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"Tenim un problema més 
greu de sedentarisme 
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PERSPECTIVA — 20è aniversari de la inauguració del Parc dels Colors —

U
n espectacle multitudi-
nari de la Fura dels Baus, 
va servir fa vint anys per 

donar la benvinguda a un dels 
elements urbanístics i arquitec-
tònics que més ha marcat el Mollet 
de les darreres dècades: el Parc 
dels Colors. L'espai, un descampat 
ple de deixalles i runa, es trans-
formava en una filigrana urbanís-
tica i artística, obra del reconegut 
arquitecte Enric Miralles, qui no 
va poder veure acabada la seva 
creació, ja que setmanes abans 
de la inauguració moria víctima 
d'un tumor cerebral. 
El Parc dels Colors és el segon 
espai públic més gran de la ciu-
tat, amb gairebé 30.000 metres 
quadrats. A principis dels anys 
90 del segle passat, l'Ajuntament 
encapçalat per Montserrat Tura  
encarregava el disseny de l'espai 
a Miralles, qui va sorprendre amb 
una proposta atrevida, on desta-
caven el joc de paviments i ele-
ments de diferents colors, nom 
que va rebre el parc i que sim-
bolitzava també la nova realitat 
social del país i de Mollet. "Pocs 
arquitectes s'han posat a dis-

senyar llocs amb l'amplitud de 
mirada que ho va fer durant la 
seva curta vida Enric Miralles. 
Era un creador polèmic i el vam 
triar per aquesta raó. Creava 
espais amb identitat. Quan veus 

una fotografia d'alguns dels ele-
ments del parc, reconeixes ràpi-
dament que és Mollet", explica 
Montserrat Tura. 

Una obra incompresa?
I és que l'arquitectura provoca-
dora del Parc dels Colors és reco-
neguda internacionalment i estu-
diants i arquitectes d'arreu visi-
ten la ciutat per conèixer l'obra.
Aquesta admiració, però, no és 
compartida –o entesa– per tot-
hom. De fet, la seva construcció 
no va provocar l'entusiasme de 
part de la ciutadania, que imagi-

MONTSERRAT TURA: "MIRALLES ERA 

UN CREADOR POLÈMIC I EL VAM 

TRIAR PER AQUESTA RAÓ. CREAVA

ESPAIS AMB IDENTITAT"

Miralles va sorprendre amb una aposta 
atrevida, on destacaven el joc de paviments 
i elements de diferents colors

20
controvertit

del parc més 

Fa dues dècades que el descampat a cavall entre els barris de 
Santa Rosa, Can Borrell i Plana Lledó es va reconvertir en el 
popular Parc dels Colors, l'obra pòstuma de l'arquitecte Enric 
Miralles. La construcció va estar envoltada de controvèrsia però, 
sigui per bé o per mal, l'espai ha aconseguit un dels propòsits 
originaris: esdevenir un símbol identitari de la ciutat.   

anys
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nava una altra tipologia de parc.  
"Esperàvem una altra cosa, és un 
parc més fet pel lluiment que no 
pas pensat per a la gent", conside-
ra la presidenta de l'AV de Santa 
Rosa, Teresa Prades. "Té molts 
elements que no són pràctics, 
molts forats... des del cel és molt 
maco però a peu pla és lletjot", 
opina Prades.  "Hauríem preferit 
un altre tipus de parc, més verd, 
aquest no és molt pràctic i fins i 
tot és perillós per a la gent gran", 
diu M. Rosa Perich, presidenta de 
l'AV de Plana Lledó, qui recorda 
que el mateix dia de la inaugura-
ció va haver algun tormell torçat.

Degradació de l'espai
En el que coincideixen les respon-
sables veïnals dels tres barris que 
comparteixen el parc és en l'as-
pecte de deixadesa que presenta. 
"Els colors s'han anat perdent", 
diu Prades, i "no es veu net i està 
com descuidat. Falta manteni-
ment i, en gran part, és per l'in-
civisme de la gent", lamenta la 
presidenta de l'AV de Can Borrell, 
Jaqueline Bravo, qui denuncia que 
és un punt on grups de joves acos-
tumen a fer botellots.
En aquest sentit, Raúl Broto, regi-
dor de Justícia Ambiental, eco-
logisme i transició energètica de 
l'Ajuntament de Mollet, i respon-
sable dels parcs i jardins de la ciu-
tat, afirma que el manteniment 
del Parc dels Colors "és diferent 
a la resta de parcs perquè no hi 
ha tant protagonisme de la part 
verda. Són elements urbans i han 
passat 20 anys; es nota el pas del 
temps", reconeix Broto, qui asse-
gura que des de l'Ajuntament es fa 
un esforç de manteniment a l'es-
pai. "Es van arreglant i modificant 
elements que no estan en el millor 
estat, però volem que mantingui 
l'ànima inicial del Miralles. Quan 
es veu degradat és difícil canvi-
ar-ho. Si és una qüestió de perill 
o seguretat si que es fa", diu Broto, 
qui recorda inversions, per exem-
ple, en l'espai de jocs infantils i 
punts de llum.
"El parc és una escultura gegant i 
necessita molta conservació i que “ 

Els veïns lamenten 
l'aspecte de 
deixadesa del parc i 
reclamen un millor 
manteniment 
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PERSPECTIVA — 20è aniversari de la inauguració del Parc dels Colors —

− Raúl Broto: "Fins ara s'hi ha prioritzat 
el manteniment en elements de seguretat 
però arribarà un moment en què s'haurà 

d'entomar la millora de l'aspecte visual 

“ 
El Parc dels Colors 
és un símbol de la 
transformació del 
Mollet a cavall del 
segle XX i XXI

