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"Parlar d'emocions  
amb els nostres fills  
és un tema tabú"

—pàg.  a 

Recuperar 
la vinya

20.000 
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cada mes a la 
bústia de 
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Retorn a la vinya, un cultiu 
històric perdut a Mollet 

T 
ot i estar rodejat de muni-
cipis que mantenen la tra-
dició vitivinícola com 

Martorelles, Montornès i Sant 
Fost, actualment la presència de 
ceps a Mollet és gairebé anec-
dòtica. A hores d'ara, a Gallecs  
existeixen menys de 2 Ha dedi-
cades a la vinya de les més de 
500 cultivades a l'espai rural. 
Amb tot, el Consorci de Gallecs 
té en marxa alguns projectes per 
revifar aquest cultiu de raïm, que 
havia estat molt present a la zona. 
L'ens vol recuperar dues zones de 

vinya situades sota la carena dels 
Bandolers: les 0,8 Ha de la vinya 
de Josep Pou, pagès mort fa uns 
anys, i les 0,2 Ha d'una finca de 
la família Rof, que havia que-

dat abandonada. A totes dues 
s'hi vol produir la varietat pansa 
rossa, família de la pansa blan-
ca de la DO Alella i del xarel·lo 
al Penedès, amb la qual s’havia 
elaborat la mistela de Gallecs. 
"Volem replantar amb pansa rossa 
perquè així pervisqui la varietat 
autòctona i hi hagi més diversi-
tat", explica el viticultor Carles 
Estrany, de Lliçà de Vall, qui, en 
col·laboració amb el Consorci, 
està tirant endavant el projecte.  
El procés es va iniciar fa tres anys, 
quan es van portar esqueixos 

El Consorci de Gallecs engega projectes per recuperar algunes vinyes de pansa rossa a l'espai rural

“ 
A pagès cada 
casa tenia el seu 
tros i produïa 
el seu vi d'una 
forma molt 

manual i familiar 

  El viticultor Carles Estrany a les vinyes d'en Josep Pou
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dels ceps de pansa rossa de les 
vinyes velles que encara vivien 
a un viverista per fer-ne planter i 
poder tornar a replantar la vinya. 
En total, se’n van fer 450, que van 
servir per substituir tots els ceps 
malmesos. Les 0,2 Ha de la vinya 
d'en Rof ja estan replantades i 
caldrà, segons Estrany, replan-
tar també tota la part nord de la 
finca d'en Pou.
Pel que fa a la destinació del raïm 
que s’hi pugui veremar, la gerent 
del Consorci de Gallecs, Gemma 
Safont, apunta que "el primer 
pas és recuperar la vinya i més 
endavant es pensarà quin pro-
ducte podem fer-ne”. Amb tot, 
Estrany avança que la intenció 
és fer un vi blanc el més natu-
ral possible. "No voldríem un vi 
jove que fos d'un any per l'altre 
sinó que la idea és elaborar un vi 
amb més cos i guarda", diu el viti-
cultor. "L'objectiu no és fer molta 
producció de raïm sinó que sigui 
limitada perquè hi hagi més con-
centració d'aromes i sucres en el 
fruit i puguem aconseguir aquest 
tipus de vi amb més cos", expli-
ca Estrany. 
Una altra de les possibilitats que 
passa pel cap d'aquest viticultor 
aficionat és elaborar l'anomenat 
vi bullit, un vi dolç de tradició al 
Vallès "més natural que la miste-
la o el moscatell perquè no porta 
alcohol afegit", indica.
Fa tres anys es va fer una prime-
ra collita –de només uns 80 kg de 
raïm– que va servir per fer una 
prova i analitzar quines possibi-

litats tenia el fruit. El míldiu que 
van patir moltes vinyes la tem-
porada passada i l'afectació dels 
ocells i la plaga de conills d'en-
guany han malmès la collita i han 
endarrerit el projecte, que pretén, 

al més aviat possible, elaborar un 
vi natural amb la marca Gallecs.         

Un passat lligat a la vinya
Tot i haver-la perdut, Mollet i 
Gallecs tenen una història molt 
lligada al món de la vinya i el vi. A 
finals del segle XIX, Mollet comp-
tava amb 425 Ha d'aquest cultiu–
una superfície gairebé igual a tota 
la zona conreada actualment a 
Gallecs– i que representava el 
39,6% del seu territori. Els ceps 
no només es concentraven a l'ac-
tual espai rural sinó que s'este-
nien per zones actualment urba-
nitzades com Can Borrell o Can 
Pantiquet, entre altres.    
La plaga de la fil·loxera de finals 
del XIX i la posterior crisi del sec-
tor va fer recular la viticultura a 
Mollet i el 1930, la vinya només 
ocupava el 4,2% de l'extensió de 
terra cultivada, segons recull l'ar-
ticle El passat agrícola de Mollet 
del Vallès, de Jordi Planas, publi-
cat al volum 31 de la revista Notes.

Vi de casa
Tot i no ser una de les produccions 
més significatives, la vinya era 
present en la vida quo-
tidiana de pagès. "Cada 
casa tenia el seu tros i 
feia el seu vi. Tot era molt 
manual i quan arribava 
l'hora d'esporgar, de 
veremar o de trepitjar 
el raïm s'hi posava tota 
la família, canalla inclo-
sa", explica la Marina 
Duñach, de Can Jornet 

de Gallecs, qui recorda 
com els anys 50 i 60 les 
carenes dels Bandolers i 
de Sant Valerià eren un 
paisatge ple de vinyes. 
La varietat predomi-

nant era la pansa rossa, que el 
Consorci vol recuperar, i amb la 
qual es feia el vi per a la famí-
lia. "Es feia servir per fer un vi 
de taula que es posava a la bota 
i durava tot l'any a casa", expli-
ca Duñach, qui recorda la imat-
ge d'un omnipresent porró de vi 
fresc de color rosat produït amb 
el raïm de les vinyes del bosc de 
darrera de Can Jornet. 
Les cases que disposaven de fin-
ques amb vinya les explotaven 
per a consum propi, però tam-
bé n'arrendava una gran part. 
"Treballar la vinya era molt dur 
i poc rendible per això moltes de 
les cases arrendaven part de les 
seves vinyes a altres pagesos o a 
cellers", diu Duñach. 
 
