar que Alfonso
seria un camp de concentració i que ell tam-
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bé hi hauria estat pres allà.
Llavors vas buscar on seria aquest camp anomenat "Alfonso".
Sí, vaig anar a biblioteques i arxius. Mai a la
vida havia anat a un arxiu. M'hi presentava
amb la meva maleteta i semblava que fos
un expert. El periodista, l'escriptor, l'investigador o l'historiador van a buscar allà
on toca. Però jo no sabia res, jo ho feia a la
inversa, jo volia que ells em donessin a mi
la informació. A l'Arxiu Militar del Bruc, a
Barcelona, quan els vaig mostrar la fotografia per buscar el camp de concentració, em
va dir un arxivador: "Em sona que Alfonso
era un fotògraf madrileny, encarregat de la
censura als enviaments. Amb la seva firma
es podien fer els enviaments". M'hi havia
tornat boig buscant el camp d'"Alfonso".
Més tard arribes a la conclusió que es troba
enterrat al Valle de los Caídos.
Llegint el llibre de la Queralt Solé (Els
morts clandestins. Les fosses comunes
de la Guerra Civil a Catalunya) vaig veure
que ella explicava que, quan van acabar de
construir el Valle de los Caídos, Franco va
enviar camions arreu dels cementiris d'Espanya per omplir-los de morts a la guerra i portar-los a Madrid. Als llistats que
feien, diferenciaven als republicans i no els
hi posaven el segon cognom. Per contrastar
que un dels Antonio Fernández que apareix al llistat de víctimes enterrades al Valle
de los Caídos fos el meu tiet, vaig demanar en dos municipis de l'Ebre –on hi havia
mort en batalla– els llistats dels morts que
havien enviat a Madrid. Primer vaig anar a
Santa Bàrbara, dues vegades. La persona de
l'Ajuntament que em va atendre m'amagava

el llistat amb els noms de tots els enterrats
a la zona durant la Guerra. El tenia i me'l va
amagar. Però l'any passat me'l va enviar el
secretari del Jutjat de Pau d'Horta de Sant
Joan. Allà vaig veure que els llistats ja van
sortir d'aquí faltant el segon cognom dels
republicans i amb una marca de tinta vermella. Però també hi ha molts nacionals al
Valle sense que ho sàpiguen els seus familiars. Conec el cas d'un al qual durant molts
anys la família li portava flors al cementiri,
a Lleida. Després van veure que l'avi sortia
al llistat d'enterrats al Valle de los Caídos.
Van obrir la làpida on portaven les flors i,
evidentment, no hi era allà l'avi.
Ja fa anys que reclames treure'l del Valle de
los Caídos. N'ets optimista?
He trobat el meu tiet, però el vull treure.
Em sembla que, com que ja van exhumar
Franco, el govern ho obrirà perquè es pugui
comprovar si hi són allà enterrats. Jo penso
que ho repararan tot això, malgrat que gairebé tots els familiars d'aquests soldats ja
són morts i només queda algun nebot, com
és el meu cas. És una vergonya molt gran
que els hagin tingut 80 anys allà.
La investigació continua?
Sí, i tant. No m'hi he sentit mai cansat, i
mira que porto quinze anys. Ara vull informar. Amb aquest llibre crec que s'informarà
molta gent i es conscienciaran que potser
allà dins hi ha els seus éssers estimats, i,
si és així, s'enfadaran per haver-los tingut
allà 80 anys sense saber-ho. M'agradaria
que la gent estigués més conscienciada de
tot el que hi ha allà, però hi ha molts que
passen de tot. ◾
{ Per Sergio Carrillo Rodríguez }

Antonio Gómez —

L'Antonio Gómez ha recopilat un bon grapat de documentació i d'imatges, i fins i tot un vídeo de la Guerra en què apareix el seu oncle
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L'ADF La Serralada
fa la campanya de
prevenció de focs
a Gallecs —
El Consorci de Gallecs ha
engegat la campanya de prevenció d’incendis d’estiu.
L’ADF La Serralada 301 realitza serveis ordinaris, que
consisteixen en patrullatges
de dotze hores –des de les
10 del matí fins a les 10 de la
nit– els set dies de la setmana, amb una o dues unitats
de vehicles 4x4, que compten
amb kits d’extinció d’incendis. Tot i que la campanya es
preveu que es tanqui oficialment el 15 de setembre, des
de l'ADF no descarten que es
pugui allargar. ◾