{ Per Laura Ortiz Mateo }

els elements que Miralles va dis-
senyar estiguin en perfectes con-
dicions", assevera Tura.
Precisament, una de les críti-
ques que va rebre el parc va ser 
l'alt cost que es preveia de man-
teniment, valorat aleshores en 30 
milions de pessetes anuals (uns 
200.000 euros), que s'afegien a 
la despesa que havia suposat la 
infraestructura: 717 milions de 
pessetes (uns 4,3 milions d'eu-
ros). I és que la brillantor dels 
colors i l'aparença que mostraven 
els elements ideats per Miralles 
ara fa vint anys no són els matei-
xos que es poden veure en l'actu-
alitat. "Fins ara s'hi han prioritzat 
més els aspectes de seguretat que 
no pas els visuals però arribarà un 
moment que s'haurà d'entomar 
aquesta millora de l'aspecte més 
visual", assegura Broto.

Cohesió i identitat

Més enllà de l'aparença del parc, 
vint anys després cal valorar si 
l'espai ha complert dos dels 
objectius principals que tenia 
en el moment del seu disseny: la 
cohesió dels tres barris limítrofes 
i la creació d'un element identi-
tari per a la ciutat. "La urbanit-
zació d'un descampat ple de dei-
xalles, runes i escombraries és un 
fet molt important, però només 
és el principi. Les obres no pro-
voquen per si soles cohesió. Cal 
estudiar bé la mobilitat a peu dels 

veïns de la zona, els seus costums 
de lleure, la variabilitat segons les 
estacions...", diu Tura. 
En aquest sentit, la visió de les 
responsables veïnals varia en 
funció del barri. Mentre la presi-
denta de Santa Rosa considera 
que el seu barri viu "d'esquenes" 
al parc, Perich i Bravo, de Plana 
Lledó i Can Borrell, sí creuen que 
se'n fa ús "sobretot per part de la 
gent gran i els nens" i que ha unit 
més els barris. Amb tot, opinen 
que és un espai en part desaprofi-
tat, sobretot pel que fa a la zona de 
les grades, pensada per poder-hi 
organitzar espectacles. "Al prin-
cipi es feien algunes actuacions 
però ja fa molt de temps que no", 

diu Perich. "Organitzar activitats 
que afavoreixin la trobada com 
ara programació infantil o activi-
tat alguns vespres d'estiu és bàsic 
per fomentar aquesta cohesió", 
diu Tura. Des del govern munici-
pal, però, esmenten els alts cos-
tos que suposa programar acti-
vitats al parc. "La infraestructu-
ra necessària per a utilitzar-lo és 
més complicada i costosa, i per 
això habitualment s'utilitzen 
altres espais", explica Broto.

Pel que fa a l'element identitari, 
el parc hi ha bastant consens en 
què el parc ha acomplert el seu 
propòsit. "És indubtable que és 
un símbol de la transformació 
del Mollet a cavall del segle XX 
i XXI. Per bé i per mal. Vull dir 
que fins i tot els que el critiquen 
amb contundència estan reco-
neixent que és un lloc singular", 
creu Tura, un reconeixement que 

comparteix Broto: "Com a patri-
moni és excepcional. No és el típic 
parc i això va fer que a part de la 
ciutadania li costés acceptar-lo. 
Però ara està molt més acceptat i 
la gent ja se l'ha fet seu". ◾

Imatge d'una de les maquetes del disseny 
d'Enric Miralles on destaquen els colors dels 

diversos elements arquitectònics a l'espai.
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La mort a cops del jove de 24 anys, 
Samuel Luiz, per la seva orienta-
ció sexual a prop d'una discoteca 
del passeig marítim de la Corunya 
aquest estiu va impulsar el Kevin 
Fernández a crear  a Mollet l'as-

sociació LGTBIQ+ SeMsefiltres: 
"Em va impactar moltíssim  la seva 
mort i que cada vegada hi hagi més 
agressions d'aquest tipus, i a més a 
més que es tolerin i que es fomenti 
l'odi", comenta el Kevin.  

El pròxim 18 d'octubre es presentarà al centre cívic l'Era de 
Mollet la nova associació LGTBIQ+, SeMsefiltres, impulsada pel 
Kevin Fernández i quatre joves molletans més: el Jonattan Pino, 
el Víctor Molina, la Jenifer Burdalo i el Juan Parrilla.

Kevin Fernández:"La mort 
del Samuel em va moure a 
crear l'associació"

LGT B I Q +

El molletà Kevin Fernández és el president de l'associació 
LGTBIQ+ SeMsefiltres que es presentarà el 18 d'octubre

A partir d'aquí, el Kevin amb la 
col·laboració de quatre companys 
i amics de Mollet es va posar en 
contacte amb l'Ajuntament per 
constituir l'associació. 

Lluita contra la LGTBI-fòbia.

