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BUXARRAIS_
CATEDRÀTICA I EXPERTA 
EN EDUCACIÓ EN VALORS 

"Els mestres haurien de 
signar un contracte moral 
per fer la feina que fan"

—pàg.  a 

Mollet  Parets  La Llagosta   
Sant Fost  Martorelles  Lliçà de Vall…

Carrer Rafael casanova, 2 
Mollet del Vallès  

www.llarmollet.cat

VOL VENDRE EL SEU PIS? 
TRUQUI’NS 

629 47 33 77
“La immobiliària dels Quatre Cantons”

COMPRA · VENDA · LLOGUER

Sant 
Vicenç 2022el més destacat de la festa major d'hivern

Les germanes Vilà i Xicola abaixen 
la persiana de l'emblemàtica 

Merceria Perfumeria Remei de 
l'avinguda Calderó. —pàg.  i 

Botigues 
centenàries 
en extinció
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Per parlar de l'origen de l'As-
sociació de Voluntaris de 
Protecció Civil (AVPC) de 

Mollet, que enguany celebra el 
seu vintè aniversari, cal remun-
tar-se fins a principis dels 90. 
Ni es deien Protecció Civil, ni la 
tasca era exactament la matei-
xa, però amb la subseu olím-
pica molletana a la ciutat es va 

crear una secció de l'associació 
Voluntaris 2000 per col·laborar 
en l'organització i seguretat d'un 
dels actes més importants de la 
història de la vila. Amb el pas dels 
anys, els membres d'aquesta enti-
tat van acabar convertint-se en 
una AVPC. És per això que Jordi 
Robles, actual president de l'as-

sociació local, referma que "els 
voluntaris a Mollet tenen una 
història molt llarga que arriba a 
la trentena d'anys".
Amb tot, va ser el 2002 quan 
l'associació es va registrar a la 
Direcció General de Protecció 
Civil de la Generalitat, i d'aquí 
que aquest 2022 commemorin 
les dues dècades. I ho faran amb 

alguna novetat destacada.
La principal serà la nova seu. El 
despreniment a l'antiga casa dels 
mestres del carrer Feliu Tura els 
va forçar a cercar un nou local i 
tot i que encara no volen desvet-
llar-ne la ubicació, Robles avan-
ça: "Tindrem unes dependències 
més àmplies, on podrem fer les 

nostres formacions i reunions 
amb millors condicions". També 
comenta que tindran el pàrquing 
al mateix edifici i que aquest serà 
més cèntric.
Alhora, l'entitat vol aprofitar 
l'efemèride per créixer en nom-
bre de voluntaris i passar-ne de 
la dotzena actual a gairebé una 
vintena. D'una banda, perquè a 
vegades hi ha serveis que han de 
cobrir amb pocs efectius i "pot-
ser aniria millor que en fóssim 
més", diu Robles, qui afegeix que 
un altre dels motius pels quals 
requereixen créixer en nombre 
és "perquè hi hagi més rotació de 
voluntaris". "Hi ha moltes dife-
rències d'hores: n'hi ha qui han 
fet més de 200 hores i d'altres que 
no n'han arribat a les 50. Si fóssim 
més voluntaris, ningú no hauria 
de fer-ne 200", apunta el presi-
dent de l'AVPC de Mollet.

La majoria d'emergències del dia a 
dia ja estan cobertes 
El fet que hi hagi un parc de bom-
bers i una comissaria dels Mossos 
d'Esquadra a la ciutat, així com 
"un cos de policia amb bastants 

L'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Mollet celebra 
enguany el seu 20è aniversari, en un moment en què aposten 
per ampliar-se i en què comptaran amb un nou local

− Ser voluntari de Protecció Civil pot 
ser l'avantsala a la professionalització 

en l'àmbit de les emergències i una 
forma per adquirir-ne experiència

20 anys de "passió" 
per les emergències
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agents" fa que l'AVPC no hagi 
d'actuar tant en les incidènci-
es sobrevingudes, segons diu 
Robles. "La gran majoria de les 
emergències del dia a dia estan 
cobertes i quan més falta fem 
són en dies en què hi ha un extra 
d'emergències com ventades, 
inundacions o en actes especi-
als", assevera el responsable del 
cos molletà.
Al seu torn, Jordi Gallego, cap 
de la secció local de Sant Fost 
de Protecció Civil i president 
de la Coordinadora Operativa 
de les AVPC de Catalunya, creu 
que fins i tot localitats amb els 
serveis d'emergència in situ 
requereixen d'AVPC i posa com 
a exemple Madrid i L'Hospitalet de 
Llobregat, dues grans ciutats que 
compten amb importants cossos 
de Protecció Civil.

Per què fer-se'n voluntari?
Probablement, tothom a Mollet 
hagi vist efectius d'aquest cos 
d'emergències en algun acte o 
incidència. Però saben ben bé 
quines són les seves tasques? El 
president molletà les resumeix en 

dues parts. La primera, "la col-
laboració amb els cossos funci-
onaris i professionals en resol-
dre emergències, sobretot en 
tema d'inundacions, prevenció 
d'incendis, ventades o nevades, 
quan n'hi ha". I la segona, "que és 
inclús més gran", són els serveis 
preventius, com els que han fet 
aquest Nadal amb el patge Xumet 
o la cavalcada, les rues de carna-
val, festes majors, Sant Joan... En 
tots aquests esdeveniments hi són 
treballant "per evitar que pugui 
acabar generant-s'hi una situació 
d'emergència".