Renfe preveu iniciar l'obra de
millora de l'estació de França
a principis de 
L'Estat licita els treballs per instal·lar-hi ascensors per 6,3 milions
Renfe té previst iniciar
les obres per millorar
l'accessibilitat a l'estació de Mollet-Sant Fost
a principis de l'any que
ve. Així ho anunciava
el president de Renfe,
Isaías Táboas, fa uns
dies en una visita a
Mollet per fer públic el
projecte que es licitava
el passat mes de juny i que, a banda de la millora de l'accessibilitat
amb la instal·lació d'ascensors,
també inclou la modernització

S A N I TAT

Mobilitzats
per la primària
El 29 de juny, el CAP de Plana
Lledó era l'escenari d'una
mobilització per reivindicar
un sistema de sanitat "públic,
universal i de qualitat" i per
demanar més recursos per a
l'atenció primària. ◾

““

Lloc de l’arma
on s’allotja el
cartutx que cal
disparar

Mamífer com
el cérvol,
però més
petit

Solució edició 1383
(juny): DIANA

de l'edifici de l'estació i l'arranjament de l'entrada per la banda del nucli urbà. "Aquest és un
nou projecte millorat respecte al
primer", deia Táboas en referència al que havia de desenvolupar
l'empresa Comsa S.A., que es va
retirar un cop ja se li havia adjudicat el projecte. Les obres s'han
tret a concurs per un import de
6.349.357,87 € i un cop iniciades
les actuacions, el termini d’execució serà de 16 mesos.
L'alcalde, Josep Monràs, avançava
que l'Adif cedirà a l'Ajuntament
de Mollet l'actual pas subterrani perquè es mantingui la comunicació per a vianants entre Can
Prat i el nucli urbà.◾

LLENGUA

Remenat de lletres
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. ◾
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
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Els  Objectius del
Desenvolupament
Sostenible explicats
en contes per a infants
Com donar a conèixer als més menuts una qüestió tan
transcendental per al seu futur com els ODS recollits a
l'Agenda 2030 de l'ONU? El molletà Juanjo Conejo ha
tirat endavant un projecte per fer-ho possible.
El 2015, els líders mundials van
adoptar un conjunt d'objectius
globals per eradicar la pobresa,
protegir el planeta i assegurar la
prosperitat per a tots. Són els 17
Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030.
Però, en sabem prou sobre aquests
ODS? El molletà Juanjo Conejo es
va fer aquesta pregunta ara fa un
temps i va arribar a la conclusió que no. "La gent estava molt
desinformada. Em va preocupar
moltíssim i vaig pensar que calia
cercar una solució", explica Juanjo
Conejo, graduat en Periodisme,
especialitzat en Comunicació,
Cooperació i Desenvolupament.
Conejo va tenir una idea que va
batejar com Technolita y el pla-

El molletà Juanjo Conejo és el director
general del projecte que busca patrocinis
per fer realitat el llibre

neta azul, un llibre d'educació
infantil, que, per mitjà de 17 contes, explica a infants d'entre 6 i 8
anys els ODS de manera amena i
divertida. "En aquesta edat encara
estan receptius, la societat encara

cola, la idea és mostrar la natura
perquè sigui tractada amb amor i
respecte", opina.
Per fer-ho, Conejo ha creat
Technolita, un robot, que és el
narrador de tots els contes i el fil

EL PROJECTE BUSCA EMPRESES I INSTITUCIONS
PATROCINADORES PERQUÈ EL LLIBRE PUGUI SER
GRATUÏT PER ALS INFANTS DE 6 A 8 ANYS
no els ha intoxicat tant com perquè vegin la realitat d'una manera derrotista", explica Conejo, qui
considera que l'actual educació
mediambiental és molt minsa.
"La qüestió no és parlar un parell
d'hores del medi ambient o sembrar un petit hort al pati de l'es-

conductor del llibre, que ara busca
patrocinis. El projecte ja està acabat i registrat a la propietat intellectual, i, recentment, ha rebut un
premi atorgat per la Universitat
Complutense de Madrid i el Banc
Santander com a millor projecte social. "Ara estem en la fase
d'aconseguir empreses i institucions que patrocinin el projecte
amb l'objectiu de lliurar el llibre,
de forma gratuïta, a tots els infants
d'Espanya d'entre 6 i 8 anys", diu
el molletà. El primer pas seria
una edició de 50.000 exemplars,
a fi d'aconseguir un baix cost
d'impressió. "Hem ajustat molt
els marges, perquè les empreses o institucions patrocinadores
només hagin d'invertir al voltant
de 5 € per unitat (en lloc dels 25
€ que costaria en una llibreria). El
cost total estimat seria de 250.000
€". Conejo espera poder trobar els
suports per tirar endavant el projecte i arribar a exportar-lo a nivell
internacional. ◾

Juliol 

— PUBLICITAT

11

12

Juliol 

PERSPECTIVA —

ESPORTS

Ona Ballesté guanya
l'estatal mini amb la
selecció catalana
Ona Ballesté, exjugadora i alumna de l'Escola Sant Gervasi, ha
guanyat el Campionat d'Espanya Mini de bàsquet, que va
tenir lloc a la localitat gaditana de San Fernando a finals de
juny. La molletana va participar
amb la selecció catalana mini, que
va imposar-se en la final contra
l'Aragó (98-83).
Daltra banda, el tècnic molletà

Ona Ballesté, jugadora de
la selecció catalana mini

QUÈ?