L'entitat comença amb la mis-
sió de sensibilitzar i visibilitzar 
el col·lectiu LGTBIQ+, però tam-
bé amb l'objectiu de lluitar con-
tra la LGTBI-fòbia: "Per això som 
SeMsefiltres, perquè no tenim pèls 
a la llengua. Nosaltres no ens hem 
de posar màscares, són ells els 
que es posen màscares per insul-
tar-nos i generar odi i cal acabar 
amb aquesta xacra", expressa el 
president de la nova associació que 
té com a lema Som, volem, sen-
tim, actuem i vivim sense filtres.
Segons Fernández, el col·lectiu 
està en un moment "vulnerable" 
i des de l'associació ja han comen-
çat a teixir una xarxa amb dife-
rents entitats com la Federació 
Estatal de Lesbianes, Gais, Trans 
i Bisexuals (FELGTB) i Stop Sida 
així com altres associacions i enti-
tats locals: "Volem sobretot moti-
var els joves, que són potser els 
més vulnerables i intentar que tot-
hom pugui complir els seus som-
nis". Tot i que encara no s'ha pre-
sentat oficialment, SeMsefiltres ja 
ha generat expectació a les xarxes 
i ha rebut, fins i tot, propostes de 
col·laboració de persones a nivell 
individual.◾
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— UN ÍDOL, DE QUAN ERES PETIT? HI HA 
UNS QUANTS, PERÒ EL QUE MÉS, KOBE 

BRYANT PEL SEU JOC I MENTALITAT, A 

MÉS, TAMBÉ M'AGRADAVA LA SEVA FORMA 

DE VESTIR. — I, EN L'ACTUALITAT? ARA 
MATEIX JO SOC EL MEU PROPI ÍDOL, 

NO EN TINC CAP. — UN EQUIP?  M'HAN 
AGRADAT ELS GOLDEN STATE WARRIORS 

I ELS LAKERS DE KOBE BRYANT, DE LA 

LLIGA AMERICANA, TOT I QUE ARA VAIG 

AMB L'EQUIP QUE MÉS GUANYI, SENSE 

DISTINCIONS. — I, DE LA LLIGA ACB O 
D'EUROPA? M'AGRADEN MÉS ELS DE LA 

LLIGA ACB, COM ARA EL BARÇA, EL REIAL MADRID I EL VALÈNCIA.  

— LA TEVA MILLOR JUGADA? VA SER UN TIR PER GUANYAR, 
QUAN L'ELECTRÒNIC ESTAVA EN EMPAT. FALTAVEN CINC SEGONS, 

VAIG TRAVESSAR LA MITJA PISTA I VAIG ENCISTELLAR. VA 

SER BRUTAL. — UNA SUPERSTICIÓ? EL MEU PRIMER TIR EN 
UN PARTIT SEMPRE M'AGRADA FER-LO PROP DE LA CISTELLA. 

— UN DORSAL? EL NÚMERO 17. — UN REPTE PER A LA NOVA 
TEMPORADA? AJUDAR EL RECANVIS GAUDÍ MOLLET A PUJAR 
A LA LEB OR I ACONSEGUIR ELS MÀXIMS TRIOMFS DEL GRUP 

I TAMBÉ ELS PERSONALS. — QUÈ HAURIES DE MILLORAR DEL 
TEU JOC? EM FALTA TREBALLAR MÉS EL MEU FÍSIC, EL JOC 
DEFENSIU I SEGUIR APRENENT, TEMPORADA RERE TEMPORADA.

— UN SOMNI? M'AGRADARIA ARRIBAR A LA LLIGA ACB I 
D'AQUESTA MANERA PODER AJUDAR LA MEVA FAMÍLIA. — UN 
SOMNI QUE JA HAGIS COMPLERT? EM VAIG LLICENCIAR PER 
LA UNIVERSITAT EN PSICOLOGIA GENERAL I ESPORTIVA ALS 

ESTATS UNITS D'AMÈRICA. — UNA CANÇÓ QUE ESCOLTIS ABANS 
DELS PARTITS? HI HA UNES QUANTES CANÇONS QUE ESCOLTO, 
PERÒ LES QUE MÉS M'AGRADEN SÓN FREESTYLE, DE LIL BABY, 

I VOY A MI, DE BULOVA. 

L'Associació Molletana de Billar 
Americà (AMOBA) ha donat 3.136 
euros solidaris al menjador soci-
al de Càritas de Mollet. L'entitat 
esportiva de la ciutat va recap-
tar aquesta quantitat econòmica 
durant l'organització de l'11a edi-
ció de l'Open de Billar Americà, 
que va tenir lloc del 9 al 12 de 
setembre al Mercat Vell. 
L'esdeveniment esportiu va ser 
un èxit de participació amb 160 
billaristes i també ho ha estat en 
la recaptació solidària. "Estem 
orgullosos d'aquesta aportació 
solidària perquè és tota una fita 
per a nosaltres, mai havíem acon-
seguit una xifra així", assenyala 
un dels responsables d'Amoba, 
Gerard Camp, que recorda que 
enguany els diners s'han acon-
seguit "sense barra de bar i el que 
hem fet és apujar el preu de les 
inscripcions i cap dels partici-
pants s'ha queixat". ◾ 

Parlem amb 
Yeikson 
Montero

de la República 
Dominicana i 
nou jugador  
del Recanvis 

Gaudí Mollet de 
la Leb Plata
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Amoba dona . 
euros a Càritas per 
l'Open de Billar

SO L I DA R I TAT

El derbi entre Mollet 
i Molletense recapta 
824 euros solidaris
El derbi solidari con-
tra la Covid-19 del Camp 
Municipal del Germans 
Gonzalvo va ser una festa 
molletana del futbol local 
l'11 de setembre. Els sèni-
ors masculins del CF Mollet 
UE i la UE Molletense van 
disputar un duel amistós 
que, de retruc, va servir per 
recaptar 824 euros solida-
ris, que van anar destinats a 
l'Ajuntament de Mollet per 
combatre la Covid. El Mollet 
va guanyar el duel per 2 a 0. 