Pressió urbanística i el monocultiu  
Si la presència del cultiu de la 
vinya havia anat disminuint pro-
gressivament, el cop de gràcia va 
arribar a finals dels anys 60 amb 
la pressió urbanística. Gran part 
del Mollet agrícola va anar sent 
deborat per l'especulació immo-
biliària tant a l'actual nucli urbà 
com a un Gallecs amenaçat ja per 

El reportatge —

LA PANSA ROSSA ÉS LA VARIETAT 

CULTIVADA HISTÒRICAMENT A GALLECS I

S'HI VOL RECUPERAR PER PRODUIR UN 

VI BLANC "EL MÉS NATURAL POSSIBLE"
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− A finals del segle XIX i principis del 
XX la presència de vinya a Mollet era 

notable però va anar desapareixent i la 
pressió urbanística dels anys 60 la va 
acabar deixant com un cultiu residual

l'expropiació. "Molts pagesos van 
vendre o van abandonar les terres 
per la incertesa. Altres van pas-
sar de cultivar vinyes a fer cereal, 
que era més segur i podien pro-
duir any a any", explica Duñach.
És l'època en que es construeixen 
barris com el de Can Pantiquet 
i Plana Lledó per acollir gran 
part de l'onada d'immigració 
dels anys 60. "Abans de l’expro-
piació de Gallecs de l’any 1970, 
hi havia promotors immobiliaris 
que anaven per les cases dels pro-
pietaris comprant finques amb la 
maleta plena de bitllets", recor-
da Duñach.
Un dels exemples de la voracitat 
immobiliària de l'època i que va 
acabar amb zones de vinya el 
recull el divulgador local Jaume 
Noró en un article que prepara per 
a l'edició del pròxim número de la 

revista Notes. Textos de l'època 
recullen el procés d'urbanitza-
ció de zones com Can Pantiquet, 
aleshores espai agrícola i de bos-
cos, que des del 1967 estava con-

vertint-se en zona residencial a 
mans de l'empresa Pentàgon SA, 
així com les terres que anaven de 
la Plana Lledó cap a Can Torras, 
tirant cap a Gallecs. Aquí estava 

inclosa la coneguda com la vinya 
del Vador del vi, en referència a 
Salvador Pedragosa, comerci-
ant de vi al carrer Jaume I, que 
per proveir el negoci cultiva-

va unes vinyes al carener de 
la serra de Sant Valerià. "Els 
propietaris de les terres havi-
en rebut indemnitzacions per 
part de l’empresa que havia 
adquirit aquelles finques per 
construir-hi xalets", explica 
Noró, que també ha recollit 
testimonis de com s'arrenca-
ven i es destrossaven els ceps 
per, més tard, aixecar-hi pisos.   

Vilarosal i Gomà, 
caves molletanes 
Però a Mollet no només es con-
reava vinya sinó que també s'hi 
produïa vi i cava. Els dos grans 
exponents van ser, primer el 
Xampany Vilarrosal i més tard 
les caves Gomà. Els anys 30, les 
caves Vilarrosal, propietat de la 
família Sans, produïen els seus 
vins i escumosos del raïm que 

collien d’una vinya a ponent del 
camí de la serra de Palaudàries, 
prop del cementiri, però també 
en compraven a les famílies Guiu 
i Mutgé, que en tenien  darrera 
de  la  Farinera,  i  de  la  fàbri-
ca  que  en  deien  can  Matosas,  
l’actual Indústries Químiques del 
Vallès. La producció de vi i cava es 
feia a les caves construïdes a una 
finca de Jaume I, que van quedar 
inactives després de la mort del 
propietari, Josep Sans, assassinat 
durant la Guerra Civil.
El relleu el va prendre la família 
Gomà, que el 1940 lloga les caves 
Vilarosal i s'inicia en la indús-
tria vinícola. El negoci funcio-
na i necessiten ampliar així que 
construiran unes noves caves i 
l'emblemàtic edifici del Xampany 
Gomà, inaugurat el 1947. Després 
d'uns anys de prosperitat, dis-
tribuint els seus escumosos per 
tot el territori espanyol, els deu-
tes enfonsen l'empresa que tan-
cava a mitjans dels 60.  L’any  
1973,  l'aleshores alcalde, Fermí  
Jaurrieta, va decidir comprar  la  
propietat,  que  des  d’aleshores  és 
municipal, i que actualment acull 
el teatre de Can Gomà i és la seu 
de l'Escola Municipal de Música 
i Dansa de Mollet. ◾

{ Per Laura Ortiz Mateo }

  Imatge d'un berenar a la vinya els anys 50 de la família    
  Castells Escura - FOTO: Notes

  El Xampany Gomà va ser molt popular a 
 mitjan de segle XX i es va distribuir a tot l'Estat
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L’objectiu era detectar infraccions 
que posin en risc la seguretat dels 
vianants, però també conscien-
ciar les persones de la necessitat 
d’utilitzar els passos habilitats per 
travessar els carrers.

124 denúncies a patinets
De gener a agost de 2021, la 
Policia Municipal va interposar 
154 denúncies a vehicles que cir-
culaven per la vorera o per zones 
de vianants. D’aquestes denún-
cies, 124 corresponien a patinets 
elèctrics.

En el que va d’any, la Policia ha 
denunciat un total de 311 cotxes i 
motos per estacionar a la vorera i, 
per tant, dificultant la circulació 
dels vianants. Durant tot el 2020 
es van denunciar 65 vehicles per 
aquesta infracció. L’increment 
es deu al fet que aquest any han 
començat a sancionar-se també 
les motocicletes que estacionen 
a la vorera. En el mateix sentit, 
un total de 120 vehicles han estat 
multats fins a l’agost per estacio-
nar en un pas de vianants. Durant 
tot el 2020 en van ser 257. ◾

La Policia Municipal de Mollet va realitzar durant la setmana 
del 30 d'agost al 5 de setembre una campanya específi ca de 
control per a la seguretat dels vianants. Es tracta d’una acció 
coordinada pel Servei Català de Trànsit i les policies locals.

Multats un centenar de patinets 
per circular per la vorera

V I A  P Ú B L I C A 

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. ◾  

L L E N G U A

“ 
Fer girar 
una rosca

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

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

 Solució edició 1384 
(juliol): Recambra

T E L E V I S I Ó

Anna Simon a TV— 
La molletna Anna Simon torna 
aquesta temporada a TV3 com a 
presentadora del nou "reality" 
de la cadena catalana, Lloguer 
a primera vista. En el progra-
ma, joves i gent gran conviuen 
sense conèixer-se de res. ◾  

Aquesta és la xifra de molle-
tans desocupats registrada a 
les Oficines de Treball de la 
Generalitat durant l'agost. Un 
1% menys que el mes anterior i 
un 18,3% menys que fa un any.

aturats
3.143

Fi del peatge de la C-33
El passat 1 de setembre la 
C-33 aixecava les barreres 
del peatge després d'anys de 
ser de pagament. La fi de la 
concessió suposarà que els 
Ajuntaments dels municipis 
per on discorre la via dei-
xaran de cobrar l'Impost de 
Béns Immobles de la con-
cessionària. En el cas de 
Mollet, uns 60.000 euros. 

BREUS
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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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 — ACABEM VACANCES... QUIN ÉS EL 

MILLOR MOMENT PER A TORNAR ALS BONS 

HÀBITS? TENIR UNS HÀBITS SALUDABLES 
REQUEREIX CERTA CONSTÀNCIA I ESTA-
BILITAT, TOT I QUE EL MÉS IMPORTANT 
ÉS QUE ESTIGUEM MOTIVATS. — COM 
AGAFAR L'HÀBIT SI ETS SEDENTARI? 