— UN O UNA MODEL REFERENT? ASHLEY
GRAHAM, DE LES PIONERES MODELS CURVY
Parlem amb
DEL MÓN. — LA TEVA ÚLTIMA FEINA?
la Thais
VAIG ESTAR AL PROGRAMA TABÚS, DE
Pellicer
TV3. CADA MES FAIG COL·LABORACIONS
influencer
A M B M A RQU ES. — L A PROPER A?
molletana i
COL·LABORO AMB DIFERENTS MARQUES,
model curvy
UNA D'ELLES SERÀ SAVAGE X FENTY,
internacional
DE LA CANTANT RIHANNA, DE LA QUAL
des de fa
SOC L’ÚNICA COL·LABORADORA MODEL
sis anys
CURVY D’ESPANYA. — LA COL·LABORACIÓ
MÉS IMPACTANT? QUAN VAIG ESTAR A
CALIFÒRNIA TOT UN ANY FENT DE MODEL.
— UNA MARCA? FASHION NOVA, DE CALIFÒRNIA. — ETS DE MODA O
TENDÈNCIA? SEMPRE DE MODA. — COMPRES A INTERNET O A LES
BOTIGUES FÍSIQUES? GAIREBÉ SEMPRE COMPRO PER INTERNET,
NO TINC TEMPS. PUNTUALMENT, EN ALGUNA BOTIGA FÍSICA. —
LA TEVA ÚLTIMA ADQUISICIÓ? UNES VAMBES. — I, LA PRÒXIMA?
ESTIC PENSANT EN COMPRAR UNA BOSSA. — QUÈ NO ET POT
FALTAR A L'ARMARI? ELS TEXANS. — UN COLOR PER VESTIR?
EL BLANC I EL NEGRE. — UN COMPLEMENT INDISPENSABLE? UN
CINTURÓ. — QUANTS SEGUIDORS TENS A LES XARXES SOCIALS?
MÉS O MENYS UNS 580.000 SEGUIDORS, A FACEBOOK ÉS ON EN
TINC MÉS. — QUIN POST RECORDES AMB MAJOR REPERCUSSIÓ?
UN REIVINDICATIU SOBRE ELS COMENTARIS QUE REBEM EN EL
DIA A DIA SOBRE EL NOSTRE COS. NO SE N'HA DE FER CAS.
— QUANTS LIKES VA TENIR? 3.800, PERÒ ES VA COMPARTIR
EN MÉS DE 1.300 PERFILS. — EL POST AMB MÉS LIKES? PROP
DE 30.000 LIKES, EN EL MEU NOU PERFIL DE TIK TOK. EL
VAIG OBRIR FA UN MES I JA TINC MILERS DE SEGUIDORS.
— QUANTES HORES DEDIQUES A LES XARXES SOCIALS? MÉS
DE QUATRE HORES, ENTRE LA PREPARACIÓ I PUBLICACIÓ DEL
POST, RESPONDRE COL·LABORACIONS... — UN LEMA? SI TU
ET SENTS BÉ AMB EL QUE ET POSES I EL TEU COS, T’HA DE
DONAR IGUAL QUÈ PENSI LA GENT.

Xavi Orois va dirigir la selecció
catalana masculina mini també
amb èxit perquè va proclamar-se
campió d'Espanya. ◾

BREU
L'1 de juliol, el CF Mollet UE
va complir 20 anys des de
la fusió dels clubs molletans del CF Mollet i l'Atlètic Zona Sud UE. El nou
club, va agafar els colors
de la ciutat, amb el blanc
i el vermell, i en l'actualitat té més de 40 equips i és
referent al Vallès Oriental.