BREU
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SERVEI D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL ESG

SERVEI D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL 
(subvencionat pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya, 
Convocatòria programes mixtos d’orientació i formació professional 

per a treballadors, preferentment per a persones afectades per un ERTO).

www.santgervasifc.com

Oferta formativa SUBVENCIONADA pel Consorci 

per a la Formació Contínua de Catalunya adreçada

prioritàriament a TREBALLADORS AFECTATS per un ERTO, 

TREBALLADORS en ACTIU I ATURATS.

OFERTA FORMATIVA 
SUBVENCIONADA

Certificats de Professionalitat de Química

Certificats de Professionalitat d’Administració

Anglès (nivells B1 i B2)

ACTIC: Acreditació de Competències 
en Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Cursos de Serveis a Empreses i Economia Social

Cursos d’Habilitats Interpersonals

M’agradaria 
canviar de sector, 

però com 
ho puc fer? 
I si estudio?

Potser també 
hauria de millorar 

el meu CV...
M’agradaria saber 

quines opcions 
puc tenir.
M’ajudes?

EN PARLEM?
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LES PRESSES DE LA 
SOCIETAT ACTUAL 
ENS HAN PORTAT A 

LA NECESSITAT D'UN 
CONSUM RÀPID I LA 
INDÚSTRIA SE N'HA 

APROFITAT
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Com entres en el món de la nutrició?
Per crisis existencials. Vaig estudiar comu-
nicació i relacions públiques i treballant amb 
uns clients del sector de l'alimentació em 
vaig adonar que estàvem intentant convèn-
cer la gent que es mengés un aliment que 
no era gens saludable. 

I això et fa qüestionar-te coses...
Sí. Vaig deixar-ho tot, vaig marxar a París 
i allà van començar els meus problemes 
amb l'alimentació, molt relacionats amb 
l'ansietat. Vaig començar a cuidar-me amb 
una nutricionista, una terapeuta i em vaig 
plantejar que la gent necessitava ajuda i que 
havien de tenir suport. Això va fer que estu-
diés nutrició.

Al teu llibre 'La dieta de les emocions' dius que 
cal reaprendre a alimentar-se. Què ens ha por-
tat  a la situació actual, perquè segurament els 
nostres avis menjaven millor que nosaltres... 
Sí. Ens hi ha portat la societat: anem amb 
presses, necessitem un consum ràpid i l'ali-
mentació i la indústria han anat evoluci-
onant de la mateixa manera. Si no tenim 
temps per cuinar, ni per estar amb els nos-
tres avis i pares que ens ensenyen a cuinar, 
anem perdent i la indústria és molt llesta i 
ens facilita la vida amb coses ràpides, que 
no es facin malbé a la cuina... La nutrició és 
una ciència que ha anat evolucionant molt 

en els últims anys i hem de reeducar-nos. 

Posa algun exemple...
S'han comprovat moltes coses que teníem 
com a falsos mites. Per exemple, el tema dels 
ous. Als anys 60 un estudi va relacionar els 
ous amb el perill cardiovascular. Allò es va 
divulgar per tot el món i encara hi ha met-
ges que ho segueixen dient. Als anys 90 es 
van fer uns estudis en profunditat que van 
demostrar que en aquell moment no hi havia 
prou evidència per fer aquesta afirmació. 
Avui sabem que podem menjar 12 ous a la 
setmana que això no implica perill cardi-
ovascular, quan sí sabem que hi ha aquest 
perill en el cas dels aliments processats. 

Però en l'àmbit de la nutrició i les dietes, no 
hi ha un bombardeig continu d'informació?
És cert que hi ha professionals que no s'ac-
tualitzen i això genera més desinformació 
entre la ciutadania, que acaba no sabent què 
ha de fer per tenir uns hàbits saludables.

I què és el que hem de fer? 
Hi ha unes bases. A nivell d'alimentació hem 
de consumir verdures i hortalisses en tots 
els àpats, d’una a tres peces de fruita al dia, 
dues o tres racions de proteïna diàries, hem 
de conèixer quins són els greixos saluda-
bles (l'oli d'oliva verge, els fruïts secs...). 
Aquests greixos a què abans teníem mol-
ta por els necessiten les nostres cèl·lules. I 
els cereals, que abans estaven a la base és 
el que menys hem de prioritzar perquè en 
realitat és una energia molt ràpida que no 
necessitem perquè hi ha un problema més 
greu de sedentarisme que no pas de mala 
alimentació. 

Per tant, no és només el que mengem...
Jo treballo de forma integrativa i parlo de 
quatre pilars: l'alimentació, l'exercici – que 
és igual d'important–, la reducció de tòxics, 
i el quart pilar és la gestió emocional, que 
és realment el que més influeix en la nos-
tra salut.

