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Molt més

ser
solidari

que

Nadal és una de les èpoques de l'any més importants per a les
entitats socials. Es fan campanyes adreçades a sensibilitzar
la població i demanar-los ajuda pels que més ho necessiten.
Són dies en què la solidaritat es dispara, tot i que no acaba
de ser suﬁcient per poder donar resposta a les peticions que
freqüentment els arriben a les seves portes.

D

es de l'Assemblea de la
Creu Roja de Mollet i el
Baix Vallès, les setmanes
prèvies a Nadal es viuen amb molta alegria, però també amb força
intensitat. Des de l'entitat organitzen una campanya de recollida
de joguines que repartiran a finals
de desembre: "És una de les campanyes més importants que fem a
l’any", explica Eduard Vides, referent tècnic de l’Assemblea local
de la Creu Roja.
La campanya fa una crida a donar
joguines noves, no bèl·liques i a
poder ser, de tipus cooperatiu, les
quals un cop recollides i posteriorment seleccionades segons
l'edat, s'entregaran a les famílies vulnerables amb infants: "El
gruix més important de nens i
nenes ens venen derivats dels
serveis socials de Mollet. En concret, al voltant dels 350, i després hem de sumar altres municipis de la nostra àrea d’influència -Parets, la Llagosta, Santa
Perpètua, Martorelles, Santa
Maria de Martorelles i Sant Fost-.
És a dir, la campanya s'adreça a
uns 400 infants", detalla Vides.

Per fer possible aquesta campanya, la qual està tenint segons
Vides, una "resposta extraordinària", compten amb la col·laboració d'una vintena de voluntaris.
Tanmateix, aquesta iniciativa no
AL VOLTANT DE 400 NENS
I NENES DEL BAIX VALLÈS REBRAN
UNA JOGUINA AQUEST NADAL
GRÀCIES A LA CAMPANYA
IMPULSADA PER LA CREU ROJA
és l'única que des de la Creu Roja
de Mollet i el Baix Vallès duen a
terme l'últim més de l'any. Des
de l'entitat s'intensifica la tasca
que fa el centre de contactes. Es
fan trucades telefòniques a tota
la població vulnerable per l’onada de fred o per la campanya de
vacunació de la grip. També truquen als usuaris per orientar-los
o bé per promoure la prevenció en
termes de salut, igualment en termes de pobresa energètica on fan
"una mica de detectors per conèixer les condicions d’habitabilitat
de les llars de les persones grans",

Els voluntaris de Creu Roja organitzen les
joguines rebudes que més endavant es
lliuraran a infants de famílies vulnerables
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comenta el referent tècnic de la
Creu Roja a Mollet i al Baix Vallès.
I és que tot i que segons Vides, el
mes de desembre "la solidaritat es
dispara", fet que diuen agraeixen
molt, des de l'entitat es té la sensació que "la població en general ja no té la percepció de crisi
que tenia l’any passat en aquestes dates, i no hauria de ser així.
Continuem atenent moltes persones que a conseqüència de la crisi
derivada de la pandèmia segueixen necessitant ajuda".
En aquest sentit, Vides assenyala que l'atenció a les necessitats
bàsiques (el vestir, el menjar, el
pagament dels subministraments
com la llum i l’accés a l’habitatge) continua sent una de les prin- Olivia Palominio, voluntària de Creu Roja des del 2015
cipals tasques de l'entitat.
També considera la gent
L'ATENCIÓ A LES NECESSITATS
gran com un dels grups
més vulnerables: "La soleBÀSIQUES CONTINUA SENT UNA DE
dat no volguda és un dels
LES TASQUES PRINCIPALS DE
temes que més ens preocupa i és una de les tasques del
L'ENTITAT I LA GENT GRAN ÉS
voluntariat que més sentit
UN DELS GRUPS MÉS VULNERABLES
té", afirma el referent tècnic de la Creu Roja.
"Hi ha molta gent que està sola mans per col·laborar i donar resi s’hauria de fer alguna cosa. posta a tota aquesta demanda.
Nosaltres posem el nostre gra- L'entitat compta amb 173 personet de sorra, però faltarien més nes voluntàries, encara que no
voluntaris perquè no podem arri- tots són 100% actius. La majoria
bar a tothom", comenta l'Olivia dels actius són persones jubilades.
Palomino, una de les voluntàries
veteranes de l'entitat dedicada al Empitjorament de les condicions de
grup de la gent gran. L'Olivia qui les famílies vulnerables
col·labora amb la Creu Roja des A aquesta demanda de volundel desembre del 2015, va inici- taris també s'hi uneix Càritas
ar-se amb el voluntariat després Parroquial de Mollet, una altra

− No es té la percepció de crisi de
l'any passat, i no hauria de ser així.
Continuem atenent moltes persones a
conseqüència de la pandèmia”
que la fàbrica on treballava tanqués, tot i que el pas feia temps
que el volia fer. "Necessitava ajudar els altres. M'omple moltíssim,
sobretot perquè la gent és molt
agraïda", afegeix Palomino, qui
insisteix amb el fet que calen més

de les entitats socials amb més
pes a la ciutat. Segons la seva responsable, Maria Teresa Securun:
"Per nosaltres tot l’any és fort,
la persona que està malament
el gener, ho està el febrer, el
març..., i el desembre", especifi-
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ca la molletana. Amb tot, l'entitat
que compta actualment amb una
quarantena de voluntaris, aprofita aquesta època de Nadal per
llançar una campanya de sensibilització: "Enguany el nostre
lema és Cada portal és important, per recordar a la gent que
hi ha famílies que no són felices,
perquè viuen una situació molt
complicada a nivell econòmic,
però també d’habitabilitat. Volem
sensibilitzar a la gent que cada dia
ha de ser Nadal i que ha de ser-hi
cada dia", explica Securun.
Segons la responsable de Càritas a
Mollet, la gent que viu en exclusió
social a Catalunya a conseqüència de la pandèmia ha incrementat un 5%, passant del 18,7% al
23%, unes dades que a Mollet
serien similars.
Així mateix, Securun apunta que
tot i que la xifra de persones ateses per la seva entitat s'ha estabilitzat després de l'increment
que va tenir lloc amb l'inici de la
crisi de la Covid, actualment les
famílies que els demanen ajuda
es troben en una situació pitjor:
"Els que ens arriben ho fan amb
una situació més complicada" i
assegura que en general es troben amb persones amb dificultats
greus per accedir a un habitatge
i per fer front al pagament dels
subministraments bàsics com la
llum, l'aigua i el gas.
"Que la gent s’imagini una família o una mare amb dos fills que

viu en una habitació d’uns 8
metres quadrats. Allò és la seva
casa, allí estudien i moltes vegades allí mengen. És una situació
molt complicada i això ens fa patir
moltíssim", denuncia la responsable molletana de Càritas.
L'entitat obrirà un pis
compartit per a mares amb fills
Per fer front a aquesta situació des

na l'entitat des de fa una dècada
en col·laboració de la Fundació
Sanitària Mollet i l'Ajuntament.
"El projecte està fet i presentat i
estem esperant el permís d’obres",
explica Securun il·lusionada i
indicant que es tracta d'un projecte per a la gent de Mollet. En
concret, el pis tindrà tres habitacions, dos lavabos, un menjador-sala d’estar gran i cuina com-

Cada dimarts i dijous els voluntaris de Càritas
reparteixen aliments a les famílies vulnerables

de l'entitat treballen per posar
en marxa un pis compartit per
mares amb fills menors d'edat.
Aquest habitatge preveuen tenirlo enllestit de cara a l'estiu vinent
i s'ubicarà a sobre del menjador
social, servei que també gestio-

SU COCHE Y SU HOGAR NO SON UN JUGUETE
¡PROTÉJALOS DE IMPREVISTOS!
Le asesoramos sin compromiso
y le ofrecemos las mejores coberturas al mejor precio

“

La gent que ve a
Càritas ho fa amb
una situació més
complicada que
abans de la crisi

partida.
A l’entrada també estar previst
ubicar-hi una habitació addicional amb lavabo per poder atendre casos d’urgència residencial.
L'objectiu és que sigui un pis
trampolí, en el qual les famílies
puguin viure com a màxim un
parell d'anys. ◾