— QÜESTIONARI —

El CF Mollet UE
compleix 20 anys

Juliol 

— PUBLICITAT

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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D'esquerra a dreta: Lorena Roldán (INS Gallecs, 2014), Mariona Bonàs (escola Sant Gervasi, 2015) i Alba López (INS Gallecs, 2015)

EDUCACIÓ

Què se n'ha fet dels i les
millors de la selectivitat?
Uns quants anys després de passar per aquesta temuda
avaluació, des de Mollet a mà, descobrim la trajectòria
professional de cinc alumnes que van treure la millor nota de les
PAU dels instituts de Mollet i en alguns casos, d'arreu del Vallès.
Any rere any, centenars d'alumnes molletans s'examinen de la
Selectivitat, una de les proves
més dures abans de començar la
universitat i el que serà el seu pas
a la vida adulta. Tot i que la gran
majoria d'estudiants aproven, són
pocs els que aconsegueixen despuntar i situar-se entre els millors
de la seva generació.
"No m'esperava ser de les millors,
però intentava treure molt bona
nota perquè la necessitava per
accedir a la carrera", explica la
Lorena Roldán, exalumna de
l'institut Gallecs, qui tot i que
volia ser professora, va acabar
estudiant ciències biomèdiques
a la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), un màster i un
doctorat en bioinformàtica, una
especialitat enfocada a la recerca
a través de l'ordinador de malalties, en el seu cas, de l'alzheimer.

La Lorena va treure un 8,60 a les
PAU del 2014 i tot i que recorda
haver invertit moltes hores estudiant, ara veu aquella època com "un
moment bonic" i se sent satisfeta
de tot el que ha fet fins ara: "Faig
el que m'agrada", diu orgullosa.
Qui també està "molt contenta" de la seva trajectòria és l'Alba
López, qui va treure la millor nota

ter i actualment cursa un doctorat amb la intenció de dedicar-se
a la recerca. L'Alba es defineix com
"una bona estudiant tot i que tampoc li dedicava moltíssimes hores"
i recorda amb especial emoció qui
va fer-li prendre aquest camí: "Em
va encantar química de primer,
que vaig fer amb la Carme Padró
i si estic fent química ara, sempre
he pensat que va ser gràcies a ella".
Tampoc ha oblidat els dies que
juntament amb els seus companys anaven a examinar-se de
les PAU: "Recordo el director de
l'institut en aquell moment, el
Josep Cot, abans de marxar cap
als exàmens amb el Mickey de la
sort, un peluix que ens feia tocar
a tots abans de pujar a l'autobús",

− Recordo el director de l'institut,
el Josep Cot, abans de marxar cap als
exàmens de les PAU amb el Mickey de
la sort a la mà, un peluix que ens
feia tocar abans de pujar a l'autobús
de la Selectivitat (8,5) de l'Institut Gallecs el 2015. L'Alba, com
la Lorena, no tenia clar què volia
estudiar després de les PAU, però
finalment es va decidir per fer un
grau de química a la UAB, un màs-

explica sorneguera.
També l'any 2015, la Mariona
Bonàs, ara exalumna de l'escola
Sant Gervasi, s'enduia la millor
nota de la Selectivitat (9,55) en el
seu cas de tot el Vallès. La Mariona
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Judith Lara, la
millor nota de la
'sele' d'enguany

Bea Amado-Loriga (INS Vicenç Plantada, 2004) i Xavi Blazquez (INS Mollet, 2003).

va escollir un doble grau de física
i matemàtiques, també a la UAB,
i des de l'octubre de l'any passat
treballa a l'Institut Català de la
Nanociència i la Nanotecnologia
(ICN2) en un grup que fa biosensors per detectar malalties a par"ELS ESTUDIANTS QUE TREUEN
LES MILLORS NOTES SÓN
NANOS CONSTANTS I QUE NO
ES DEIXEN LES COSES
PER A L'ÚLTIM MOMENT"
tir de la llum, entre elles la Covid.
De cara a l'any vinent la Mariona
estudiarà un màster europeu de
fotònica: "La meva intenció és
anar a França, Alemanya i després tornar a Barcelona", explica
l'exalumna del Sant Gervasi qui
desvetlla: "Vaig entrar en aquesta
carrera sense tenir-ho gens clar i
les decisions les he anat prenent
sobre la marxa, a mesura que he
anat descobrint". Així i tot, tenia
clar el que no volia fer: "Tancarme en un camp concret".
Una altra de les estudiants
molletanes amb la millor nota
de la Selectivitat, en aquest cas
de tots els instituts de Mollet de

l'any 2004 va ser la Bea AmadoLoriga. L'exalumna de l'institut
Vicenç Plantada i actualment cap
del Departament d'audiovisuals
de l'escola Sant Gervasi, va treure un 8,89 en les proves d'accés
a la universitat, una nota que li
va permetre estudiar el què volia,
Comunicació Audiovisual a la
UAB, però no ben bé treballar de
què somniava: "Volia ser càmera de MotoGP o fer documentals
del National Geographic", recorda
amb entusiasme. Així i tot, la seva
carrera ha estat marcada pel món
audiovisual. Després de treballar
a Mollet TV, Vallès Visió i posar en
marxa una productora de vídeo, va
emprendre un nou camí creant un
projecte d'integració audiovisual
a l'escola, amb el qual va començar a treballar al Sant Gervasi, on
es troba actualment.
La Bea recorda ara com a professora amb els seus alumnes aquella etapa "de molts nervis el primer dia i després relax absolut" i té
clara una cosa: "Els estudiants que
treuen les millors notes són nanos
constants, que tenen un calendari
establert i mai es deixen les coses
per a l'últim moment".
I encara que són moltes les noies
que destaquen per ser bones estu-