En els teus llibres vincules les emocions amb 
l'alimentació. Quina relació hi ha entre les 
emocions i la manera en què ens alimentem? 
Hi ha molta gent que ve a la consulta a trac-
tar qualsevol problema d'alimentació però 
no se n'adonen que tenen ansietat cap al 
menjar i que això s'ha de treballar des de 
la part emocional, no des de la nutrició. La 

LA GESTIÓ 
EMOCIONAL
ÉS EL QUE
més influeix
en la salut
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Avui sabem 
que consumir 
molts ous no 

implica un perill 
cardiovascular, en 
canvi el menjar 
processat, sí
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Neus Elcacho

Dietista, experta en nutrició i 
divulgadora, la molletana es defineix 
com a assessora en salut i benestar  
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No ens adonem 
que molts cops 
mengem per 

omplir carències 
emocionals. Els 
aliments ens 
controlen a nosaltres

{ Per Laura Ortiz Mateo }

CENTRO DE PSICOLOGÍA 
Y TERAPIA BIOENERGÉTICA 
(Masaje bioenergético) 

Sonia Oliva Barruso  
Psicóloga Nº Colegiada: 17253   

ELSILENCIOHABLA
 Adolescencia e infantil 

 Ansiedad 

 Estrés 

 Tristeza 

 Depresión 

 Insatisfacción personal 

 Conflictos sociales y relacionales: 
   dependencias emocionales 
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majoria ja sabem les coses que hem de men-
jar (verdura, fruita i proteïna) i poques vega-
des mengem perquè tenim gana. Mengem 
perquè és una qüestió cultural, perquè és 
l'hora, perquè ens ajuntem, per fer una 
parada... i molts cops mengem per omplir 
carències emocionals, quan estem cabre-
jats, quan estem avorrits, tristos... és impor-
tant adonar-nos i veure que molts cops són 
els aliments que ens controlen a nosaltres.

Quina importància té prendre'n consciència? 
És la base, el punt de partida perquè només 
prenent consciència ja comença el canvi. 
Rebre tota aquesta informació que hi ha 
actualment sobre nutrició, hàbits saluda-
bles... també ens ajuda. Però és cert que 
durant molts anys els nutricionistes han 
estat fent males praxis i és la causa d'una 
part molt important dels trastorns de la 
conducta alimentària. A una persona que 
té un problema de pes no se li pot dir que 
ha de tancar més la boca i moure's més... 
aquesta persona ja ho sap però si no pot, 
l'hem d'ajudar i donar-li eines, segurament 
emocionals perquè pugui fer-ho. 

Heu de fer més acompanyament...
Treballem amb persones i els hem de donar 
eines perquè visquin millor. Actualment es 
parla molt de la grassofòbia i avui dia no 
s'hauria de pesar a la gent perquè el pes és 
un símbol que indica moltes coses. El pes i 
l'índex de massa corporal (IMC) estan molt 
desactualitzats perquè el realment peri-
llós és el percentatge de greix. L'IMC no té 
en compte el gènere, ni la constitució, ni el 
tipus de vida que es té... Estem dient a una 
persona que ha de tenir un pes objectiu, un 
pes perfecte... 

Per tant, el pes no ho és tot....
No. L'alimentació és una peça fonamental 
de la salut i a vegades es tracta de manera 
errònia. No pot ser que jo, que no sóc met-
gessa hagi d'acabar recomanant coses que 
hauria de recomanar un metge.

Potser el món de la medicina no està evolu-
cionant al mateix ritme?
Els professionals de la sanitat estan molt 
cremats i hi ha una manca de temps per 
formar-se. Però el que no es pot fer és posar 
en el paquet de la pseudociència coses que 
sí que estan basades en estudis científics. 
No diem a la persona que no vagi al metge 
però hauríem de treballar més en equip. 

Cal una altra mirada, doncs.
Sí. Em trobo moltes infermeres que volen 
fer prevenció i ajudar en reeducació d'hàbits 
i hàbits alimentaris perquè estan cansats 
de tractar patologies i de tenir el problema 
davant i que la persona no hagi pogut fer 
res abans per evitar-ho. El paper del nutri-
cionista dins de la seguretat social no està. 
Això fa que ens trobem molts problemes i 
persones polimedicades. Estan pujant les 
patologies inflamatòries i autoimmunes i 
és perquè estem posant taps però no s'està 
anant a l'arrel del problema. ◾   
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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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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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Audiència controlada per:

A les 9.28 h t’expliquen amb detall els 
motius de l’erupció del volcà de la Palma. A 
les 9.37 h t’iŀ lustren sobre dret internacional, 
euroordres i detencions. A les 9.43 h, opinen del 
ritme de vacunació i els botellots. Al dia següent, 
analitzen el contracte de Koeman, la trama de 
la Gurtel i el cop d’estat dels talibans... Saben 
de tot. No hi ha tema que s’escapi a la seva 
extensa sapiència i un fins i tot es pregunta 
què hi fan a la ràdio o a la televisió en comptes 
d’estar liderant els centres de decisió del país. 

Són els tertulians. La punta de llança d’una 
tendència cada cop més recurrent –i perversa- 
del periodisme: la de saber-ho tot, més ràpid i 
abans que ningú. Un mal agreujat per aques-
ta àgora de falsos experts que és Twitter. Uns 
dies enrere, sorprenia veure la naturalitat amb 
què savis de debò, científics, no sabien pre-
dir amb certesa què passaria amb el Cumbre 
Vieja. Apuntaven que era un fet inusual i que 
calia seguir el mètode científic abans d’extreure 
conclusions. Tertulians i periodistes buscaexclu-
sives es fregaven els ulls, sorpresos. “Experts 
que no ho saben tot de tot? Aprenents!“, deu-
rien pensar, just abans de pontificar sobre 

quan arribaria la lava al mar i a quina 
platja ho faria.

I, per un altre tema, que demà 
toca canviar la llicenciatura de vul-
canòleg per la d’economista. No 

hi ha matèria que se li resisteixi al 
tertulià. I si no, ho fa veure, que 

tampoc vindrà d’aquí...

Tertulians

Com estàs?