C/ Ramon Casas, 8
93 570 54 84 609 357 421
Mollet del Vallès
ramon.vizcaino@agentes.catalanaoccidente.com
Núm. Reg. DGS C046833885979-X

{ Per Anna Mir Guinjoan }
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M O B I L I TAT

S A N I TAT

Adjudicades les
obres de l'estació
Mollet Sant Fost

Interior de l'institut oncohematològic que
la FSM preveu incorporar a partir del 2024

Mollet tindrà una escola
universitària d'Infermeria
El Pla Estratègic 2021-2025 de la Fundació Sanitària Mollet
(FSM) inclou la previsió d'instal·lar una escola universitària
d'Infermeria al costat de l'Hospital i un institut oncohematològic
La nova escola d'Infermeria s'ubicarà als terrenys on s'havia previst desplaçar els jutjats de Mollet.
La Fundació ja ha executat per
1,7 milions d'euros la compra
d'aquest terreny –a falta d'unes
tramitacions perquè estigui completament enllestida–, propietat
de l'Incasòl. Pel que fa a la seva
construcció, el director general de
l’FSM, Jaume Duran va assegurar
que el preu "en cap cas sobrepassarà els 5 milions d'euros".
El director general de la Fundació
Sanitària va puntualitzar que la
universitat no ocuparà la parcel·la
íntegra i, per tant, "queden espais
alliberats" propietat d'Incasòl.
L'edifici tindrà tres plantes, 4.600
metres quadrats de superfície, i
es preveu que estigui disponible
a finals del curs 2023. A l'equipament es podran estudiar diverses
especialitats de cicles formatius
com auxiliar de clínica, diagnòstic per la imatge o documentació
clínica, però l'aposta més desta-

Les obres de millora d’accessibilitat a l’estació de Mollet Sant Fost
tindran un cost de 4.056.291,91
euros. Renfe ha adjudicat a l’empresa UTE BENJUMEA & M I J
GRÚAS la seva execució en un
termini de 16 mesos. La retirada
unilateral de Comsa S.A. per realitzar les actuacions adjudicades
en el seu moment va obligar a dur
a terme un nou projecte per a l’estació. La nova adjudicació inclou
la renovació i modernització de
l’edifici de viatgers i l’entorn de
l’estació al voltant del vestíbul i
s’afegeix a les ja previstes com són
la construcció d’un pas inferior
amb ascensors a les dues andanes i el recrescut d’andanes i prolongació fins a 200 metres, entre
altres actuacions. ◾

cada serà la universitat d'Infermeria, que hi anirà de la mà de
la Universitat de Barcelona i de
l'Hospital de Sant Joan de Déu.
Nou institut oncohematològic
Per altra banda, l'Hospital de
Mollet incorporarà un institut
oncohematològic integral a partir del 2024. Així ho indica el Pla
Estratègic 2021-2025 de la FSM
que es va presentar el passat 22
de novembre al mateix hospital.
Amb aquest nou espai, no es
podran atendre més persones de
les que s'atenen actualment, sinó
que s'atendrà la mateixa quantitat
de pacients, "però d'una manera molt més especialitzada i molt
més integral", deia Duran.
El nou institut estarà ubicat en
l'actual hospital de dia, comptarà
amb entre 700 i 900 metres quadrats i s'haurà de fer una reforma interna que no sobrepassarà
el milió i mig d'euros, segons el
director general. ◾

L'exvicari de
Mollet, nou Bisbe
de Terrassa—
El papa Francesc ha
nomenat Salvador
Cristau Coll, qui havia
estat vicari de la
parròquia de Sant
Vicenç de Mollet els
anys 80, nou Bisbe de
Terrassa. La seva presa
de possessió serà el 5
de febrer a la Catedral
de Terrassa.
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Els molletans,
solidaris de nou
amb La Marató

D I V E R S I TAT

Familiars, amics i usuaris dibuixant ditades
amb diferents colors durant l’homenatge

Mollet participa un any
més de La Marató de TV3.
Entre les propostes l'Agrupació Escolar Anselm Clavé
que ha fet un calendari, el
Col·legi Lestonnac va preparar un esmorzar, l'escola
El Bosc una marató de contes i el Sant Gervasi una tòmbola. El dia 19 de desembre el
Club Muntanyenc organitza
una caminada popular i la
Penya Barcelonista de Mollet
una xocolatada, i un dia

Una Dona d'aigua de  metres
per homenatjar Montse Tarrés
Tarrés, qui va morir a l'octubre, era directora de serveis de l’Institut
Municipal de Serveis als Discapacitats de l'Ajuntament de Mollet
Mollet del Vallès ha dedicat una
Dona d’Aigua de dos metres d’alçada a Montse Tarrés, qui va ser
directora de l’Institut Municipal
de Serveis als Discapacitats
(IMSD) des del 1997 fins que va
morir, el passat mes d’octubre.
La figura es va donar a conèixer
durant un emotiu homenatge que
es va celebrar el dia 3 de desembre
a l’IMSD, coincidint amb la commemoració el Dia internacional
de les persones amb discapacitat.

““

Amb tots
els elements
necessaris per
ser complets

Potències,
vigors

Solució edició 1388
(novembre): forces

La Dona d’Aigua es diu ‘Montse’
en el seu record i quedarà exposada permanentment a la recepció
de l’IMSD. Durant l'acte també es
va instal·lar una escultura obra de
Genís Aymerich, amb una placa
on s’hi pot llegir “Seguim creixent amb tu, Montse”. L’escultura
és una gran flor en record a la
Montse, amb una branca que
aixopluga cinc campanetes tibetanes que signifiquen l’IMSD i els
seus quatre centres. ◾

– Aquesta 30a edició
es dedicarà a la
salut mental
abans, el Club Social La Llum
i el Club Escacs Mollet faran
partides d'escacs al Mercat
Vell i Kids&Us Mollet una
obra de teatre en anglès. ◾

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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El somni d'un mestre
stre
tre
d'aixa de terra endins
dins
ins
El Miquel Caubet Canals ha acomplert aquest estiu el seu somni. Després de gairebé quatre anys
de feina, aquest molletà i la seva parella, la Paula Gramona, han pogut navegar des de Palamós
ﬁns a Marsella amb l'Audèth, un petit vaixell que han construït amb les seves mans.

U

n mestre d'aixa és l'artesà
que projecta, construeix
i repara embarcacions de
fusta, un ofici en retrocés, però
que encara es manté gràcies a
alguns enamorats d'aquest art.
Un d'ells és en Miquel, un jove
molletà de 25 anys, que després
d'estudiar Restauració d'Art a la
Universitat de Barcelona va descobrir la seva passió a les drassanes del Museu Marítim de
Barcelona. "Fent les pràctiques
allà vaig veure que era el que

m'agradava i més endavant vaig
fer d'aprenent a Palamós, a un
taller on restauraven barques",
explica.
Però per al Miquel, l'olor de fusta
i a serradura no era nova. El jove
pertany a una nissaga de fusters,
la família Monserdà, assentada a
Mollet des del 1844. Set generacions de la casa que la gent del poble
coneix com a Cal fuster de l'avinguda Jaume I. "A Catalunya, per
tradició, el fuster sempre ha fet els
taüts, d’aquí va venir la funerà-

ria, tot i que també es feien altres
treballs, com feines a l’església,
entre altres", diu el Miquel.
Quatre anys darrere del somni
d'un vaixell artesanal
En Miquel va tenir clar que un
dels seus projectes era formar-se
i construir el seu propi vaixell i
l'aventura va començar el 2017,
quan va comprar els plànols
d'una nau a un arquitecte naval,
un vaixell a vela de 4,5 metres
d'eslora. Tot i que ja treballava a