Després de dos anys d'estudi i de nervis a flor de
pell dels 258 alumnes dels
instituts molletans que es
van presentar enguany a
la Selectivitat, 254 (98,4%)
van aprovar la fase general de les proves. D'aquests
estudiants, només una va
ser la millor nota de Mollet:
La Judith Lara del Vicenç
Plantada, amb un 9,3. ◾

Judith Lara, amb un 9,3, la millor
nota de les PAU 2021

diants, també hi ha nois que deixen el llistó ben alt. És el cas del
Xavi Blazquez, l'exestudiant de
l'INS Mollet, va aconseguir una
nota de 8,08 l'any 2003 que li
va permetre fer el que desitjava,
Enginyeria de Camins, Canals i
Ponts, una carrera que l'ha fet voltar pel món "més del que em pensava", explica satisfet. El referent
del Xavi a l'hora de triar la carrera
va ser el seu pare i tot i que admet
que es va prendre la Selectivitat
una mica "a la lleugera, ja que la
nota per accedir a la carrera era
baixa", creu que el més important és "escollir el què t'agrada i
no guiar-se per les promeses que
et puguin fer".◾

{ Per Anna Mir Guinjoan }
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Crueltats en
temps de Covid

Mollet necessita
més verd, no més
ciment
Visc en un poble de 600 veïns, en mig d’un entorn natural, als peus de les muntanyes de la Mussara (Baix Camp). És un
indret que visiten els forasters per caminar, fer bici i passar-ho
bé. Durant els desconfinaments, els vilaplanencs vam ser l’enveja
dels urbanites perquè podíem gaudir de la natura sense restriccions. No tot són, però, flors i violes. També hem patit durant la
pandèmia la desconnexió digital. Explico on visc perquè la meva
mirada de molletà fora vila està condicionada, òbviament, per
les vivències personals. Soc de poble. Fa temps que visc amb
sorpresa i indignació els plans dels qui manen a l’Ajuntament
de Mollet per fer pisos al Calderí. Aŀlucino, i us asseguro que la
meva mirada no té res a veure amb partidismes. Raona l’alcalde
que Mollet necessita més habitatges, també de protecció oficial, defensant les bondats del projecte. Diu que permetrà crear noves zones verdes (té conya) i més equipaments sanitaris,
esportius i educacionals. No entenc de cap manera que s’hagi de fer urbanitzant un dels pocs espais verds que queden a
Mollet! Com si anéssim gaire sobrats, amb les molletanes refugiant-se a Gallecs cada cop que volen respirar verd i amb Mollet
al top ten de ciutats amb pitjor qualitat de l’aire de Catalunya.
L’error crec que és de base, de filosofia de ciutat. Amb la
pandèmia ha quedat més clar que mai que les ciutats necessiten més espais oberts, tan naturals com sigui possible, per
respirar, i no parlo només de l’acció física vital. Ens hi juguem
la salut mental de les persones que hi viuen, amb coronavirus
o sense. La Plataforma Salvem el Calderí ha intentat mobilitzar
molletans i molletanes en contra del que consideren és una “aniquilació del patrimoni agrícola, paisatgístic
i natural”. No he vist grans manifestacions.
I això també em dol. Malauradament, ni ells
ni els partits que s’han oposat al projecte,
ja aprovat per la Generalitat (miops!), se
n’han sortit. Em poso trist quan imagino el
dia que trobarem a faltar, i molt, el verd del
Calderí. Ah, sempre podeu agafar el cotxe i
sortir corrents cap a la Mussara quan arribi
el cap de setmana. Ommm!
ESTEVE GIRALT
Periodista

Gaietà Ventalló, 1 · 08100 Mollet del Vallès
T- 93 570 74 74 · molletama@som.cat
Editora Sílvia Vinyeta svinyeta@som.cat
Direcció Laura Ortiz lortiz@som.cat
Redacció Anna Mir amir@som.cat
Publicitat publicitatmolletama@som.cat