No vessa sang. En cap moment s'ha sentit un 
"crec". No es veu. Fa mal. Hi és.
No ens hem cuidat prou. Ningú ens ha ensenyat. 
Menja sa, dorm, fes esport,... ja està? Això és 
tot? Definitivament, no. Som cos i ment. Tinc 
la sensació que, massa vegades, la segona no 
existeix. Ens amoïna només allò que podem 
tocar i veure. L'invisible sembla que no ens 
afecta. Hi és.
Com estàs? No, no em responguis un "bé". De 
debò, vull saber com et sents. I, si ho saps, vull 
saber també el per què d'aquests sentiments. 
Ets feliç? Què et fa estar trist? Què t'espanta? 
Què et dibuixa un somriure? Explica'm-ho. No 
cal que ho amaguis. No sé si ho sabies, però 
pots estar malament. M'agrada quan somrius, 
però m'agrada també quan plores. Ets humà. 
Tens cor i cervell. Hi és.
S'ha trencat un os i va al metge? Exagerat! 
Li han posat punts perquè s'ha fet un trau? 
Dramàtic! Li han diagnosticat càncer? Segur 
que l'ha desenvolupat per cridar l'atenció! (...) 
Podem deixar d'invalidar les nostres emocions? 
Podem donar-li a la salut mental la importància 
que es mereix? Hi és.
Des que som petits ens diuen que hem de ser 
forts, que hem de ser valents, que hem de 
ser feliços. Mai però, ens expliquen que fort 
és aquell que cau; que els valents també tenen 
por; que la felicitat es comprèn de moments 
de tota mena. Som persones, no perfectes. 
I, carai, que maco és no ser-ho! Només ens 
cal acceptar-ho. Hi és. Atura't. Mira't al mirall. 
No hi ha pressa. Pensa. Pregunta't com estàs. 
Pregunta-li com està. Compartiu. Abraça. Riu. 
Plora. Respira. Fora vergonyes. Demana ajuda si 
la necessites. T'entenc. No estàs sol. Ens passa 
a tots. Hi és. La salut mental importa. Cuida't i 
estima't! Som amb tu. ✕

JORDI FANDIÑO
Periodista ANDREA CASTILLO Mollet del Vallès
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Després de l'èxit a la primavera de 
la primera edició del cicle d'arts 
escèniques El Jardí de l'Arlequí, a 
càrrec d'Escena Mollet i del Casal 
Cultural, aquest octubre hi arriba 
la segona edició. Serà els dies 22 i 
23 d'octubre, a les 20.30 h, amb 
les actuacions de Joan Xanguito 
i Xúlio Merino, respectivament.
El músic mallorquí Joan Xanguito  
aterra a Mollet en solitari per 
presentar el seu darrer tre-

ball, Milions d'estrelles. Per la 
seva banda, el mag gallec Xúlio 
Merino, un virtuós de la màgia 
amb boles d'esponja, represen-
tarà una funció única, amb el seu 
toc màgic "absurd i hilarant".
En aquesta edició s'ampliarà 
l'aforament de 80 a unes 110-
120 persones assegudes i hi hau-
rà menjar i beguda. Les entrades 
(entre 5 i 12 €) es poden comprar 
al Casal Cultural.

Serà el divendres 22 i el dissabte 23 d'octubre, al Jardinet
del Casal Cultural, i en aquesta edició s'amplia l'aforament

Joan Xanguito i Xúlio Merino, 
al segon Jardí de l'Arlequí

A R T S  E S C È N I Q U E S

Unió de l'Esbart  
i La Tramolla per 
fer el Tast d'Art — 
La Tramolla i l 'Esbart 
Dansaire de Mollet enge-
guen aquest mes el primer 
cicle d'intensius d'arts escè-
niques a Mollet, anomenat 
Tast d'Art. El primer trimes-
tre hi haurà quatre tallers que 
giraran entorn de la música, 
la dansa i el teatre, i la inten-
ció és que cada trimestre es 
programin noves formacions. 
El 9 d'octubre (de 10 h a 13 
h) arrencarà, amb la inicia-
ció al cabaret a càrrec d'Es-
ter López. Els dissabtes 16 i 
23 d'octubre (de 10 a 12.30 h) 
tindrà lloc el taller d'iniciació 
a l'ukulele, amb la molletana 
Sonia Jiménez; i els dissabtes 
6 i 13 de novembre (de 10 h a 
12 h) es farà el segon nivell 
d'ukulele, amb la matei-
xa formadora. La ballarina i 
coreògrafa Vero Hernández 
serà l'encarregada de dina-
mitzar la sessió d'improvisa-
ció guiada del dissabte 20 de 
novembre (de 10 h a 13 h). Per 
últim, el cap de setmana del 
27 i 28 de novembre (de 10 h 
a 14 h) clourà tot plegat amb 
tècniques d'interpretació al 
teatre musical, a càrrec de la 
molletana Cinta Moreno. ◾

El gallec Xúlio Merino és un virtuós de la màgia amb boles d'esponja

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

“ 
Morts per 
obstrucció 
de la gola

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

“ 
Fer girar 
una rosca

 Solució edició 
1386 (setembre): 
ROSCAR
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Del 8 al 10 d'octubre. 6è Festival 
Internacional de Música Sona 
Mollet. LLOC: Mercat Vell i Can 

Gomà. PREU: 5-10€. ORGANITZA: 
Ajuntament de Mollet, amb 

la col·laboració del Liceu i del 
Conservatorium van Amsterdam.

16 d'octubre
Festa de la tardor: contacontes, 

espectacle i concert.
HORA: A partir de les 18 h. LLOC: 

Escola Can Besora. PREU: Gratuït i 
1 €. ORGANITZA: AVV Santa Rosa.