En Miquel i la Paula durant el procés de construcció de l'Audèth

EL PROJECTE ES VA INICIAR EL 2017, QUAN
EL MIQUEL VA COMPRAR ELS PLÀNOLS D'UN
VAIXELL DE 4,5 METRES, QUE QUATRE ANYS
DESPRÉS S'HA CONVERTIT EN L'AUDÈTH
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Palamós, el Miquel va començar
la construcció al taller de fusteria de l'avi a Mollet. "Començo
a treballar-hi els caps de setmana. La finalitat era aprendre
i fer un viatge després", recorda el Miquel. El febrer d'aquest
any, però, el molletà decideix fer
l'empenta final i dedicar-s'hi plenament a finalitzar el projecte,

i el golf de Lleó, fins a arribar a
la Costa Blava. "Amb un vaixell
així s'ha d'anar molt a la vora
de la costa, de port a port", diu
el Miquel. I és que, legalment,
una nau amb una eslora com la
de l'Audèth (4,5 metres) no pot
navegar a les nits. "No té coberta i no et pots resguardar. Estàs
més exposat, pot bolcar... tot i que

− En Miquel i la Paula han estat dos
mesos navegant amb l'Audèth costejant
des del port de Palamós fins al de
Marsella, a la Costa Blava francesa
que ha tingut un cost d'uns 8.000
euros i "hores infinites de dedicació", diu. Amb l'ajuda de la seva
companya, la Paula, i "molta altra
gent, com família i amics, que s'hi
han implicat", el 25 d'agost d'enguany es va acabar la construcció
de la nau, que va ser batejada amb
el nom d'Audèth. "Vol dir ocell en
aranès, i és que part de la meva
família de part de pare –també
assentada a Mollet– prové de la
Vall d'Aran", explica.
En Miquel i la Paula van sortir de
Palamós, i van anar costejant la
Costa Brava, la Costa Vermella

s'ha portat molt bé al viatge, s'ha
d'anar amb compte", admet el
mestre d'aixa, que va triar aquest
tipus de vaixell perquè "eren unes
dimensions que podia assumir i
que, a més, sentia més familiar",
reflexiona.
Propera parada, Itàlia
L'Estartit, l'Escala, Port de la
Selva, Banyuls sur Mer, Colliure
i Guissan són alguns dels ports
que van visitar en una ruta que va
durar dos mesos i que va comptar
amb moments inoblidables, com
la part del trajecte quan es diri-

“

El vaixell ha
costat 8.000
euros i "hores
infinites de
dedicació"

gien al port de Marsella, molt a
prop de les Illes de Fioul, que van
compartir amb un grup de dofins.
"Resulta força estrany descriure o
viure de la nostra aventura. És un
conjunt de molts petits moments,
esforç i molt temps que mereixen la seva apreciació", reconeix
el Miquel. Ara, després del viatge,
l'Audèth dorm al taller de Mollet
–tot i que la intenció és poderlo tenir a algun port de la Costa
Brava– mentre el Miquel i la Paula
ja pensen en la propera travessia,
un viatge que els porti d'allà on
ho van deixar, a Marsella, fins a
les costes d'Itàlia. ◾

{ Per Laura Ortiz Mateo }
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Alèxia Putellas, del
pati de l'escola a l'elit
La molletana ha fet història en guanyar la Pilota d'Or del 2021,
que la converteix en la millor futbolista de l'any. La jugadora va
començar a jugar a futbol al pati de l'Escola Anselm Clavé i ara és
la capitana del triplet històric del FC Barcelona.

La molletana en una visita al Camp Nou
quan era petita i somiava amb el Barça

Amb la Pilota d'Or a l'avió després de
rebre-la a la gala de France Football

El 29 de novembre del 2021 marcarà un abans i un després per
a la molletana Alèxia Putellas.
A París, a la gala de la revista
France Football, la capitana del
FC Barcelona va fer història en
guanyar la Pilota d'Or del 2021,
el màxim guardó que pot rebre
una futbolista. La molletana, de
27 anys, segueix sent protagonista a l'elit del futbol, tal com feia
en els seus inicis al pati de l'Escola Anselm Clavé, de Mollet, on
donava les seves primeres puntades de peu a una pilota.
Putellas fa anys que destaca a
l'elit del futbol però el 2021 serà
un record per emmarcar després
de guanyar un triplet històric
amb el FC Barcelona –Lliga, Copa
de la Reina i Lliga de Campiones–,
que des de l'escola molletana s'ha

seguit atentament. "Tothom coneix
Alèxia Putellas a l'escola, tothom
sap que va estudiar aquí", explica

cola molletana, recorda que durant
una setmana del curs 2008-2009
van haver de marxar de colònies
per fer un treball de síntesi, que la
molletana no es va voler perdre tot
i jugar el Barça, de Pep Guardiola,
Xavi, Iniesta o Messi, la final de la
Lliga de Campions, que van guanyar contra el Manchester United
(2-0). "Va venir amb nosaltres de
dilluns a dimecres. A la nit va veure el partit del Barça, va celebrar el
triomf, i de matinada, el seu pare
va venir a buscar-la perquè dijous
tenia una concentració. Era molt
aplicada", comenta la professora.
Durant aquells anys, la molletana també es deixava veure per la
Penya Barcelonista Mollet. "Avui
dia encara és sòcia. Quan era petita era habitual veure-la en l'autocar de la penya amb la seva família per anar a un partit del Barça al
Camp Nou", diu el vicepresident de
la penya molletana, Teo Sáez, que
explica que ara la penya també va
a veure els partits del Barça femení
"per veure a l'Alèxia".

"A L'HORA DEL PATI SEMPRE ESTAVA JUGANT A FUTBOL
DES DE BEN PETITA FINS ACABAR ELS ESTUDIS
TOT I QUE CAL DIR QUE TAMBÉ ERA MOLT BONA ESTUDIANT"
Mercè Esteban, que va ser professora d'educació física de l'Alèxia a
la secundària i tutora a 4t d'ESO:
"A l'hora del pati sempre estava
jugant a futbol, des de ben petita
fins acabar els estudis de secundària. Tot i que cal dir que també era una molt bona estudiant,
a banda de ser bona nena. Tenia
molt clar que volia seguir estudiant. Això sí, el futbol era ja la seva
passió". De fet, la professora, que
avui dia segueix fent classes a l'es-

Els inicis al CE Sabadell
Amb set anys, Alèxia Putellas va
anar-hi a jugar al futbol formatiu del CE Sabadell perquè era
un dels pocs equips que havia fet
una aposta pel futbol femení. Va
jugar a l'equip sabadellenc quatre
temporades i després va passar al
Barça. Una de les seves companyes
de vestidor va ser la santfostenca
Alba Cinto, que ara viu a Valls.
"Ens vam fer amigues molt ràpidament. Totes dues anàvem ple-
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nyat dos Campionats d'Europa
sub-17 (2010 i 2011).

Alèxia Putellas, al CE Sabadell

gades als entrenaments o als partits. També, totes dues vam anar al
FC Barcelona la mateixa temporada, però l'Alèxia només va poder
ser-hi una temporada per la reestructuració de la base", diu Cinto,
que recorda que els inicis del futbol formatiu femení al Barça van
ser complicats: "En un partit amistós que vam jugar, ens van donar
una samarreta destenyida, que era
d'una o dues temporades passades,
i de nois. El color grana era rosa i
el blau, com un lila...". "Era molt
competitiva al camp", destaca la
santfostenca.
Com que s'havia quedat sense
equip al Barça, la molletana, amb
12 anys, va passar a la base del RCD
Espanyol, on va debutar sent juvenil a la Primera Divisió espanyola amb 16 anys. Fins aleshores,
compaginava la faceta de futbolista amb la de dansa amb l'Esbart
Dansaire, de Mollet. A partir del
curs 2011-2012 va passar a formar
part del primer equip del Llevant,
de València. Va fer una temporada per emmarcar amb 15 gols en
34 partits, que li va fer tornar al
Barça, però al primer equip el juliol del 2012.
Lliga, Copa i Lliga de Campiones
Aquesta és la novena temporada
d'Alèxia Putellas al FC Barcelona
i ha guanyat un gran nombre de
títols, tot i qiue el triplet del curs
passat és, ara per ara, la seva millor
campanya. En 9 anys, ha guanyat
una Lliga de Campiones (2021); cinc
Lligues espanyoles (2013, 2014,
2015, 2020 i 2021); cinc Copes de
la Reina (2013, 2014, 2017, 2020 i
2021) i una Supercopa d’Espanya
(2020) amb el Barça i en l'àmbit de
seleccions, amb Espanya ha gua-