AQUEST ÉS EL NOSTRE GRAN REPTE, LA 
PART PRINCIPAL DE LA NOSTRA FEINA 
NO ÉS ÚNICAMENT RECOMANAR QUINA 
ACTIVITAT ÉS LA MÉS ADEQUADA PER 
CADA PERSONA, SINÓ DETECTAR TAMBÉ 

EN QUINES S’HO PASSARÀ MILLOR. SI FEM EXERCICI PER OBLI-
GACIÓ ENS SERÀ MOLT MÉS DIFÍCIL SER CONSTANTS. — FRANJA 
HORÀRIA IDEAL PER ENTRENAR?  L’IDEAL SERIA DURANT EL 
MATÍ, QUE ÉS QUAN EL COS ESTÀ MÉS ACTIU O TAMBÉ ABANS 
DE DINAR. PERÒ HEM DE SER REALISTES I LA GRAN MAJORIA 
DE LA GENT DISPOSA DE MÉS TEMPS LLIURE QUAN PLEGA DE LA 
FEINA, EN AQUEST CAS NO SERIA UN INCONVENIENT. — QUANTES 
HORES A LA SETMANA ES RECOMANA FER ESPORT? L'OMS RECOMA-
NA 150 MINUTS D’ENTRENAMENT CARDIOVASCULAR I 75 MINUTS 
DE FORÇA SETMANALMENT. EL QUE SERIEN 2-3 DIES A LA SET-
MANA UNA HORA I MITJA. — UN EXERCICI APTE PER A TOTES 
LES EDATS? MÉS QUE PENSAR EN QUIN EXERCICI, HEM DE TENIR 
PRESENT A QUINA INTENSITAT EL REALITZEM. SI HO FEM AMB 
LA INTENSITAT ADAPTADA A LA NOSTRA EDAT I NIVELL PODEM 
FER UNA GRAN VARIETAT D’EXERCICIS. — QUANTS ANYS FA QUE 
ET DEDIQUES A AQUESTA PROFESSIÓ? VUIT. — UN ESPORT QUE 
NO HAS PRACTICAT MAI I T'AGRADARIA? EL PARACAIGUDISME. 
— EL MILLOR DE PRACTICAR ESPORT? EN EL MEU CAS, M'OMPLE 
D'ENERGIA. — I EL PITJOR? QUE ÉS ADDICTIU! — UN CONSELL 
PER A QUI S'ESTIGUI PENSANT EN TORNAR AL GIMNÀS? QUE 
VINGUI AMB LA MENT OBERTA. ELS GIMNASOS CADA COP OFERIM 
MÉS OPCIONS I COM MÉS VARIETAT D’ACTIVITATS PRACTIQUEM 
MÉS ESTIMULAREM EL COS I LA MENT.

—
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Parlem amb la 

Carolina Cabana

tècnica de 
fitness i 
activitats 

dirigides al 
gimnàs SmartFit 

de Mollet

Tornen les activitats 
presencials
Els centres cívics, cultu-
rals, de gent gran, dona i 
esportius tornaran aquest 
curs a oferir activitats 
presencials. Les inscrip-
cions es faran el 27 i 28 
de setembre i els cursos 
comencen el 13 d'octubre. 

Primera opció a títol 
del Recanvis Gaudí
El Recanvis Gaudí i el 
Cornellà es disputaran 
el primer t ítol de la 
temporada, la final de la 
Lliga Catalana Leb Plata, l'1 
d'octubre al Parc Esportiu 
Baix Llobregat de Cornellà. 

Mor el fundador de la 
rostisseria Ca l'Isern
Josep Isern, moria el pas-
sat mes d'agost a l'edat de 
87 anys. El molletà també 
va ser integrant de la selec-
ció catalana d'atletisme 
de principis dels 60, amb 
marques en llançament 
de pes i barra espanyola. 

BREUS
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El 12 d'abril del 1931 va néixer el 
Club d'Escacs Mollet de la mà d'un 
grup d'aficionats, que van conver-
tir la ciutat en una de les pioneres 
a Catalunya i al Vallès Oriental en 
disposar d'un club propi d'aquest 
esport d'intel·ligència. Des d'ales-
hores han passat 90 anys i l'entitat 
continua més viva que mai i és una 
de les referents dels escacs cata-
lans. L'entitat es va donar a conèi-
xer amb el nom de Penya d'Escacs, 
però al llarg de la seva història 
l'ha anat modificant. Va passar a 
denominar-se Club Ajedrez, Club 
Recreatiu i, finalment, Club d'Es-
cacs. Tot i que també cal mencio-
nar que durant uns anys va ser una 
secció més dins del Club Ciclista 
Mollet. 
La fundació del club va ser al cafè 
que hi havia al número 3 del carrer 
Barcelona, avui dia una botiga de 
moda, i va coincidir que es va for-
malitzar dos dies abans de la pro-

clamació de la Segona República 
d'Espanya. Aleshores, Francesc 
Cardona, que era empleat de ban-
ca i fill del propietari del cafè, va 
ser un dels impulsors del nou club 
i primer president, qui va establir 

com a quota mensual una pesse-
ta. "Abans d'aquella data cal citar 
com el més veterà escaquista de 
la vila l'Antoni Aloy, que ja abans 
de la formació de l'entitat era un 
dels pocs que difonien l'afició a 
Mollet i mercès al qual, en fun-
dar-se la Penya, es va trobar amb 
un planter de jugadors amb un 
nivell prou digne que en van for-
mar part des dels seus inicis", difon 
el llibre del 75è aniversari del Club 
d'Escacs Mollet.

Els primers anys de trajectòria, 
el club va gaudir d'una vida rica 
d'activitat. Ja en el mateix any de 
la seva fundació, el club va orga-
nitzar una simultània d'escacs per 
Festa Major, que encara avui dia es 
manté al programa de la festivitat. 
Si el 1931 va celebrar una simultà-
nia amb l'escaquista local Joaquim 
Calduch, el passat agost ho va fer 
amb el molletà Pere Garriga. A 
més, durant la primera dèca-
da de vida el club es va donar a 
conèixer mitjançant l'activitat de 
Montserrat Puigcercós, filla del 
prestigiós doctor Bonaventura 
Puigcercós i Oller. L'escaquista va 
quedar subcampiona de Catalunya 
en la primera edició del campionat 
femení i l'any 1936 va disputar qua-
tre partides contra la que es consi-
derava segona millor jugadora del 
món, la britànica Sonia Graf.