22 d'octubre
Homenatge a Josep Pi i Morral, 

expresident del CMM i
expresident honorífic

HORA: 20 h. ORGANITZA: Casal 
Cultural i Club Muntanyenc Mollet.

31 d'octubre
Diada Castellera a la pista annexa 
al pavelló d'hoquei (12 h). Hi haurà 

assaigs els dies 26, 28 i 29, i la 
vigília amb les entitats de Mollet 

serà el dissabte 30.
ORGANITZA: Castellers de Mollet.

Del 8 al 10 d'octubre
Jornades Europees del Patrimoni
Visita al Parc dels Colors, recital 

de poesia i música ‘Aviat serà 
aviat’, taller 'Dissenya el teu parc' i 
portes obertes al Museu Abelló i a 

la Casa del Pintor.

Fins al 31 d'octubre
10è concurs de microrelats de 

terror #terrorcanmula
REQUISITS: Màxim 140 caràcters,
a Facebook i Twitter. ORGANITZA: 

Biblioteca de Can Mulà.

10, 17 i 24 d'octubre
6è Cicle de Teatre a la Tardor de 

la Sala Fiveller, amb 'Carmen' 
(Antzoki Teatteri), 'Tu i jo' (Fil 
Vermell) i 'Atlàntida. Tríptic 

desaparegut' (Elna Roca). HORA: 
18 h. LLOC: Sala Fiveller. PREU: 8€.

Des del 30 de setembre
Exposició 'L’Home Nu. Tot 

despullant els arquetips de la 
masculinitat'

LLOC: Museu Abelló. ORGANITZA: 
Diputació i els Museus d’Art de 

Cerdanyola i l'Abelló.

15 d'octubre i 7 de novembre
Cicle CRA'P al Jardinet, amb 
'Filosofia amena' (Colectivo 

Ameno) i 'Recital todo terreno' 
(Hugo Martínez i Danilo Farcelli) 
HORA: 20 h i 12 h. PREU: 15€ (13€ 
per a socis del Casal o del CRA'P).
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Tota mena d'infusions, encens natural, penjolls, embotits i dolços 
artesans... La fira menestral va celebrar el cap de setmana del 17 al 19 de 
setembre la seva 37a edició, amb una setantena de parades i més de 17.000 
visitants. Un "gran èxit", segons l'Ajuntament que enguany, després 
d'haver hagut d'anul·lar l'esdeveniment el 2020 per les restriccions de 
la Covid, tornava a programar la fira amb un control d'accés a l'entrada 
del recinte per comptabilitzar la xifra exacta de visitants i un recorregut 
en sentit únic. Enguany, però, la fira encara no va poder comptar amb 
els tradicionals tallers artesans per a infants ni les actuacions de cultura 
popular. Fotos: Sergio Carrillo / Aj. Mollet

Més de 17.000 persones visiten la 
Fira d'Artesans en el seu retorn 
al nucli antic després d'un any en 
blanc per la pandèmia
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Coneix els millors trucsla

{ psicoanalogia }

PSICOANALOGIA · FLORS DE BACH · NATUROPATIA · TÈCNIQUES RELAXACIÓ 
EFT · REGRESSIONS · TESTS PSICOANALÒGICS · CREIXEMENT PERSONAL

TÈCNIQUES D’ESTUDI · ORIENTACIÓ 

Av. Llibertat, 20, 2n C · Mollet del Vallès · T. 93 570 43 04 / 618 077 220
contacte@psicopnaturmolins.cat

www.psicopnaturmolins.cat

GABINET PSICOPEDAGÒGIC 
I MÈDIC NATURISTA MOLINS

· Fórmules magistrals
· Prova intoleràncies 
  alimentàries
· SPD 
  (Sistema personal 
  de dosificació)
· Dietètica 
· Homeopatia
· Nutrició esportiva

Plaça Prat de la Riba, 17 · Mollet · T. 93 593 01 61

Tots volem sentir-nos 
acompanyats, estimats, 
desitjats i feliços, però 
no sempre acceptem que 
aquests anhels impliquen acceptar una 
feina personal, de dins a fora.
Crec que hauríem de començar per 
sentir-nos acompanyats, estimats, 
desitjats i feliços amb nosaltres matei-
xos, per després compartir aquesta 
realitat personal amb qui sentim una 
connexió.
Considero que la primera idea respecte 
de la qual reflexionar, és que tots som 
mereixedors de benestar interior i vers/
amb el nostre entorn. Però que aquest 
present etern, dins del qual tenim un 
aprenentatge constant, és un lloc de 
feina que requereix d'una actitud gene-
rosa per part nostra.
Autoconeixement, ampliar consciència, 
acceptació, intel·ligència social i emo-
cional, creixement interior, sortir del 
patiment... són parts d’una mateixa fei-
na personal que no sempre acceptem.
Sovint, ens resulta més fàcil limitar-nos 
a la queixa, a sentir llàstima de nosal-
tres mateixos, a culpar als altres d'allò 
que ens passa..., perquè preferim fugir 
i no treballar-nos per dins.
Per tal de transmetre-us algunes ide-
es que estimulin la vostra reflexió, faig 
una tria de les paraules textuals d’un 

gran expert en sexologia i creixement 
personal: Antoni Bolinches.
- "La competencia sexual es hoy uno 
de los componentes de la autoestima".
- "La felicidad no es una estación tér-
mino, es una manera de viajar".
- "La convivencia es lo que erosiona 
la pareja".
- "El deseo lleva a la pareja... pero la 
disponibilidad sexual en pareja difu-
mina el deseo".
- "¡La pareja es para el que se la tra-
baja!".
- "...¡un polvo de menos es mejor que 
uno de más! Porque si el deseo se inhi-
be… ¡la pareja corre peligro!".
- "Elige pareja con buen acople sexual 
y juega y goza sin pensar en erección 
ni orgasmos".
- "La impotencia psicógena. No es 
impotencia fisiológica, sino 
por sentirse “solo ante el 
peligro, ante la chica".