Camp Municipal Alèxia Putellas
L’alcalde de Mollet Josep Monràs
portarà al proper Ple de l’Ajuntament del mes de desembre una
proposta perquè la futbolista
molletana rebi la distinció cívica
Per Mollet i proposarà a la comissió de nomenclàtor que el camp de
futbol Germans Gonzalvo passi a dir-se Camp de Futbol Alèxia
Putellas. Monràs creu que Alexia
Putellas és una jugadora "excepcional que porta el nom de Mollet
arreu del món i per aquest motiu
aquest reconeixement és del tot
merescut”. Monràs també destaca la gran feina que fa Putellas per
a la visualització i reconeixement
de l’esport femení, "moltes vegades oblidat i relegat, injustament,
a un segon pla".
De fet, el Municipal Germans
Gonzalvo és un camp que Alèxia
Putellas coneix, tot i no haver jugat
mai, perquè el 2015 va apadrinar
la secció femenina del CF Mollet
UE. "Sempre ha estat molt atenta amb el club, va fer unes jornades amb nosaltres i, sobretot, volia
jugar amb les nenes", explica una
de les impulsores de la secció,
Mònica Utrilla.
Creu de Sant Jordi
Des de fa uns mesos, Putellas ha
rebut un gran nombre de premis
individuals i és tota una referent
del futbol femení, un exemple a
seguir. Per tot plegat, la Generalitat
ha decidit donar-li la Creu de Sant
Jordi, "per la seva exemplaritat com
a representant de l’esport femení
de primer ordre". ◾

{ Per José Luis Rodríguez Beltrán }
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BREUS
Inscripcions obertes
per a la Cursa Popular
Sant Vicenç 2022.

El Club Atlètic Mollet
ha obert el període
d'inscripcions de la Cursa
Popular Sant Vicenç, que
tindrà lloc el 30 de gener
del 2022 i serà una de les
activitats del programa de
les festes de Sant Vicenç.
La prova atlètica recupera
la cursa presencial després
d 'u n a e d ic ió v i r t u a l.
"Volem que sigui una cursa
molt similar a la del 2019,
quan vam tenir uns 1.200
inscrits. Confiem arribar
al miler de dorsals, això
estaria molt bé", explica
el president de l'Atlètic
Mollet, Marco Venteo,
que apunta que encara ha
de concretar-se quin dia
es farà el tast de la cursa:
"Fa rem l 'entrena ment
habitu al, però encara
hem de veure quina és
la millor data. Farem tot
allò que sempre hem fet".
En aquesta 23a edició,
la cursa popular manté
el circuit tradicional de
10 km i el curt, de 5 km.
El preu del dorsal és de
13 euros amb xip propi i
de 15, amb xip de lloguer.
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Trista nadala

Parla sense
vergonya, parla
en català
“Parlo sense vergonya, parlo en llibertat, i per
començar, parlo en català”. Us ve al cap? Us sona. Ho
cantava una noia amb accent de no ser catalanoparlant. És la campanya promoguda per promoure l’ús del
català fa més de 10 anys (com passa el temps!), pensant
sobretot en la població immigrada a Catalunya. Va ser
un èxit. “I si m’equivoco, torno a començar”, rematava
la campanya de la Generalitat, que buscava sobretot
la complicitat i l’empatia amb els nous parlants de la
nostra estimada llengua. Jo ja no visc a Mollet, m’hi
vaig criar però fa gairebé 20 anys que vaig marxar. Hi
torno sovint i hi passo el cap de setmana. La mirada
del molletà foraster, com a periodista curiós i tafaner
de mena, fa que em sorprengui més amb realitats que
abans segurament no hagués apreciat.
Ara que portem setmanes parlant de la davallada
de l’ús social del català, al carrer, escoles o instituts,
jo fa temps que observo amb sorpresa i decepció que
quan passejo per Mollet costa molt sentir converses
en català. Siguin joves o grans. A Mollet, a diferència
de les comarques de Tarragona, on visc, la majoria de
frases són en castellà. És només una sensació, però
crec que el retrocés de l’ús social del català en dues
dècades és evident. No és aquest cap anàlisi sociolingüístic, només un viatge emocional. Amb els amics
d’infància i companys d’institut, del Vicenç Plantada,
el català i el castellà es barrejaven amb naturalitat.
Fills i filles totes de la normalització lingüística, tinc amics fills de
pares i mares castellanoparlants
que ara de grans fins i tot tenen
el català com a primera llengua
amb els seus fills i parelles. Quan
ens retrobem a Mollet el català
és la llengua que fem ressonar
pels carrers.
ESTEVE GIRALT
Periodista

Gaietà Ventalló, 1 · 08100 Mollet del Vallès
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Editora Sílvia Vinyeta svinyeta@som.cat
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Redacció Anna Mir amir@som.cat
Publicitat publicitatmolletama@som.cat

Fa molts i molts anys, en una
petita quadra de la ciutat de
Betlem, al costat d'un vell
pessebre i a l'escalfor de
l'alè d'un bou i una mula, nasqué
un bonic infant damunt d'un grapat de palla.
Escapant els pares, d'un governant
que els obligà a deixar, feina, casa i família.
Uns pastorets de la zona, li regalaren bens
per menjar, d'altres gents roba per cobrir-ho
del fred. Uns mags que seguien un estel, amb
mirra, mel i encens el van obsequiar.
En aquest temps que vivim, malauradament,
hi ha molts infants com aquell, però,
no tenen escalfor, ni un matalàs de palla,
ni ningú que els hi doni bens, ni roba per
abrigar-se, ni joguines per Nadal.
Només tenen la pobresa com a única riquesa,
com aliat tenen el fred, com enemic la gana, per
alimentar-se la set i de sostre les estrelles que
se'ls miren amb tristor, en escoltar el seu plor.
Siguem mags per una nit, pastorets
per un dia, aportem roba d'abric i
donem-los escalfor a la nit; que si
avui per al món és Nadal, que també
ho sigui per aquell petit, que sense
cap mena de culpa, ha nascut sense
sostre ni llit, ni l'alè de bou ni mula, ni
res per a compartir, tan sols, un món per patir. ✕
JAUME SALMERÓN I MARRO Mollet

Nits fredes
Ara ja sento fred al llit.
Nits fredes on ja necessites
la manta i abraços. El caliu de sentir.
La tardor ha arribat com sempre,
de cop. Encara que sempre arriba,
sembla que és una sorpresa
el seu fred, les fulles de colors.
Benvingut, perquè és senyal
que el temps avança, que la vida
segueix el seu curs, malgrat tot.
Nits fredes on la solitud fa acte de presència
perquè ara no hi ets tu. ✕
EMMA SÁNCHEZ 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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QUAN ESTÀS A
L'ESTRANGER
T'ADONES QUE EN UNA
CULTURA EMPRESARIAL
ESPANYOLA NO ÉS ON
VOLS ESTAR
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D'on sorgeix el grup de dones catalanes executives dels Estats Units que heu creat?
Fa un any vaig conèixer l'Anna Schlegel, a
qui just aquest any li han donat una Creu
de Sant Jordi, i un dia xerrant dèiem: 'Segur
que hi ha més catalanes executives que
estiguin als Estats Units'. Ens vam conèixer quan hi havia el tema del Black lives
matters i va generar-se molta sensibilitat,
no només a la comunitat afroamericana,
sinó també amb les dones. Mogudes per la
necessitat de la diversitat vam dir: 'D'això
hem de fer alguna cosa'.
I què fa aquest grup, que està vinculat a ACCIÓ,
l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa
de la Generalitat de Catalunya?
Encara no hem generat negoci entre nosaltres, però el que fem per ara és connectar
i lift each other up (aixecar-nos les unes a
les altres). Volem que aquest grup serveixi també per fer un pitching d'idees: crear
un grup segur per primer poder compartir si tenim idees del nostre entorn laboral i després portar-les a l'entorn organitzatiu. És un grup completament informal
i no tenim un objectiu molt clar encara,

Com és que tot aquest talent ha de marxar de
Catalunya?
Ens vam
Quan estàs a l'estranger t'adones que potser
adonar
en un entorn o en una cultura empresarique hi ha
al espanyola o catalana no és on vols estar.
Em poso les mans al cap quan estic sentint dones catalanes
moltes empreses que diuen que tots els tre- megapotents
balladors han de tornar una altra vegada a als Estats Units
treballar a l'oficina. Jo ara estic als Estats
Units com podria estar en qualsevol altre
lloc, i no m'importaria estar en un altre lloc
si tingués l'oportunitat de tenir aquest tipus
d'entorn. Però havent treballat en empreses
més espanyoles i en empreses internacionals, tinc clar on no vull anar a treballar. Es
parla molt de la fuga del talent i que la gent
jove se'n va, però si veus que no tens oportunitats, marxa. Aquí hem creat un grup
de catalans i catalanes i gairebé el 80% són
persones dedicades a l'àrea científica. Què
passaria si estiguessin a Barcelona? Quina
inversió hi tindrien? Seria gent a qui els
costaria arribar a final de mes.