La pandèmia està produint situacions
difícils d'entendre per la majoria de la
gent i difícils de pair per a aquells que
les patim en primera persona. La meva
mare té 86 anys i té demència senil.
Està ingressada en una residència
i només permeten que la poguem
visitar mitja hora a la setmana. Mentre
es van flexibilitzant restriccions en
l'àmbit de la restauració, la mobilitat
i el comerç –un alleugeriment de
mesures que també crec necessari i
que no discuteixo– el col·lectiu de la
gent gran torna a ser el gran perjudicat.
Però més enllà d'aquesta injustícia,
aquesta setmana ens hem trobat
amb una situació que ens ha dolgut
profundament.
Estant a la residència, la mare va caure
amb la mala sort que es va fer un cop a
la cara que li va provocar un hematoma
important. El metge de la residència
va considerar prudent enviar-la a
l'Hospital de Mollet perquè li fessin
proves per descartar altres danys o
possibles complicacions. Fins aquí tot
correcte. El problema el trobem quan,
en arribar a Urgències no deixen que
entri cap acompanyant amb la meva
mare, una dona amb demència,
desubicada, nerviosa, i que, com si
fos un infant, necessita tenir algú al
seu costat. I només després d'hores
d'insistir i reclamar deixen que entri
un dels seus fills. Entenc que els
sanitaris i el personal de l'Hospital
segueixen ordres i que aquest temps de
pandèmia els ha saturat i esgotat, però
aquells que prenen les decisions sobre
aquestes limitacions haurien de posar
per davant la humanitat i l'empatia. ✕
MARC MUÑARCH SORIANO Mollet

MOLLET A MÀ DISTRIBUEIX
20.000 EXEMPLARS MENSUALS
A LES BÚSTIES DE MOLLET
DLB. B-5907/93
IMPRESSIÓ GRAMAGRAF SCCL

Audiència controlada per:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament
a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització de
resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació
d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista
per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o
escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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ART URBÀ

BREUS
Actuació de Núria Guiu
amb Maria del Mar
Bonet i Borja Penalba

La ballarina contemporània molletana Núria
Guiu actuarà el dimarts
27 de juliol a Santa Maria
d’Àneu a Escalarre amb la
cantant mallorquina Maria
del Mar Bonet i amb compositor, músic i vocalista Borja Penalba els dos
cantants presentaran al
Dansàneu el seu nou disc.

El nou mural gegant
de Dase, a la Via
Ronda de Mollet
El número 65 de la Via Ronda de
Mollet llueix des de finals de juny
un mural gegant pintat per l'illustrador molletà Marc Álvarez,
més conegut com a Dase. L'obra,
anomenada Empatía, homenatja l'Ismael López Dobarganes,
activista vegà i fundador del
Santuari Gaia, qui hi apareix amb
el Leonardo, "un ase cec que ha
passat la vida patint maltractaments", explica Dase, i al qual el
Santuari Gaia va rescatar aquesta primavera. L'artista molletà tenia "moltes ganes de fer un
mural gegant a Mollet". Per executar-lo va necessitar tres dies de
feina. Però "vaig fer moltíssimes
hores cada dia", assegura Dase. ◾
'Empatía', obra feta pel molletà Dase

T E AT R E

R e f r e s c 'A r t , l a
programació cultural
d 'e stiu de Mollet

L'Ajuntament de Mollet ha
programat per segon any
consecutiu el cicle cultural Refresc'Art, amb propostes des del 17 de juny
fins al 22 de juliol al Museu
Abelló, al Mercat Vell i
al pati de Can Gomà. Les
darreres actuacions seran
el taller-concert De viatge amb la col·lecció, amb
Pele Bernial; l'obra El llibre
de Margerite, de Bubulina
Teatre; l'actuació de la
Mollet Jazz Band, de l'Escola
Municipal de Música i Dansa
de Mollet; i el concert de
NonJambi & The Durans.

L'actor Aitor Galisteo-Rocher,
estrena espectacle amb
La Calòrica al Poliorama
La companyia de teatre La
Calòrica, de la qual en forma part
l'actor molletà Aitor GalisteoRocher, va estrenar el passat
dimecres 30 de juny al Teatre
Poliorama la sàtira ecologista De
què parlem mentre no parlem de
tota aquesta merda. L’espectacle
arriba de nou a Barcelona, on s’hi
estarà un mes, després d’un exitós debut al Teatre Nacional i d'una
gira arreu de Catalunya. La producció es podrà veure fins al 7
d’agost i "és una de les funcions
més ambicioses que hem creat com
a companyia", apunta La Calòrica.
Els espectadors gaudiran d'una
crítica reflexió sobre la coherència (o incoherència) i la passivitat
davant del canvi climàtic. ◾

Cartell de l'obra 'De què parlem mentre
no parlem de tota aquesta merda'
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15 de juliol
'El llibre de Margerite',
amb Bubulina Teatre
HORA: 20 h. LLOC: Mercat
Vell. PREU: 3 €. ORGANITZA:
Ajuntament (Cicle Refresc'Art).