Creixement personal, 
parella i sexe

RESULTA MÉS FÀCIL LIMITAR-NOS A 
LA QUEIXA, PERQUÈ PREFERIM FUGIR 
I NO TREBALLAR-NOS PER DINS

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 totalmen-
te exterior y muy sole-
ado. 70 m2, 3 habitacio-
nes, baño, comedor exte-
rior 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. Teléfono de con-
tacto: 93 579 65 65.

PISO EN EN MOLLET. 
ESTACIÓN DE FRANCIA. 
650 €/mes. Ref. C21-0043-

00748 

115 m2, 3 amplias hab., 
salón con balcón, cocina 
equipada, baño completo, 
amplia terraza, traste-
ro y lavadero. os, ayun-
tamiento. No se admiten 
mascotas. Certificación 
energètica: G. Tel. 935 

796 565.

PROFESSIONALS

VOLS TREBALLAR AMB 
NOSALTRES?

Empresa de Mollet busca 
noves incorporacions de 
personal especialitzat 
en neteja. Interessats 
envieu el vostre currí-
culum a info@netejaac-

tiva.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

Salsa de Guacamole

La salsa de guacamole és 
fantàstica com a aperitiu 
acompanyant els típics 
"totopos" o natxos, però 

també és ideal per a combinar-la amb torrades, crudités o per a emplenar 
uns boníssims "burritos" o natxos en un sopar informal amb amics. A més és 

una recepta molt fàcil i ràpida de preparar i resulta boníssima, per la qual 
cosa una vegada que provis aquesta salsa casolana 

no voldràs provar-ne cap altra.
El primer que farem serà picar la ceba, el xili 
i el tomàquet en cubs petits i el coriandre el 
matxacarem bé (evitar el tronc).
Pelarem els alvocats i extraurem els ossos.

En un bol o morter, introduirem els alvocats 
i els aixafarem amb l'ajuda d'una forquilla. 

Sobre ells, vessarem el suc de la llima i 
a continuació, la resta d'ingredients.

Cont inuarem a ixafant f ins a 
aconseguir barrejar tots e ls 
ingredients i aconseguir una textura 
homogènia. 
Per  fer  aques t a s a ls a és 
aconsellable que els alvocats 
estiguin madurs per a un millor 
sabor. També és recomanable 
que estiguin a temperatura 
a m b i e n t .  Pe r  a  la  s e v a 

preparació, l'ideal és comptar 
amb un morter de fusta. Evitarem, 

per tant, les batedores.
  Que vagi de gust! ◾ AMIC

- Uns 6 alvocats mitjans 
o 4 si són grans
- 1 llima 
- 1 ceba tendra
- Sal (al gust)
-2 culleradetes de fulles 
de Coriandre
- 1 tomàquet
- 1 xili serrà (pot substi-
tuir-se xilis de Jalapa en 
conserva)

PER FER LA SALSA ÉS ACONSELLABLE 
QUE ELS ALVOCATS ESTIGUIN MADURS 
I A TEMPERATURA AMBIENT

{ aperitiu }



FEM LLAR
Un espai per conviure i compartir

2
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Tendències per 
decorar la teva 
oficina a casa { 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

Encara que moltes persones 
pensen que treballar des de 
casa significa que es pot 
treballar en el sofà, acaben 
descobrint que és més productiu tre-
ballar des d'un espai pensat per a això. 
Configurar una oficina a casa signifi-
ca que el ventall d'opcions és 
ampli. Compartim alguns 
consells per a ajudar a 
crear un espai que 
contribuirà al teu 
èxit en el treball 
des de casa.
Primer cal tro-
bar la millor 
ubicació. Per 
a moltes per-
sones triar la 
ubicació on col-
locar l'oficina és 
fàcil perquè tenen 
una habitació lliure. Però 
no tothom té aquest espai en 
les seves llars i cal tirar de creativitat 
per a crear un bon "espai de treball". 
Si bé pot ser temptador comprar 
mobles d'oficina «de ganga», no obli-
dis que pot portar problemes.

Prioritza la comoditat. Igual que la res-
ta dels mobles d'oficina de la teva llar, 
invertir en una cadira de suport és una 

inversió en tu mateix. Busca les 
següents característiques 

a l'hora de triar una 
cadira ergonòmi-

ca: Altura ajusta-
ble, base giratò-
ria de 360 graus, 
suport i repo-
sabraços regu-
lables, profun-
ditat del seient 

ajustable, i suport 
lumbar incorporat.

Usa la millor llum. 
Col·loca l'oficina on 

rebi la quantitat més gran 
de llum natural possible. Si bé 

pots pensar que les llums de sostre són 
el camí a seguir, poden encegar la teva 
pantalla o escriptori. Un llum de treball, 
en canvi, t'ajudarà a il·luminar exacta-
ment on necessitis. ◾ AMIC

CONSELLS QUE T'AJUDARAN A CREAR 
UN ESPAI QUE CONTRIBUIRÀ AL TEU 
ÈXIT EN EL TREBALL DES DE CASA
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