Anys d'inactivitat i canvi de nom
Després de la Guerra Civil espa-
nyola, l'activitat del club es va 
reprendre el 1946. Tot i que el nom 

es va modificar per Club Ajedrez 
de Mollet i la seu es va establir 
fins al 1957 en un local de la plaça 
Catalunya, cantonada amb el car-
rer de Balmes. Als anys cinquanta, 
el club passa a ser una secció del 
Club Ciclista Mollet fins que el 31 de 
desembre de 1957 s'integra al Club 
Recreatiu de Mollet i té com a seu la 
mítica sala Tabaran, a l'avinguda 
Llibertat cantonada amb el carrer 
del doctor Lluís Duran. Finalment, 
el 1973 s'estableix el nom defini-

El Club d'Escacs Mollet naixia el 12 d'abril de 1931 i des d'aleshores 
s'ha mantingut a la ciutat com a referent dels escacs a Catalunya i 
al Vallès Oriental. Els darrers anys, l'entitat ha guanyat dos cops el 
Campionat de Catalunya per equips, la Divisió d'Honor. 

 anys d'escac 
al rei, a Mollet

Montserrat Puigcercós, al primer taulell de la imatge, durant el  
Campionat de Catalunya femení, a Barcelona el 1932 (arxiu Club d'Escacs)

"LA PENYA ES VA TROBAR AMB UN PLANTER

DE JUGADORS AMB UN NIVELL PROU DIGNE, QUE

EN VA FORMAR PART DES DELS SEUS INICIS"
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tiu del club amb la desintegració 
del Club Recreatiu i passa a dir-se 
finalment com avui dia és conegut, 
Club d'Escacs Mollet. 

Campions de Catalunya, per equips
Des del 1959 l'entitat participa en 
totes les edicions del Campionat 
de Catalunya de clubs, excepte 
la temporada 1973-1974. L'entitat 
passa en aquest temps per dife-
rents seus. Les més importants 
van ser als anys 80 la segona planta 
del Casal Cultural, on ja s'havien 
celebrat alguns campionats comar-
cals, i del 1992 al 2009, el primer 
pis del Centre Cívic Can Pantiquet. 
Posteriorment, el club es va esta-
blir definitivament al Centre Cívic 
La República, on disposa de dues 
sales polivalents. "Estem en una 
bona situació amb dues sales, on 
podem fer tornejos i practicar. 
Tenim una cinquantena de socis i 
activitats consolidades, com ara la 
lliga escolar o el Memorial Ezequiel 
Martín", explica l'actual president, 
Ramón Caro, que també recor-
da que el 2014 "un grup de socis 
va fundar un altre club, la Penya 
d'Escacs Mollet del Segle XXI". 

 
Tot i l'escissió, el club ha mantin-
gut la seva activitat i des del 2015 
competeix en la màxima categoria 
del Campionat de Catalunya, per 
equips. De fet, el 2016 va guanyar 
la lliga i el 2020 va compartir vic-
tòria amb altres clubs per l'esclat 
de la Covid. "Som un referent amb 
escaquistes de primer nivell, i amb 
jugadors formats a casa", adverteix 
Caro, que es mostra satisfet de les 
activitats vinculades amb la for-
mació que fa el club. 
L'entitat durant les últimes qua-
tre dècades ha apostat per poten-
ciar la presència dels escacs entre 
els infants, amb tornejos comar-
cals i lligues escolars. "El 2008 es 
va iniciar l'actual Lliga Escolar i és 
tot un èxit perquè en alguna edi-
ció hem comptat amb prop de mig 
miler d'infants. A més, la fem coin-
cidir l'última jornada amb la dis-
puta del Memorial Ezequiel Martín, 
i és una gran festa dels escacs a la 
ciutat", comenta Caro, qui expli-
ca que a causa de la Covid no han 
pogut commemorar l'efemèride, 
tot i que ja pensen en arribar al 
centenari del club. ◾

P e r e  G a r r i g a , 
subcampió català 
a b s o l u t  d 'e s c a c s
El molletà i jugador del 
Club d'Escacs Mollet, Pere 
Garriga, es va proclamar 
a l'agost subcampió de 
Catalunya absolut amb 22 
anys. L'escaquista, que ja 
és mestre internacional, 
mai abans havia pujat al 
podi català perquè aquesta 
era tan sols la seva segona 
participació al campionat 
absolut. "Si em diuen abans 
de començar el campionat 
que seria segon, ja hagués 
signat", explica Garriga, 
qui es mostrava satisfet pel 
segon lloc del campionat 
català, que va tenir lloc a 
Barcelona a finals d'agost. 

BREUS

Primer Obert Ciutat de Mollet, l'any 2002 

El Club d'Escacs Mollet celebra-
rà el 18 de setembre un torneig 
solidari contra el càncer, que tin-
drà lloc al Pavelló Riera Seca. El 
preu d'inscripció és de 10 euros i 
es disputarà en format de parti-
des blitz. La recaptació total anirà 
destinada íntegrament a l'Associ-
ació Espanyola Contra el Càncer 
(AECC). ◾ 

Torneig solidari 
contra el càncer al 
Pavelló Riera Seca

Le asesoramos sin compromiso 
y le ofrecemos las mejores coberturas al mejor precio

C/ Ramon Casas, 8 
Mollet del Vallès 
ramon.vizcaino@agentes.catalanaoccidente.com
Núm. Reg. DGS C046833885979-X

SU COCHE Y SU HOGAR NO SON UN JUGUETE

¡PROTÉJALOS DE IMPREVISTOS!

93 570 54 84     609 357 421

{ Per José Luis Rodríguez Beltrán }
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Com sorgeix la idea de crear aquest mètode?
Educatool va començar fa 5 anys en unes 
vacances familiars. Fa més de 20 anys que 
em dedico a l’educació i la meva parella em 
va donar la idea de donar forma a tota aques-
ta experiència i escriure un llibre. A par-
tir d’aquí, vam escriure el llibre Caminar 
Quiet i després de la seva bona acollida, vam 
tenir la idea de sistematitzar aquest decàleg 
educatiu en una eina online. 

Què és exactament Educatool? 
Educatool és una eina que es pot fer ser-
vir des de qualsevol dispositiu digital, que 
permet que qualsevol persona pugui veu-
re si la seva manera d’educar està alineada 
amb allò que la psicologia com a ciència ha 
descobert que funciona educant. 

Quin és el vostre propòsit?
El més important és fer arribar al màxim de 
persones possibles que una educació res-
pectuosa i basada en l’amor és possible i que 
parteix d’evidències científiques. No hem 
inventat res. Hem agafat el que sabem que ja 
hi ha i funciona. Sovint li diem a les famílies 
que li han de donar un bon model al seu fill, 
que li han de donar un temps de qualitat, 
que l’han d’acompanyar a nivell de gestió 
emocional, però com? I veure-ho de mane-
ra gràfica pot ajudar molt a les persones.