−

Et defineixes com "una advocada per la diversitat" i en aquesta línia participes de la Comissió
per al Talent Femení del Cercle d'Economia de
Barcelona, entre d'altres.
Falten referents femenins als llibres de les
escoles i aquesta és una de les propostes
que fem al Cercle d'Economia. També estic
involucrada en l'Aula Magna (aulamagnabs.com), una escola de negocis 100%
virtual liderada per una dona superpotent
que ha estudiat a ESADE i a IESE i que s'ha
adonat que tota la formació que ha rebut
era d'homes: la majoria de professorat eren
homes i els casos pràctics de lideratge també eren tots d'homes. Aula Magna és una
escola de negocis on només hi ha professores dones, tots els casos són de dones i
per ara només s'enfoca a públic femení,
tot i que espero que a la llarga també s'enfoqui al públic masculí. Ara ha començat
als Estats Units i jo en soc una de les professores. El concepte és superinteressant.
Si penso en tots els exercicis pràctics que

Montse Salvany Ferrer —

DELS
ESTATS
UNITS
aprendria
la capacitat
de vendre's

però sí que ens volem unir, crear aquesta
comunitat i veure què en podrem treure.
Quan vam començar a xerrar amb ACCIÓ,
ens vam adonar que hi ha dones catalanes
megapotents aquí als Estats Units. La persona que porta la intel·ligència artificial de
Twitter, és catalana. La directora general
de les aplicacions de Google, també ho és.

LES EMPRESES QUE NO ES QÜESTIONIN LA DIVERSITAT, ESTAN FORA

Montse Salvany Ferrer,  anys
Direcció de Recursos Humans
a T-Systems Amèrica del Nord.
La molletana viu a cavall de
Philadelphia i Barcelona.
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De Catalunya
destacaria la
humilitat i el
seny. Sona molt
tòpic, però és
així. Tot i que si hi
posem molt seny,
arriscarem poc i
aconseguirem poc

vaig fer al màster a EADA, no n'hi havia
cap en què hi hagués una dona, una persona musulmana, una persona hindú... Això
ens tanca les mires.
Com a responsable de recursos humans d'una
gran empresa, estàs satisfeta amb la diversitat
de la companyia?
No n'estic gens. Ens falta un camí molt gran
per recórrer. La política de diversitat no
s'havia tocat en 16 anys i l'any passat amb
el Black lives matters va sonar la campana: és que si no ens posem les piles en això,
ens estarem quedant enrere. Ara, la diversitat ja és un avantatge competitiu, des del
punt de vista empresarial. Les empreses
grans que ja ni es qüestionin aquests temes,
estan fora; és com les que no es qüestionin
la sostenibilitat.
Què creus que ha d'aprendre Catalunya de la
cultura empresarial dels Estats Units?
El que aprendria de la cultura americana
és la capacitat de vendre's. La capacitat de
vendre fum és surrealista. És molt alta,
però alhora és el que no m'agrada, perquè
això genera molta arrogància amb aquesta sensació que et mirin per sobre. I en el
meu context, dona i immigrant, perquè soc
immigrant encara que tingui una posició
alta, sempre hi ha aquest punt de reticència
de 'Tu què m'has d'explicar a mi?'. De casa
nostra destacaria la humilitat i el seny. Ja sé
que sona molt tòpic, però realment és així.
Tot i que si hi posem molt seny, arriscarem
poc i per tant aconseguirem poc.
Fa vuit anys que vas marxar de Mollet. A fer què?
Jo venia només per dos anys aquí als Estats
Units, que això també passa a la majoria

de noies del grup. La meva empresa em va
oferir portar una feina des d'aquí. Al principi vaig pensar que no m'interessava gaire, perquè m'acabava de comprar un pis.
Primer vaig dir que no ho tenia clar i després vaig dir: "Me'n vaig dos anys i després torno". Ara faig el rol de VP (vicepresidència) de recursos humans, el que es
diu la Direcció, i lidero l'equip de recursos humans dels Estats Units.
La teva primera experiència a l'estranger va ser
a Irlanda, on vas anar-hi més jove a buscar feina. Sense aquella vivència, creus que hauries
acceptat l'oferta per als Estats Units?
M'hauria fet més por, perquè no ho hauria
fet mai abans i potser tampoc hauria parlat
tan bé l'anglès i per això tampoc m'haguessin ofert la feina. Però coneixent-me, crec
que hagués dit que sí igualment.
Què trobes a faltar de Mollet?
El que trobem a faltar quan anem a fora és
el pernil, però ara ja el puc comprar aquí,
i el caliu de la gent: els amics, la família.
Mai no deia que era de Mollet, però amb la
Pilota d'Or de l'Alèxia Putellas, ara sí que
em faig gran quan dic que sóc molletana.
Li hem de donar les gràcies a aquesta noia,
per la feina que fa i per la visibilitat que ha
donat al futbol femení, que està superbé,
i el fet que sigui molletana és un afegit. ◾

{ Per Sergio Carrillo Rodríguez }
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TRADICIONAL

La ciutat s'endinsa en un
Nadal molt més actiu que
el darrer i amb un arbre
de dotze metres d'alçada
Entre les activitats nadalenques més destacades hi haurà la Fira del
Regal, els dies 17, 18 i 19 de desembre, a les rambles Balmes i Fiveller

L'enllumenat nadalenc del carrer Berenguer III, amb
l'arbre de Nadal de la rambla al fons de la imatge

Els carrers de Mollet ja estan engalanats per celebrar el Nadal, una
festivitat que enguany arriba amb

central de l’enllumenat nadalenc. Serà
precisament en aquell emplaçament -a
les rambles Balmes i Fiveller- on els dies

L'ADHEC RECUPERA EL TRENET DE NADAL, I
SORTEJARÀ 30 LOTS I 1.000 € EN VALS DE COMPRA
ENTRE LA CLIENTELA DELS COMERÇOS PARTICIPANTS
moltes més activitats que
l'any passat, quan, a causa de la pandèmia, es van
haver de limitar les propostes nadalenques. L'arbre
de 12 metres d'alçada i 4
de diàmetre del mig dels
quatre bancs, a la confluència entre les rambles Balmes i Fiveller,
és novament l'element

17, 18 i 19 de desembre tindrà lloc la Fira
del Regal, a càrrec de l'Associació d'Autònoms de Dones i Homes Emprenedors
de Catalunya s.XXI (ADHEC) i l'Ajuntament molletà. Les paradetes hi seran
els tres dies de 10.30 h a 20.30 h i els
assistents també trobaran a la Fira del
Regal l'arbre dels desitjos.
No és l'única acció de l'ADHEC aquest
Continua a la pàgina 22
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CONFIANÇA DES DE 1929
CREACIONS EN ALTA JOIERIA