15 de juliol
Taller-concert 'De viatge amb
la col·lecció', amb Pele Bernial
HORA: 18.30 h. LLOC: Museu
Abelló. PREU: Gratuït amb reserva
prèvia. ORGANITZA: Ajuntament
(Cicle Refresc'Art).

16 de juliol
'Un món de contes' amb
Gemma García Vilardell
HORA: 17.30 h. LLOC: Biblioteca
Can Mulà. PREU: Gratuït amb
inscripció prèvia. ORGANITZA:
Biblioteca Can Mulà.

17 de juliol
Mollet Jazz Band en concert
HORA: 20 h. LLOC: Pati de Can
Gomà. PREU: 3 €. ORGANITZA:
Escola Municipal de Música i Dansa
i Ajuntament (Cicle Refresc'Art).

22 de juliol
Concert de Non
Jambi & The Durans
HORA: 20 h. LLOC: Terrassa
del Museu Abelló. PREU: 3 €.
ORGANITZA: Ajuntament
(Cicle Refresc'Art).

juliol —

agenda —
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22 de juliol
Visita comentada a l'exposició
'La menjadora i Latung La La', de
David Ymbernon. HORA: 20.30 h.
LLOC: Museu Abelló. PREU: Gratuït
amb inscripció prèvia.
ORGANITZA: Museu Abelló.

22 de juliol
Ponència a càrrec de Lluís
Martínez Camps: 'La defensa dels
drets dels usuaris de serveis en
el sector privat'. HORA: 19.30 h.
LLOC: Canal de YouTube de Mútua
Mollet. ORGANITZA: Mútua Mollet.

24 i 25 de juliol
Viatge d'estiu al Canigó
(Sant Miquel de Cuix i
Sant Martí del Canigó).
PREU: 265 € + 45 € per
suplement individual.
ORGANITZA: Casal Cultural.
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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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Coneix els millors trucs

Gelosia, romanticisme
{ psicoanalogia }
o maltracte?
Respecte de la gelosia,
SENTIR GELOSIA PROVOCA ABSORBIR
Montaigne escriu: "la
ELS ESPAIS DELS ALTRES PER
gelosia és de totes les
COMPENSAR LES MANCANCES AFECTIVES
malalties de l'esperit,
el que estima més vol absorbir a qui
aquella a la qual més coses li serveiestima millor.
xen d'aliment i cap de remei".
És una lluita perduda intentar que un
La gelosia no neix de l'estupidesa, sinó
amor exterior ompli una buidor interid'una major necessitat de suports que
or. Però és ben cert que aquest intent
obliga a "enganxar-se" a idees, objecequivocat assenyala l'existència d'un
tes i/o persones, a partir de les quals
conflicte emocional, el qual provoca
sentir la seguretat que interiorment
que qui el pateix projecti vers la pareno es posseeix.
lla el reflex de la seva problemàtica
La persona gelosa té la tendència de
individual.
tancar dins d'una presó tots aquells
Per a qui l’interessi el tema, recomaelements que sent que li pertanyen,
no la lectura d’un article de Patricia
i tota actitud que constitueixi una
Ramírez, titulat Los celos no son
amenaça per mantenir el seu sentir
románticos i publicat a El País Semanal.
de seguretat, provocarà en ella reacciEn destaco algunes idees:
ons que poden ser fins i tot agressives.
- Algunos de los motivos más comuHi ha diferents tipus de gelosia, però
nes que explican la celotipia son:
tots tenen en comú l'amor propi ferit
1. La inseguridad y la baja autoestima.
per part de qui sent l'estat de gelosia.
2. La idea de posesión.
Sentir gelosia provoca absorbir els
3. La sensación de injusticia y de no
espais dels altres per tal d'aconseguir
recibir el mismo trato.
compensar les mancances afectives
internes, la qual cosa resulta un intent
inútil, ja que la buidor interior solament es pot omplir de dins a fora i no
a l'inrevés. Per exemple, en una relació
de parella mai hi ha una total igualtat
de sentiments. En realitat, sempre hi
ESTHER MOLINS
ha un que estima més i un altre que
Psicoanalogista
estima millor. El conflicte apareix quan