I com es fa aquesta avaluació? 
A través d'un qüestionari que 
de manera immediata et dona 
els teus resultats de forma molt 
gràfica i visual. A partir d’aquí, 
pots  veure els teus punts forts, 
els teus punts de millora i els 
teus punts de vigilància i decidir 
si vols millorar aquests punts o 
acceptar els consells que auto-
màticament i de manera gratu-

À
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EL PSICÒLEG MOLLETÀ 
HA CREAT EDUCATOOL, 
UN MÈTODE EN LÍNIA 
CONCEBUT COM UN 
MANUAL D'INSTRUCCIONS 
PER EDUCAR DE MANERA 
POSITIVA I AMB RESPECTE

El que hem 
d’intentar és 
cooperar, perquè els 
pares i mares també 
tenim necessitats i 
els infants ho han 
de saber

El 80%
DE L'ÈXIT 
EDUCATIU 
DEPÈN 
DE LA 
FAMÍLIA

Àlex Letosa
Psicòleg, logopeda, professor 
de la Universitat Oberta de 
Catalunya i pare de tres fills
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ïta et dona Educatool.

Quins són aquests punts a tenir en compte?
Per exemple, veure quin és el teu estil edu-
catiu. N’hi ha quatre només i la psicologia 
com a ciència ja ho ha investigat i ha des-
cobert que és un el que proporciona infants 
amb èxit emocional, habilitats socials i tam-
bé amb èxit acadèmic, que és l’estil que ano-
menem democràtic o amb autoritat. 

Democràtic o amb autoritat...
Sí, és un estil que dona el suport i control que 
necessiten els infants per igual. Si el teu estil 
és dels altres tres, llavors ho tens una mica 
difícil i és millor que intentis canviar-lo.

És fàcil canviar d'estil educatiu?
Aquí és on entra el nostre assessorament. 
Educatool proposa cursos en línia per millo-
rar cada un dels punts amb recursos audi-
ovisuals, pdfs imprimibles per fer a casa... 
I si veus que necessites més assessorament, 
llavors, tenim una xarxa de professionals 
que ofereixen sessions en línia. També es 
poden adreçar al nostre centre, Camina.

Quins altres punts cal que tinguin en compte 
les famílies per educar?
La gestió del temps, és a dir, veure com estàs 
gestionant els temps amb els teus infants. 
També el model que ofereixes al teu fill o 
filla. Si no vols que el teu fill cridi, tu no cri-
dis. La gestió emocional. També saber quin 
és el teu estil de resolució de conflictes, que 
només n’hi ha quatre, que són cooperar, 
cedir, evitar o competir i hem d’intentar 
anar cap al cooperatiu.

Quin és l'estil més predominant entre els pares 
i mares?
Normalment a la consulta em trobo que l’es-
til que predomina és el de cedir, és a dir, 
que els fills aconsegueixin el que vulguin 
i jo no els poso límits. El que hem d’inten-
tar és cooperar, perquè pares i mares tam-
bé tenim necessitats i els infants ho han de 
saber. Han de conèixer les preocupacions 
o neguits dels pares i mares perquè tam-
bé puguin entendre les seves necessitats.

Parles d'entendre's com a iguals? 
No ben bé. Si no que entenguin que pare 
i mare tenen un rol i els fills un altre. Per 
exemple, quan els fills són majors de 14 
anys poden contestar també el qüestio-

À
le

x
 L

et
o
sa

 —



14
Setembre 

PUNT DE MIRA —
À

le
x

 L
et

o
sa

 —

−
L’adolescència 
és un problema 
a la nostra 

societat. Passem de 
l'adolescència a l'edat 
adulta d'una manera 
molt brusca i en 
altres societats no es 
viu així

{ Per Anna Mir Guinjoan }

nari d’Educatool. Llavors veus el resultat 
del fill o filla, el teu i el de la teva parella 
si s’escau i llavors pots comparar els tres 
resultats i veure quina coordinació hi ha. 
Potser jo em veig com un pare/mare amb 
autoritat i democràtic i el meu fill em veu 
com un pare autoritari. Doncs aquí tenim 
una eina de treball i reflexió.

Educatool parteix de la premissa que el 80% de 
l'èxit educatiu dels infants no depèn de l'escola 
o d'altres factors, sinó directament de la família
Ara mateix ens trobem, per això tenim molts 
problemes socials d’atenció a l’escola, que 
el 80% de l’èxit educatiu l’està explicant la 
família. Si la família té un nivell social i eco-
nòmic determinat hi ha un percentatge més 
elevat que els infants puguin tenir èxit aca-
dèmic. Que sigui aquesta realitat no vol dir 
que sigui la que ha de ser. Educatool agafa 
aquesta dada per entendre que és un per-
centatge important i que com a famílies ens 
hem de preocupar, però també crec que les 
institucions han de fer una lectura d’aques-
ta dada des de la perspectiva de l’escola.

Hi ha alguna edat en què l'educació es fa més 
complicada?
No n’hi ha cap més difícil de gestionar que 
una altra. Sí que és veritat que per les carac-
terístiques de cada persona pot ser més sen-
zilla o no. Si ets una persona que no t’agrada 

parlar gaire serà més fàcil per tu gestionar 
l’etapa dels 0 als 2 anys que la de l’adoles-
cència. Però també partim de la base que 
l’adolescència és un problema a la nostra 
societat. Passem de l'adolescència a l'edat 
adulta d'una manera molt brusca i en altres 
societats no és així.  

Quines són aquestes societats? 
Per exemple, hi ha uns estudis d’una antro-
pòloga que es deia Margaret Mead, els anys 
40-50, que va estudiar tribus samoanes i 
va veure que l’adolescència allà no era un 
problema. Perquè aquesta transició entre la 
dependència i l’autonomia, la no sexuali-
tat i la sexualitat es feia de manera gradual 
i tranquil·la, no de manera brusca o trau-
màtica. Per exemple, parlar amb els fills o 
filles de sexualitat és un tema tabú i aquestes 
tribus ho tractaven amb total normalitat. 

Quins temes tabús tenim actualment?
El més dur i que és més increïble és el de les 
emocions. Parlar d’emocions és trencar un 
bloc de gel. També la consciència del que 
són les emocions. El que més costa és fer-
les presents i respectar-les. 

Ara que els infants tornen a l'escola, com cal 
enfocar aquest retorn?
Una de les coses que ens fa més mal als 
psicòlegs és veure que  es parla de trastorn 
postvacacional. No és un trastorn, és un 
canvi. Llavors necessitem paciència i res-
pecte. Per això és important poder antici-
par-ho. Si ho anticipes ho podràs gestionar 
de manera més senzilla que si t’ho trobes 
sobrevingut.

És important mantenir rutines de vacances?
Com més petits més important és. Com 
més grans, menys implicacions té. Però és 
bo mantenir un mínim d’hàbits d’higie-
ne i de certes rutines, fins i tot, de ritmes 
circadians. Entendre que hem de dormir i 
estar desperts amb més o menys les matei-
xes rutines. ◾
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Agost. Estiu, platja, piscina, vacances...i festa major de Mollet. Enguany, 
la Covid no ha aturat aquest imprescindible estival. L'any passat, les 
colles, sense la participació de l'Ajuntament, van oferir unes propos-
tes de petit format; i enguany la programació d'activitats a càrrec del 
consistori així com de Morats i Torrats han comptat amb una assistèn-
cia d'unes 10.000 persones. Amb diverses propostes paral·leles a les 
nits, la ciutadania va poder gaudir de tota mena d'espectacles i acti-
vitats als patis de les escoles Montseny, Aiguaviva i Col·legis Nous, a 
Can Mulà, al Mercat Vell, a la terrassa del Museu Abelló i a l'Envelat, a 
més de l'emotiu pregó, a Can Gomà, a càrrec de Mireia Vicente, direc-
tora infermera de la Fundació Sanitària Mollet.