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

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

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

www.flaviallobet.com

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

ESPECIALISTES EN DIAMANTS
TOT UN

-40% dte

I MÉS
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Nadal. Com ja és habitual, també instal·laran diversos tions en
espais comercials de la ciutat: el
primer que faran cagar serà el dissabte 18 a la perruqueria Montse
Casellas (avinguda Gaudí); el
segon serà l'endemà a la masia de
Can Borrell; i el darrer, dijous 23,
serà el situat al Mercat Municipal.
Alhora, l'ADHEC també recupera en aquesta campanya el trenet de Nadal, que circularà del
22 de desembre al dia 3 de gener
–excepte els dies 25 de desembre, l'1 de gener i els dimarts de
mercat–. Per últim, l'associació

L'Home dels Nassos tornarà
a Mollet, dos anys després
L'Ajuntament també preveu que la cavalcada dels Reis
d'Orient es torni a celebrar tal com es feia habitualment

El darrer cop que l'Home dels Nassos va visitar la ciutat,
el 2019, acompanyat de la companyia Sona que trona

– L'ADHEC farà
cagar tres tions
a la ciutat
comercial també sortejarà 30 lots
de Nadal i 1.000 euros en vals de
compra entre la clientela dels 150
comerços molletans que participen de la campanya. El sorteig
dels lots de Nadal se celebrarà el
dia 15 de desembre i el dels vals de
compra el dia 11 de gener.
Un receptari nadalenc
D'altra banda, el portal compraamollet.cat ha posat en marxa el
Receptari de Nadal al Mercat. En
aquest web, les persones que ho
vulguin podran enviar receptes
pròpies culinàries amb fotografies. Les receptes i les fotografies
s’aniran penjant al portal per tal
de recopilar un receptari fet per
totes les participants. ◾

L'Home dels Nassos tornarà
als carrers de Mollet després
de dos anys, ja que el darrer dia del 2020 va haver
de quedar-se confinat a
casa i va haver de felicitar el Nadal i l'any nou a
la canalla molletana mitjançant un vídeo a les xarxes socials. Les Colles de Morats
i Torrats tornaran a organitzar
aquest acte: serà el 31 de desembre a les 11.30 h al parc de les
Pruneres, amb l'animació infantil de la companyia Els Farsants.
Una altra visita ben esperada
pels infants -probablement la
més anhelada de totes-, serà la
dels Reis d'Orient. L'any passat
es van confinar al pavelló Riera
Seca, on la ciutadania va poder
passar a veure'ls, a saludar-los i
fer-se'n fotos. Enguany, però, Ses
Majestats podrien tornar a voltar pels carrers del poble. Des de
l'Ajuntament apunten que, si les
condicions epidemiològiques ho

permeten, la cavalcada dels Reis
es tornarà a celebrar "el més normal possible". Es preveu, doncs,
que Ses Majestats arribin a les
18.08 h a l’Estació de Mollet-Sant
Fost. Abans de la visita reial, la
ciutat també rebrà els patges Reial
i Xumet: concretament estaran al
Mercat Vell els dies 2 i 3 de gener
d’11.30 h a 13 h i de 17 h a 20 h i el
4 de gener de 17 h a 20 h, perquè
els nens i nenes els hi entreguin
la carta.
Un mapping fet per alumnes locals
Una de les activitats destacades
de la programació serà Llum i
colors de Nadal, que consistirà
a projectar un mapping a la façana
de l’antic ajuntament, a la plaça
Prat de la Riba, amb dibuixos dels
nens i nenes de 5è i 6è de primària de les escoles de la ciutat, i de
l'alumnat del batxillerat artístic
de l'Institut Mollet. Les projeccions es faran el 22 i 23 de desembre, de 18 h a 20 h. ◾
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17, 18 i 19 de desembre
Fira del Regal
HORA: De 10.30 a 20.30 h.
LLOC: Rambles Balmes i Fiveller.
PREU: Gratuït.
ORGANITZA: ADHEC i Ajuntament.

Del 10 de desembre al 5 de gener
Pop up store, botiga efímera
HORA: De 10 h a 13.30 h i de 17 h a
20.30 h; el 24 i 31 de desembre i el
4 de gener, només al matí. LLOC:
Sala Fiveller. ORGANITZA: Happy
Moments Baby, Histeriä Pälmer,
Skua a dos Manos i Sulu Bags.

18 i 19 de desembre i 2 de gener
Mostra d'artesania, amb el
pessebre monumental i amb
activitats del Casal Petit. HORA:
De 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h, el
dia 18; de 10 h a 15 h, els dies 19 i
2. LLOC: El Jardinet. PREU: Gratuït.
ORGANITZA: Casal Cultural.

18 i 19 de desembre
Pessebre vivent
HORA: De 17 h a 20 h.
LLOC: Parc de Can Mulà.
ORGANITZA: Esplau Xivarri.

18 i 19 de desembre
Concerts de l'Escola Municipal de
Música. Conjunt instrumental,
combo de saxos i Jazz band,
dissabte; i orquestra infantil i
orquestra jove, diumenge. HORA:
18 h. LLOC: Plaça Prat de la Riba.

18 de desembre
'La força d'un destí', interpretada
per Fel Faixedes (actor) i Pep
Poblet (músic), i dirigida per Carles
Xurriguera. HORA: 21 h. LLOC:
Can Gomà. PREU: Fins a 12 €.
ORGANITZA: Ajuntament de Mollet.

19 de desembre
Activitats per la Marató de TV3:
xocolatada popular / caminada
per Gallecs. HORA: 9 h / 10 h.
LLOC: Pl. Prat de la Riba / pl.
Can Borrell. ORGANITZA: Penya
Barcelonista / Ajuntament, Club
Muntanyenc i Hospital de Mollet.

19 de desembre
Festa de Nadal de La Tramolla,
a favor de l’Associació
Solidària d’Amics de Mantay
HORA: 10 h i 12 h.
LLOC: Mercat Vell. PREU: 3 €.
ORGANITZA: La Tramolla.

21 de desembre
Presentació de la novel·la 'Una
caja con candado', de Josep Serra
Busquets, amb la participació de
Noemí Fernández.
HORA: 19.30 h. LLOC: Casal
Cultural. PREU: Gratuït.

Desembre 
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22 i 23 de desembre
Mapping a la façana de
l'ajuntament antic, elaborat per
alumnes de la ciutat
HORA: De 18 h a 20 h.
LLOC: Plaça Prat de la Riba.
ORGANITZA: Ajuntament.

24 de desembre
Flashmob de l'Escola de Ball Dandi
HORA: 12 h. LLOC: Plaça Major
(lateral del Mercat Municipal).
PREU: Gratuït.
ORGANITZA: Escola de Ball Dandi.

26 de desembre
'Un Nadal ple de bombolles',
amb el Dr. Bombolles
HORA: 18 h. LLOC: Sala Fiveller.
PREU: Entre 5 i 9 €.
ORGANITZA: Un Toc de Festa.

28, 29 i 30 de desembre
Tallers infantils: 'Nadal
d’Art al Museu Abelló!'.
HORA: De 16.30 h a 18.30 h. LLOC:
Museu Abelló. PREU: 5 € per infant
i dia. ORGANITZA: Museu Abelló.

29 i 30 de desembre
Animació itinerant 'Sons de
Nadal', amb Quartet Jumble
Sounds, Swing Tenes
Trio i Núria Conangla
HORA: De 18 h a 20 h. LLOC: Zona
centre. ORGANITZA: Ajuntament.

18 i 19 de desembre
Festa de pre-cap d’any, amb
contacontes, sopar, concert de
Miquel del Roig, Dj Maceta i les
pre-campanades morades. HORA:
A partir de les 17 h. LLOC: Mercat
Vell. ORGANITZA: Colla Morada.

31 de desembre
L'Home dels Nassos i l’animació
infantil a càrrec d'Els Farsants.
HORA: 11.30 h. LLOC: Parc de
les Pruneres. PREU: Gratuït.
ORGANITZA: Colles de
Morats i Torrats.

31 de desembre
Xou d'animació i dansa a càrrec
d'SQS Team School
HORA: 12 h. LLOC: Plaça Major
(lateral del Mercat Municipal).
PREU: Gratuït.
ORGANITZA: SQS Team School.