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

Tornar a usar
el cotxe després
d'un llarg període
d'inactivitat

{ revisió }

CAL COMPROVAR EN QUIN ESTAT
La pandèmia ha canviat
ESTAN ELS PNEUMÀTICS I LA
enormement els hàbits de
BATERIA, AIXÍ COM L'OLI
mobilitat. Ja sigui pels períodes de confinament, les quacondicions i en el nivell correcte.
rantenes, o pel teletreball, la veritat és
Cal revisar també frens, direcció i amorque l'ús del vehicle privat ha descendit
timent, portant-lo a un centre
notablement en l'últim any.
especialitzat., i comproIgual que la falta d'activar que l'aire condicivitat física es traduonat funciona coreix en problemes de
rectament.
salut per al nosD'a l t r a b a ntre organisme, la
da, cal canviar
inactivitat d'un
les escombrevehicle estates cada any, i
cionat durant
vigilar sovint el
un temps pronivell del líquid
longat pot paseixugaparabrisa.
sar factura al seu
Finalment, per a
funcionament. Per
veure bé i ser vist,
això, t'oferim una
especialment a la nit i
llista amb els principals
en circumstàncies climàpunts a comprovar en un
tiques adverses, és necessari que
vehicle que ha passat una temtotes les llums del vehicle funcionin corporada llarga sense ús.
rectament.
Cal comprovar en quin estat estan els
Després d'estar molt temps parat, quan
pneumàtics i bateria, i comprovar que
arribi el moment d'arrencar el cotxe et
l'oli, el refrigerant i els líquids de frens i
recomanem deixar-lo escalfar.◾ AMIC
de la direcció assistida estan en bones
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MOTOR
per als aficionats més curiosos
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Racó
gastronòmic
receptes ràpides i senzilles

Vichyssoise light

{ refrescant }

Amb el bon temps vénen
PRIMER RENTAREM ELS PORROS I ELS
de gust aliments lleugers,
TALLAREM EN RODANXES. FAREM EL
fàcils de preparar i fresMATEIX AMB LA CEBA I LES PATATES
quets, perquè ens ajudin a superar les sufocants jornades estivals. La recepta que presentem
a més de ser senzilla i ràpida, els ingredients que la componen ajuden a
mantenir una dieta equilibrada.
El primer que farem serà rentar bé els porros (ens
- 3 o 4 porros
quedarem només amb la part blanca) i els talla- 3 patates
rem en rodanxes. Farem el mateix amb les pata- 1 ceba
tes i la ceba, que picarem ben petita.
- 1 branca d'api
En una cassola amb l'oli, ofegarem la ceba fins
- Sal
que estigui tova.
- Pebre
Un cop la tinguem, afegirem el porro i les
- Cebollí o julivert
patates i deixarem coure durant uns 15
- 700 ml de brou de verminuts. A continuació afegim el brou de
dures casolà
verdures, els iogurts (o llet) i el suc de
- Suc de mitja llimona
la llimona i taparem, deixant coure 20
- 2 iogurts naturals desminuts més.
natats
Transcorregut el temps, passem
- Oli d'oliva verge (2 culletots els ingredients a una bateres soperes)
dora i batem fins que no quedin
grumolls. Salpebrem.
Fiquem en la nevera perquè
reposi i es refredi almenys mitja hora.
Abans de servir, empolvorarem
julivert o cebollí i podem (opcionalment) tirar un rajolí d'oli.
Que vagi de gust! ◾ AMIC

Indispensables
per a exteriors
en temporada
d'estiu

{ idees }

SI ÉS UN DELS TEUS DESITJOS
Amb l'època estival a tocar,
QUAN ARRIBA L'ESTIU EL MILLOR
omple't de diversió, bon
ÉS UNA PISCINA DESMUNTABLE
menjar, allunya't del treball i dóna-li al teu cos la
avantatges són que són estables sobre
vitamina entreteniment que necesqualsevol superfície al jardí, no necessita per a relaxar-se.
sites fer modificacions en el sòl del jarQuan es tracta d'opcions per a gaudí, en finalitzar la temporada es
dir de l'estiu, la primera refeguarden amb facilitat, i hi
rència és la platja, però si
ha varietat de models.
vols canviar d'ambiD'altra banda, a l'esent, abaratir costiu el menjar favorit
tos i quedar-te a
és la carn a la barcasa, existeixen
bacoa, i pot ser
diverses idees.
part dels plans
Nedar és una
per a comparactivitat platir en famí lia
ent, especidurant l'estiu.
alment quan
Preparar plats a la
pugen les temgraella a la terrasperatures. Si
sa de les llars és molt
és un dels teus
senzill amb l'ús d'una
desitjos quan arriba
barbacoa de gas, que et
la temporada estival el
brinda l'oportunitat de prepamillor és comptar amb una
rar aliments deliciosos.Si combines una
piscina desmuntable.
piscina desmuntable amb una barbaNo representa un problema per als
coa de gas, podràs gaudir d'un estiu
diferents tipus de jardins, són seguinoblidable des de la comoditat del teu
res i, a més, un pla excel·lent per a
jardí. ◾ AMIC
estar a l'aire lliure. Els seus principals

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
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FEM LLAR

Un espai per conviure i compartir

Juliol 
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