La festa major es reactiva, amb 
mesures Covid, però amb una 
vuitantena d'activitats que van
fer gaudir grans i petits...

La tarda de la cultura popular / Aj. Mollet

Nit Destil·lada amb Kirias / Torrats

Actuacions sardanistes organitzades per Tradicions i Costums / Aj. Mollet

Les barres de colles, 
separades de la zona 

de concerts / Colla 
Morada
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Concert de Red Velvet / Colla Morada

El Torrascooter Radical / TorratsConcert de Chicuelo al Mercat Vell / Aj. Mollet

'Jazz som aquí', amb Pep Plaza & Big Band Jazz Maresme | Aj. Mollet

La Banda del Coche Rojo / Colla Morada

Mireia Vicente durant el pregó / Aj. Mollet

La instal·lació 
'Trepitgem fusta', de 

Pau Segalés, a l'escola 
Montseny / Torrats

Lliurament del Morat 
i Torrat d'Honor a 

l'Associació de Música 
i Art de Mollet / Morats
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25 de setembre
Mostra de teatre infantil

2021 de La Tramolla
HORA: 17 h. LLOC: Teatre
de Can Gomà. PREU: 5€.
ORGANITZA: La Tramolla.

3 d'octubre
Mercadet de Col·leccionistes

i Brocanters.
HORA: De 9 h a 14 h. LLOC: 

Avinguda de Llibertat. ORGANITZA: 

Associació de Col·leccionistes
de Mollet i Comarca.

7 d'octubre
Dia Internacional de la Gent Gran, 

amb manifest, obsequis
per als majors de 90 anys i
animació amb Las Bisagras

HORA: 17 h. LLOC: Casal Cultural. 
ORGANITZA: Casal Cultural.

De setembre a juliol. Entrenaments 
de Kalaripayattu. HORARI: Dilluns, 
dimecres i divendres de 8.30 h a 
9.45 h, i dilluns de 17 h a 18.15 h. 
PREU: 7€ per sessió i 50€ per 10 

sessions (descompte per a socis). 
ORGANITZA: CRA'P.

26 de setembre
Cultiu d'estiu (amb la

cuina com a protagonista)
HORA: 11 h. LLOC: Jardinet del 

Casal. PREU: Gratuït. ORGANITZA: 

Cucúrbita, Ateneu Cooperatiu del 
Vallès Oriental i Casal Cultural.

8 d'octubre
Tertúlia artística amb el fotògraf 

Pere Montsant (Pere Zoltec)
HORA: 20.30 h.

LLOC: Jardinet del Casal
Cultural. PREU: Gratuït.

ORGANITZA: Casal Cultural.

30 de setembre
Presentació de la novel·la 

'Descalces per casa', d'Anna 
Porquet. HORA: 19 h.

LLOC: Biblioteca de Can Mulà. 

PREU: Gratuït. ORGANITZA: 

Biblioteca de Can Mulà.

17, 18 i 19 de setembre
Fira d'Artesans

LLOC: Carrer Portugal i entorns.
ORGANITZA: Associació de Veïns 

de la Fira d'Artesans de Mollet del 
Vallès i Ajuntament.

24 de setembre
Música de cinema i dels
anys 80 a càrrec d'un dj

HORA: 21 h. LLOC: Jardinet del 
Casal Cultural. PREU: 10€.

ORGANITZA: Casal Cultural.
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Una ciudad hermosa, la he mirado con los ojos del cora-
zón, la cuna de un recién nacido que llegó al mundo con gran-
des esperanzas. Y el niño lloró, la vida era emocionante. Y el 
hombre se siente rico, aún puede pisar las calles que corre-
teaba cuando era un niño. Las viñas dieron paso al asfalto y a 
los bloques de hormigón, pero la ciudad no perdió su encan-
to, se yergue con la dignidad de los que creyeron en ella.

Caminaré descalzo, me contagiaré de ti, sentiré en mis 
pies el orgullo de nacer aquí. Sean días de sol o de lluvia, no 
hay ciudad más bella. Sus viñas eran ideales para jugar al 
escondite. Sus calles están llenas de dulces recuerdos, des-
piertan sentimientos que me hacen sonreír, en ellas soñé que 
algún día sería un héroe. Son amigos los que luchan por el 
bienestar de mi ciudad, a todos ellos doy un abrazo de gracias.

Muchos sueños murieron por el camino, buenos pro-
pósitos que quedaron sin cumplir, pero con la cabeza bien 
alta y con las manos en el arado la ciudad se engrandecerá. 
Hombres y mujeres sembraron en esta tierra las semillas, en 
la vejez las veremos crecer y nuestros hijos recogerán los 
frutos. ¡Oh, ciudad de la esperanza, de manos que se unen en 
la lucha, escucha el himno en la boca de los que te amaron! 

Me siento acogido, abrigado por la ciudad que me dio 
a luz, aunque mis bolsillos estén vacíos. No tengo hogar 
donde cobijarme, pero nunca me faltó el aliento, el pez de 
tu escudo está tatuado en mi pensamiento. Eres mi dulce 
cuna, la felicidad de mi niñez, la aventura de mi adolescen-
cia. Intentaré sonreír al despedirme, aunque me embargue la 
tristeza. ¡Oh, ciudad de la esperanza, siempre serás el cen-
tro de mi mundo! He levantado la vista hacia el cielo, hacia 
ese azul que esconde los misterios del futuro. Y luego, 
he mirado la ciudad con otros ojos. Poned bande-
ras de paz a cada paso, y las heridas sanarán. No 
levantéis murallas de intolerancia, construid puentes 
que borren las cicatrices. ¿Dónde estás, mi eterna 
Tura?, ¿qué fue de la rosa de tu insignia?, por 
más que lo intento, no concibo la ciudad sin 
todo lo que hiciste por ella.