5 de gener
Cavalcada de Ses
Majestats els Reis d'Orient
Arribaran a les 18.08 h a l'estació
de Mollet-Sant Fost i passaran pel
carrer Berenguer III, l'avinguda
Llibertat, la plaça Major, i les
avingudes Burgos, Jaume I i Gaudí.
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Betlems de carn
i ossos i figuretes
tradicionals
Si hi ha un element imprescindible durant el Nadal
són els pessebres i a Mollet
diferents entitats mantenen viva aquesta tradició,
sigui amb personatges de
carn i ossos o amb figuretes. Un any més, els nois i noies de

Usuaris de l'Institut Municipal de Serveis als
Discapacitats, al vestíbul de l'Ajuntament

l’Institut Municipal de Serveis als
Discapacitats (IMSD) han elaborat el pessebre que es pot visitar
al vestíbul de l’Ajuntament,que
enguany incorpora una imatge
de record a Montserrat Tarres,
qui fou directora de l’IMSD des
de 1997 i que va morir a l'octubre.
Tampoc hi pot faltar el pessebre vivent que organitza al parc
de Can Mulà l'Esplai Xivarri. Els
nens i nenes de l'entitat d'esbarjo es posen a la pell dels tradicionals personatges de Betlem per
recrear els típics quadres com el
naixement o l'ofrena dels pastors.
El pessebre es podrà veure el 18 i
19 de desembre a la tarda.
I un any més, els socis del Casal
Lídia Falcón i Isidre Ribas munten al Jardinet el pessebre monumental amb més d'un centenar
de peces, més de 1.500 quilos de
sorra i caixes i caixes de molsa.
Es podrà visitar els dies 18 i 19 de
desembre i el 2 de gener . ◾

QUÈ?

— DES DE QUIN ANY FAN AQUEST PESSEBRE? DES QUE VA NÉIXER EL NOSTRE
FILL,
49 ANYS, I NO S'HA DEIXAT DE
Parlem amb la
FER MAI. — EL VAN COMENÇAR A FER
Lídia Falcón i
AL PATI DE CASA, OI? — TENÍEM UN
l'Isidre Ribas
responsables
PI I TOT VA COMENÇAR AL VOLTANT
del pessebre
DE L'ARBRE, PRIMER AMB CAIXES DE
monumental del
VERDURES TAPADES AMB MOLSA QUE
Jardinet del
ANAVEN A BUSCAR ELS NENS DEL BARRI
Casal
ALS PINETONS I, POC DESPRÉS, JA
VAM COMENÇAR A FER LES CASETES.
— QUANTES FIGURES TENIA AQUELL
PRIMER PESSEBRE? EL NAIXEMENT, ELS REIS I EL CAGANER.
— I ARA QUANTES EN TÉ? MÉS D'UN CENTENAR I MOLTES
SÓN COMPRADES EN FANG I PINTADES I ENVERNISSADES PER
NOSALTRES. — LES MANTENEN TOTES DES DEL PRINCIPI? SÍ
PERÒ LES HEM D'ANAR REFORMANT.— COM HAN ANAT AMPLIANT
EL PESSEBRE? L'ISIDRE FEIA CADA ANY ALGUNA CASETA NOVA
I HI POSÀVEM FIGURES EN CONSONÀNCIA. — DE TOTES LES
CASETES QUE HA FET, QUINA ÉS LA PREFERIDA? EL PALAU
D'HERODES I L'ERMITA QUE TÉ FETA LA TEULADA DE CLOSQUES
DE PINYA. — QUIN ESPAI ES NECESSITA PER PODER-LO MUNTAR?
UNS CENT METRES QUADRATS. — QUAN TEMPS HI DEDIQUEN PER
MUNTAR-LO? ENTRE EL MEU MARIT I JO I UN ALTRE SENYOR
QUE ENS AJUDA, TRES DIES. — QUANTA MOLSA FAN SERVIR?
50 CAIXES, QUE COMPREM AL MERCAT DE LA FLOR. — I DE
SORRA PER AL TERRA? 62 SACS DE 25 KG CADASCUN, PERQUÈ
ENCARA QUE NO ES VEGI HI HA MOLT GRUIX. — SEMPRE EL
FAN IGUAL? NO, L'ANEM VARIANT CADA ANY, L'ÚNIC QUE NO
CANVIEM ÉS EL NAIXEMENT QUE SEMPRE ESTÀ AL CENTRE. —
SI HAGUESSIN DE POSAR-LI UN PREU ACUMULAT DE TOT EL
QUE HA COSTAT EL PESSEBRE, QUIN SERIA? NO HO SABEM,
PERÒ BASTANT, NO NOMÉS PEL MATERIAL SINÓ PEL TEMPS
QUE HI HEM INVERTIT. SÓN MOLTS CÈNTIMS PERÒ MAI ENS
HO HEM PLANTEJAT PERQUÈ EL QUE TÉ ÉS UN GRAN VALOR
SENTIMENTAL.

— QÜESTIONARI —
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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 grande y aseo de cortesia.
Cocina bien conservada exterior a lavadero.
Balcón es amplio, ideal para disfrutar de la
zona exterior de la vivienda. Calefac. a gas y a.
acond. Es una finca de
4 vecinos muy tranquila. 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) reformat i exterior. Saló amb
balconada i aire condicionat, cuina, safareig,
3 dormitoris i lavabo
complet amb banyera.
Zona d'aparcament exterior. Zona de poble, centre 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, puerta blindada, suelo parquet, asc., plaza garaje incluida, vent. alum.
Precio: 219.000 €. Ref.
4499N. Tel. 93 579 33 33.

PISO EN VENTA. MOLLET.
CAN BORRELL
Con parquing, reformado,
111 m2, 4 habitaciones y
2 baños, suelos de parquet, ventanas de aluminio, CEE: E. Precio:
225.000 €. Ref. JV14342.
Tel. 93 579 33 33.
SE V ENDE FA NTÁSTICO
PIS O E N S A N T F O S T.
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, colegios, a 5 minutos andando.
Gran salón, cocina, balcón, 2 hab., aseo cpto.,
lavadero. Calefacción.
Tel. 93 579 65 65.
PISO EN VENTA. MOLLET.
CAN BORRELL
R ef. 1-792. P r e cio:
209.000 € + 50 €/mes de
gastos de comunidad.
95 m2, 3 hab., 2 baños.
Vistas preciosas y muy
agrada bles desde la
vivienda. Buena orientación. 3 hab. con armarios emp. y baño cpto.
con plato de ducha. Tiene
otro baño completo con
bañera grande. Cocina
ext. con mucha luminosidad, amplio lavadero.
Salón comedor exterior
a balcón. El balcón tiene toldo y es una zona
agradable para disfrutar de la zona exterior
de la vivienda. Plaza de
aparcamiento y trastero en la misma finca,
incluido en el precio.
Tel. 93579 65 65.

VENDO PARQUING GRANDE
plaza NO. 1.
En calle Joaquín Mir, 53
de Mollet. Precio: 10.000
euros. Tel. 626 182 717.
PISO EN MONTORNÈS. ZONA
AYUNTAMIENTO
Soleado, exterior, con
parquing y trastero, 93
m2. Consta de comedor, 2
baños, 2 armarios empotrados, suelo parquet y
gres, vent. alum., calefac., puertas de haya.
Incluido parq uing y
trastero. Piscina comun.
CEE: E. Precio: 210.000
euros. Ref. LV11926 Tel.
93 579 33 33.
PISO EN MONTMELÓ. SANTO
CRISTO Ref. EV11226.
¡Vivenda a estrenar!
130 m2, comedor-cocina, 2 baños con ducha,
3 hab. (1 con vestidor y
baño 20 m2), sala polivalente 34 m2, lavadero.
Puertas lacadas en blanco, carp. ext. alum. con
puente térmico y vidrio
doble cámara, persianas
alum. inyectadas espuma.
Silestones, vitro, calefac., aire frío/calor por
conducto. Precio: 195.000
€. Tel. 93 572 30 73.

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 A LQUILER EN
MOLLET. ZONA COL·LEGIS
NOUS.
Zona tranquila totalmente exterior y muy soleado. 70 m2, 3 habitaciones, baño, comedor exterior con salida a balcón.
Cocina bien conservada
con lavadero. Se alquila
con muebles y electrodomésticos. Balcón con
vistas despejadas y muy
soleado. Precio: 760 €/
mes. Ref. 2-716. Fianza 2
meses. Teléfono de contacto: 93 579 65 65.
PISO 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, trastero y lavadero. os, ayuntamiento.
No se admiten mascotas.
Certificación energètica: G. Interesados llamar al teléfono de contacto: 935 796 565.