Me voy, pez de mi corazón, pero te lle-
varé conmigo en esa maleta llorona.−

La ciudad de 
la esperanza

Els bloquejos maten

Des de Mollet amb Cuba continuem 
la campanya solidària de recollida de 
medicaments, material ortopèdic i 
sanitari per enviar a Cuba. Així com 
fons per adquirir-los. Tenim un 
contenidor de solidaritat per omplir 
i enviar a Cuba, per trencar un cop 
més el bloqueig econòmic, comercial i 
financer que asfixia el poble cubà i el fa 
patir cruelment. EUA va impedir fa poc 
que un vaixell xinès carregat de material 
sanitari i medicaments arribés a Cuba.
El nou president Biden no ha donat 
mostres de tornar enrere en la 
política agressiva dels EEUU cap a 
Cuba. Continua amb les polítiques 
d’ofec polític i econòmic a Cuba, 
per una banda, amb una campanya 
internacional d’intoxicació ideològica 
que, entre altres, tracten de justificar 
actes terroristes contra el país i els 
seus interessos a l’exterior (consolats, 
ambaixades) i per l’altra impedint que 
arribin a Cuba materials necessaris 
per a la supervivència (respiradors, 
xeringues, menjar, etc.). La pandèmia 
ha portat la manca d’entrades de 
divises del turisme i un increment de 
despeses sanitàries, que junt a les 
mesures agreujades del bloqueig han 
provocat un greu desproveïment de 
l’illa. Cuba no està sola, molts pobles 
del mon estem amb Cuba. Solidaritzem-
nos amb el poble més solidari del mon!!  
Fes una donació al compte ES39 0182 
4291 3102 0800 5649 (Casal de Cuba 
de Mollet “Mollet amb Cuba”) amb el 
concepte medicaments o recull entre els 
teus coneguts i porta medicaments no 
caducats, material ortopèdic i sanitari 
a entitats de solidaritat amb Cuba que 
col·laboren amb la campanya.

JUAN JOSÉ CONEJO
PeriodistaMOLLET AMB CUBA Mollet del Vallès
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Per tal de sentir-nos 
acceptats i estimats pel 
nostre entorn, és impres-
cindible que ens respectem 
a nosaltres mateixos, la qual cosa no és 
compatible amb no saber dir "no".
Caldria preguntar-se si hem exigit res-
pecte i també si ens l'hem concedit inte-
riorment. I en el cas de respondre que 
no ha estat així, convé pactar amb un 
mateix que des d'ara ens neguem enèr-
gicament a tota pressió i exigència exte-
rior que constitueixi una manca de res-
pecte vers nosaltres.
Deixar-se agredir, o bé auto agredir-se, 
amb una total manca de respecte, obe-
eix sempre a un problema d'autoestima, 
però que ben segur es pot solucionar si 
decidim imprimir-nos les actituds adi-
ents, com ho és, per exemple, apren-
dre a dir "no".
Si ens sorprenem dient-nos: "sóc inca-
paç de dir-li que no vull", ràpidament  
hem de prendre'n consciència i substi-
tuir l'afirmació negativa, prova de manca 
de respecte intern, per una altra que ens 
fomenti la nostra capacitat d’indepen-
dència emocional. En realitat, es tracta 
d'auto observar el diàleg interior i tra-
duir tot allò que volem modificar, per tal 
d'augmentar el nostre auto respecte.
Però, de la mateixa manera, cal afavo-
rir el respecte dels altres vers nosaltres. 

Per exemple, si en l'àmbit professional 
patim d'un excés de responsabilitat, però 
sense haver rebut el poder necessari 
per desenvolupar-la,  preguntem-nos 
si vivint així ens sentim realment respec-
tats. I si la resposta és no, hem de deci-
dir un canvi d'actituds immediat, per-
què el cap i a la fi, nosaltres som els que 
determinem com ens tracten els altres.
Iniciant aquesta tasca ens podem trobar 
amb que no agradem a tothom, i menys 
a aquelles persones que acostumen a 
actuar com a "vampirs energètics" i que 
com a tals, no acceptaran perdre la nos-
tra "esclavitud emocional". El benestar a 
aconseguir, ben segur justifica l'esforç 
i fins i tot les decepcions que podem 
patir. No és una feina difícil, però sí que 
requereix  anàlisi, consciència i decisió 
de canvi, per la qual cosa és recomana-
ble iniciar un procés 
de Teràpia  Psicoana-
logista, junt amb un 
tractament de Teràpia 
Floral. 

Dir "no" també és 
ser bona persona

DEIXAR-SE AGREDIR AMB UNA TOTAL 
MANCA DE RESPECTE, OBEEIX SEMPRE 
A UN PROBLEMA D'AUTOESTIMA

ESTHER MOLINS
Psicoanalogista
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IMMOBILIÀRIA
VENDA

PISO EN MOLLET. ZONA 
COL·LEGIS NOUS

Ampio piso exterior de 
4 hab. dobles. Bonito 
salón comedor exterior 
a balcón. Baño completo 
con plato de ducha gran-
de y aseo de cortesia. 
Cocina bien conserva-
da exterior a lavadero. 
Balcón es amplio, ide-
al para disfrutar de la 
zona exterior de la vivi-
enda. Calefac. a gas y a. 
acond. Es una finca de 
4 vecinos muy tranqui-
la. Es un primero real 
sin ascensor. 30 €/mes 
de gastos de comunidad 
Precio: 166.000 €. Ref. 
1-804. Tel. 93 579 65 65.

ES VEN PIS A SANT FOST 
DE CAMPSENTELLES!

70 m2, 2on d'alçada real 
(sense ascensor) refor-
mat i exterior. Saló amb 
balconada i aire condi-
cionat, cuina, safareig, 
3 dormitoris i lavabo 
complet amb banyera. 
Zona d'aparcament exte-
rior. Zona de poble, cen-
tre molt a prop de Can 
Corominas (Mercadona i 
comerç de proximitat) 
i del CAP. Transport 
públic. CEE: E. Tel. 93 

579 65 65.

PISO EN MOLLET.

2 hab., 2 baños, aire 
acond., balcón, puer-
ta blindada, suelo par-
quet, asc., plaza gara-
je incluida, vent. alum.
Precio: 219.000 €. Ref. 
4499N. Tel. 93 579 33 33.

SE VENDE FANTÁSTICO   
PISO EN SANT FOST.     

ZONA CAN CALET. 

¡Con ascensor! 73 m2 con 
balcón de 3 m2. Disfruta 
de un piso maravilloso, 
impecable para entrar a 
vivir. Finca con pocos 
vecinos, muy soleado. 
El CAP, el Instituto, 
supermercado, colegi-
os, a 5 minutos andando. 
Gran salón, cocina, bal-
cón, 2 hab., aseo cpto., 
lavadero. Calefacción. 

Tel. 93 579 65 65.

PISO EN VENTA. MOLLET. 
CAN BORRELL

Con parquing, reformado, 
111 m2, 4 habitaciones y 
2 baños, suelos de par-
quet, ventanas de alu-
minio, CEE: E. Precio: 
225.000 €. Ref. JV14342. 
Tel. 93 579 33 33.

PISO EN VENTA. MOLLET. 
CAN BORRELL

Ref. 1-792. Precio: 
209.000 € + 50 €/mes de 
gastos de comunidad. 
95 m2, 3 hab., 2 baños. 
Vistas preciosas y muy 
agradables desde la 
vivienda. Buena orienta-
ción. 3 hab. con arma-
rios emp. y baño cpto. 
con plato de ducha. Tiene 
otro baño completo con 
bañera grande. Cocina 
ext. con mucha lumino-
sidad, amplio lavadero. 
Salón comedor exterior 
a balcón. El balcón tie-
ne toldo y es una zona 
agradable para disfru-
tar de la zona exterior 
de la vivienda. Plaza de 
aparcamiento y traste-
ro en la misma finca, 
incluido en el precio. 
Tel. 93579 65 65.

PISO EN MONTORNÈS. ZONA 
AYUNTAMIENTO

Piso soleado, exterior, 
con parquing y trastero, 
93 m2. Consta de come-
dor, 2 baños, 2 arma-
rios empotrados, suelo 
parquet y gres, venta-
nas de aluminio, cale-
facción, puertas de 
haya. Incluido parquing 
y trastero. Piscina 
comunitaria. CEE: E. 
Precio: 210.000 euros. 
Ref. LV11926 Interesados 
llamar al teléfono: 93 

579 33 33.

S E  V E N D E  P I S O  E N 
MONTMELÓ. SANTO CRISTO 
Ref. EV11226. ¡Vivenda a 
estrenar! 130 m2 cons-
truidos, comedor-coci-
na, 2 baños con ducha, 
3 habitaciones (1 con 
vestidor y baño 20 m2), 
sala polivalente 34 m2, 
renovación aire, cuarto 
lavadero. Puertas laca-
das en blanco, carp. 
ext. aluminio con puente 
térmico y vidrio doble 
cámara, persianas alu-
minio inyectadas espu-
ma. Silestones, vitro, 
calefacción, aire frío/
calor por conducto. CEE: 
Exenta. Precio: 195.000 
€. Tel. 93 572 30 73.

LLOGUER

LOCAL DE 130 M2 EN 
MONTORNÈS

1 aseo, una recepción, 
baño, despacho y sala, 
agua, luz. Ideal ofici-
nas, escuelas particula-
res 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.

PISO EN ALQUILER EN 
MOLLET. ZONA COL·LEGIS 

NOUS.

Zona tranquila total-
mente exterior y muy 
soleado. 70 m2, 3 hab., 
baño, comedor exterior 
con salida a balcón. 
Cocina bien conservada 
con lavadero.Se alquila 
con muebles y electro-
domésticos. Balcón con 
vistas despejadas y muy 
soleado. Precio: 760 €/
mes. Ref. 2-716. Fianza 2 
meses. Tel. 93 579 65 65.

PROFESSIONALS

C O N S I G U E  H A S T A  5 
PRESUPUESTOS

de reformas gratis. 
Interesados llamar al 

tel. 631 01 16 68.

Vols
treballar
amb 
nosaltres?

Estem buscant noves 
incorporacions 
de personal 

especialitzat en neteja.
Interessats enviar 

el vostre currículum a
 info@netejaactiva.es

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  

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

m-ortopedics@m-ortopedics.com   ·   www.mortopedia.com VISITES ORTOPÈDIA PEDIÀTRICA ELS DIVENDRES A LA TARDA “CUIDEM LA SALUT DELS MÉS PETITS”

A LES NOSTRES BOTIGUES TROBAREU 
AJUTS TÈCNICS PER A TOT EL COS
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receptes ràpides i senzilles

Racó    
  gastronòmic

Gelat d'almívar de llet

Fresquet i  amb pocs 
ingredients, així es fa un 
deliciós gelat de llet casolà. 
Si a més, afegim la nata i 

la llet en la seva versió lleugera, obtindrem unes postres que a més de 
riquíssimes no ens aportaran tantes calories extres. El procés d'elaboració 

és senzill (perquè no necessitem cap eina especialitzada) i rapidíssim, ja 
que en tan sols 10 minuts estarà llest.

Comencem abocant en un bol la llet condensada 
i les 2 cullerades d'almívar de llet i barregem 
fins a obtenir una crema homogènia. Retirem.
En un altre recipient muntem la nata amb ajuda 
d'unes varetes elèctriques o bé manualment. 

Una vegada muntada, afegim la mescla 
anterior. I anem removent acuradament 

amb moviments envolupants i suaus per 
a no perdre la textura i suavitat que ens 

aporta la nata muntada.
Una vegada llest, fiquem en un 
recipient al congelador durant 
tota la nit.
Per servir-lo, treure'l uns 10 
minuts abans del congelador i 
adornar amb xarop de xocolata.
Un consell... Si volem que el 
gelat no cristal·litzi hem de 
procurar que la nata estigui 

freda abans de muntar-la i que 
també ho estiguin els utensilis que 

farem servir.
  Que vagi de gust! ◾ AMIC

- 500 ml de nata
- 200 ml de 
llet condensada
- 12 cullerades soperes 
d'almívar de llet 
(o uns 50 g)

EL PROCÉS D'ELABORACIÓ ÉS 
SENZILL I RAPIDÍSSIM, JA QUE EN 
TAN SOLS 10 MINUTS ESTÀ LLEST

{ golós }



FEM LLAR
Un espai per conviure i compartir

2
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Com netejar 
en profunditat 
la rentadora { idees }

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

Habitualment no solem rea-
litzar una neteja comple-
ta de la rentadora, quan el 
recomanable és fer-ho cada 
tres mesos o almenys dues vegades a 
l'any, no tan sols per a protegir millor la 
nostra roba, sinó el que és més impor-
tant, per a allargar considera-
blement la vida útil de 
l'electrodomèstic.
Per a fer-ho cor-
rec tament, hi 
ha tres zones 
fonamentals on 
actuar: el tam-
bor, la goma i el  
feltre.
El millor truc 
per a netejar el 
tambor és abocar 
en el calaix del sabó 
un got de bicarbonat, 
i a continuació un got de 
vinagre (sigui de neteja o de 
cuina, tots dos són igual d'efectius) i 
programar (buida de roba), una rentada 
almenys a 60 °C. Amb això no només 
aconseguirem rentar el tambor, sinó 
també el mateix calaix del detergent, 

els conductes i el desaigüe. Mentre que 
per a acabar amb la floridura a les jun-
tes i plecs de la goma, podem utilitzar 

també la mescla de bicarbonat 
i vinagre i fregar amb una 

mica de força.
Pel que fa al feltre, 

hem de tenir en 
compte que un 
excés de brutí-
cia pot arribar 
a obstruir-lo 
i produir una 
avar ia. És la 

peça més com-
plexa comparada 

amb les altres dues. 
Abans de procedir a 

treure'l, és aconsellable 
realitzar un cicle de buidatge 

o almenys, desconnectar la rentado-
ra de la xarxa elèctrica. Un cop extret 
el filtre, el netejarem de pèls, pelusses i 
altra brutícia. I una vegada net, el tor-
narem a col·locar. ◾ AMIC

EL MILLOR TRUC PER NETEJAR EL 

TAMBOR ÉS ABOCAR AL CALAIX UN 

GOT DE BICARBONAT I DE VINAGRE
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