LLOGUER
PROFESSIONALS
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.

VOLS TREBALLAR A MB
NOSALTRES?
Empresa de Mollet busca
noves incorporacions de
personal especialitzat
en neteja. Interessats
envieu 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

Imprescindible aprendre
a pensar bé
{ psicoanalogia }
Tot i el poder condicionaHEM D'APRENDRE A SENTIR-NOS EN EL
dor de tot allò que hem
PRESENT, AIXÍ COM ORIENTAR ELS
sentit en el nostre passat,
PENSAMENTS A FAVOR NOSTRE
ja que constitueix el nosidentificar-les i conèixer tant el seu oritre ADN emocional, tenim la possibilitat
gen emocional, en el passat, com amb
de treballar-lo en el present, aprenent
quin material es van construir. Només a
a pensar bé.
partir d'aquí, podrem escollir què penPer tal d'aconseguir-ho, cal prendre
sar per així poder reorientar el nostre
consciència de quins pensaments goverestat present.
nen la part mental i, segons el resultat
Per seguir parlant d’aquest tema us
de l'anàlisi, serà necessari reorientar la
assenyalo algunes idees què el psicòment vers un contingut més positiu.
leg clínic Ferran Salmurri va expressar en
Aquesta veueta interior que ens acomuna enttrevista a La Vanguardia.
panya, no sempre pensa amb llibertat. És
- "Yo les pregunto a todos lo mismo: "¿Te
més, sovint sembla un disc ratllat que no
has planteado para qué vives?" ¡Si viera
deixa mai de repetir les mateixes coses
las caras de la gente...! La gran mayoría
i no gaire estimuladores.
no se lo ha planteado jamás".
El passat de cadascú és una realitat, però
- "...entender que equivocarse no es ser
no ha de constituir una "cadena perpèculpable, es ser humano".
tua". Si fos així, la vida seria molt injusCrec que es fa evident la importància
ta, ja que només les persones amb uns
de fer-se càrrec d'un mateix, del que
antecedents emocionals positius podripensem i del que sentim. Cal aprendre
en sentir-se bé.
a identificar les nostres emocions i ferHem d'aprendre a situar-nos en el
nos conscients dels tipus de
present, així com a orientar els pensapensaments que escoments a favor nostre. D'aquesta manellim. Cal proclamar-se
ra, podem aportar positivitat a com ens
director de la nostra
sentim aquí i ara, independentment del
vida. Cal voler aprendre
tipus de vivències del nostre passat.
a pensar i sentir-se bé.
Però, i sense caure en una contradicció, abans de poder imprimir positiviESTHER MOLINS
tat a nivell mental, cal saber posar nom
Psicoanalogista
a les nostres emocions, és a dir, saber

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

On estan els
radars que més
multen de tot
l'Estat?

{ seguretat }

LA DGT ACTUALITZA CADA DILLUNS
Segurament molts conducEL LLISTAT DE TOTS ELS RADARS I
tors no ho saben, però la
LA SEVA LOCALITZACIÓ
Direcció General de Trànsit
posa a la disposició de tots
nyols van formular ni més ni menys
els interessats la llista de radars, tant
que 2.460.056 denúncies per excés de
fixos com mòbils, instal·lats per tota
velocitat. Moltes d'elles van sortir de
Espanya, amb el punt exacte en el qual
les cambres dels radars més
està col·locat el radar i que
actius: El primer d'ells
s'actualitza cada dilluns.
està situat en el quilòEn primer lloc, és
metre 246 de la A-7,
important recordar
a Màlaga, amb un
que és vital resrècord de 48.771
pectar els límits
denúncies.
de velocitat, ja
Per províncique la probaes, els radars
bilitat de morir
més actius es
o sofrir lesions
localitzen a
greus permaAndalusia, amb
nents és molt
519.254 denúncimajor en un cones formulades i que
tratemps amb velorepresenten el 21% del
citat excessiva.
total de les infraccions del
Però quins són els radars
país; a la Comunitat Valenciana,
que més multen? Una qüestió
amb 317.381 denúncies (12,9%) i la
essencial que has de conèixer és on
Comunitat de Madrid, amb 284.281
se situen els radars en les carreteres:
(11,5%). Per contra, els radars situats
Pòrtics, pals, cabines laterals, vehicles,
a La Rioja (29.107) són els que menys
trípode, i senyals.
denúncies van comptabilitzar. ◾ AMIC
En total, l'any 2020, els radars espa-
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MOTOR
per als aficionats més curiosos
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Racó
gastronòmic
ràpides i senzilles

Arbre de Nadal
de pasta fullada

{ postres }

Anem escalfant el forn
FAREM TALLS A BANDA I BANDA DE
a 200 graus mentre fem
L'ARBRE, SENSE ARRIBAR AL CENTRE,
la preparació de la nosEL QUAL DEIXAREM A MODE DE TRONC
tra recepta. El primer que
farem, serà estendre les dues masses de pasta fullada. Escalfarem uns 20
segons la crema de cacau perquè pugui estar una miqueta més líquida.
Untem la crema de cacau sobre una de les làmines cobrint-la per complet.
Seguidament, posarem damunt la segona làmina de pasta fullada amb cura per a que quedin
— 1 ou
completament ajustades. Si no ho fem bé, ens
— 2 làmines quadrades
serà complicat després refer l'error.
de pasta fullada
Dibuixem amb l'ajuda d'un ganivet una forma
— Crema de cacau (250 g) d'avet de Nadal i retallem. Amb la pasta sobrant
— Sucre glaç
i talladors de galeta, podem fer diferents
formes per tal d'aprofitar-la, a més de
dibuixar una estrella que col·locarem
després en la cúspide del nostre arbre.
A continuació, farem talls a banda
i banda de l'arbre, sense arribar al
centre, el qual deixarem a mode de
tronc. Les tires que hem tallat, les
retorçarem com si fossin tirabuixons. Col·locarem l'estrella en la
cúspide i batrem tota la superfície amb ou. Introduirem el
nostre arbe al forn i el deixarem coure durant uns 14 minuts
i a 200 graus centígrads.
Per a adornar, podem empolvorar amb
el sucre per a simular la neu.
Que vagi de gust! ◾ AMIC

Idees nadalenques
per decorar l'entrada
de casa teva amb
blancs i negres { decoració }
Ve Nadal, i tots volem que
A LA PORTA PODEM AFEGIR UNA
la llar llueixi perfecta. Si
CORONA O UNA CISTELLA AMB
no vols omplir-ho tot de
ALGUNES PLANTES DE NADAL
colors estridents, pots triar
el marc de la porta. Aquesta garlanda
una parella. El color blanc i el negre
podria ser en negre, en blanc o en un
combinen a la perfecció i és un encert
color verd molt fosc perquè combide totes totes. Pots decorar un porxo,
ni bé. No és necessari decoun jardí, una terrassa o un pati.
rar-la, ja que el conjunt
La idea és no sortir-se
ja és molt decoratiu.
del blanc i el negre,
El mateix farem
encara que se li
amb la porta, a
afegeixi algun
més del bonic
material com
color que ja
la fusta. Si la
té, podem
porta és de
agregar una
color negre,
corona o
a g re g a u n
una cistella
parell de
amb algunes
jardineplantes.
res grans de
Finalment, afef us t a fo s c a,
geix un parell de
perquè combifanalets en color
ni amb el negre.
negre i un pelut
Dins d'aquestes es
que doni la benvinguda.
poden col·locar dos arbres
Aquest pelut haurà de ser en color
nadalencs en color blanc, com si
blanc i negre, encara que comparteixi
estiguessin nevats, de diferents granalguna cosa de marró per a pegar bé
dàries. Això crea una decoració basamb la fusta i aquest aire rústic però
tant dinàmica.
modern del conjunt. ◾ AMIC
Una garlanda gruixuda pot decorar tot

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
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