I què porta una persona a fer-se'n 
voluntària? Robles assenyala que 
cal tenir "passió pel món de les 
emergències", ja sigui de l'àmbit 
policial, de bombers o sanitari. 
De fet, assegura que "el 95% dels 
voluntaris o hi treballem o som 
opositors a algun àmbit de les 
emergències". Ser-ne voluntari 
és, per tant, una manera de tas-
tar el terreny de les emergències 
i de fer-ne unes pràctiques. Una 
formació, sens dubte.
En aquest sentit també s'hi 
expressa Gallego, apuntant que 

cal "tenir un interès per aju-
dar les persones" per formar-ne 
part i que, alhora, ser volunta-
ri de Protecció Civil "ajuda la 
gent jove a agafar experiència 
en les emergències". El santfos-
tenc també celebra que en moltes 
bases per ocupar plaça de policia 
local "ja suma punts haver estat 
a Protecció Civil".  ◾

Membres de l'associació també 
van ser a la cavalcada | Aj. Mollet

“ 
El 95% dels voluntaris 
o hi treballem o 
som opositors a 
algun àmbit de les 
emergències"

El reportatge —

va efectuar l'AVPC de Mollet el 
2021, de 480 hores de durada. 
Entre tots els voluntaris hi van 
destinar un total de 1.165 hores 
del seu temps lliure.

serveis
104

{ Per Sergio Carrillo Rodríguez }
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L'Ajuntament de Mollet va apro-
var el passat mes de desembre els 
pressupostos del 2022. Els comp-
tes arriben a 72.891.691,53, un 
11% més respecte al 2021.
L’equip de govern (PSC-Podem) 
va rebre el suport de Ciutadans i 
Junts per Mollet (PDeCAT) i l’abs-
tenció de Mollet en Comú que a 
través de la seva portaveu, la regi-
dora Marina Escribano explica-
va el seu sentit del vot: "Posem 
en valor aquells projectes com-
partits però no podem votar-hi 
a favor perquè no coincidim en 
moltes altres coses". Per la seva 
banda,  ARA Mollet ERC MES va 
ser l'únic partit que votar en con-
tra.La regidora portaveu, Marta 
Vilaret va titllar la proposta de 
"model esgotat".
La coordinadora de Governança, 
Economia i Serveis Territorials, 
Mireia Dionisio, destacava en 
la seva defensa dels pressupos-
tos durant el ple que a l’hora de 
elaborar-los s’havia tingut en 
compte una perspectiva econò-
mica "prudent i realista". 

L'equip de govern va rebre el suport de Ciutadans i Junts per Mollet i 
l'abstenció de Mollet en Comú. ERC va votar-hi en contra.

L'Ajuntament de  Mollet aprova 
un pressupost de , milions

G O V E R N  M U N I C I PA L

Les inversions a Mollet per a 2022 seran de 21 milions d'euros, 
de les quals 4,4 milions seran amb fons de l'Ajuntament

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

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

SU COCHE Y SU HOGAR NO SON UN JUGUETE

¡PROTÉJALOS DE IMPREVISTOS!

93 570 54 84     609 357 421

En aquest sentit, Dioniso va 
destacar que s’incrementen els 
recursos a prestacions i serveis 
a l’autonomia personal i d’aten-
ció a les persones en situació de 
dependència. Així mateix, aug-
menten els recursos a ajudes soci-
als -respecte l’any passat és un 
9,40% més-.  
L'equip de govern també marca 
com a prioritat d'aquests pressu-
postos la millora de l'espai públic. 
Per això, s’incrementen en un 

22,88% els recursos destinats a 
la neteja de la ciutat. 
 
Increment de la despesa social
En matèria de despeses, la partida 
més gran correspon a habitatge, 
medi ambient, qualitat urbana, 
mobilitat, seguretat i espai públic, 
amb 23,5 milions d’euros. A edu-
cació, cultura, esport, joventut, 
respecte animal i salut pública 
es destinen 14 milions d’euros. 
A protecció social, s’ha pres-
supostat mig milió d’euros més 
que el 2021, arribant als 5,5 mili-
ons d’euros. Finalment, es des-
tina més de 3,8 milions d’euros 
al desenvolupament econòmic.

21 milions en inversions
Les inversions a Mollet per a 2022 
seran de 21 milions d’euros, de 
les quals 4,4 milions corres-
ponen a l’Ajuntament. La resta 
estaran a càrrec de l’Estat i de la 

Generalitat. Es preveuen, entre 
altres actuacions, la remodelació 
del pavelló Riera Seca, les obres 
de l’edifici municipal de Jaume I, 
la millora dels polígons. ◾

EN MATÈRIA DE DESPESA LA

PARTIDA MÉS GRAN 

CORRESPON A HABITATGE,

MEDI AMBIENT, MOBILITAT I

SEGURETAT AMB 23 MILIONS
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El passat dia 1 de gener tancava 
portes al número 3 de l'avingu-
da Calderó, un dels establiments 
més emblemàtics de Mollet, la 
Merceria i Perfumeria Remei. La 
botiga regentada per les germanes 
Montserrat i Remei Vilà i Xicola 
qui de ben jovenetes, amb 14 i 16 

anys, respectivament, es posaven 
darrere dels taulells per ajudar la 
seva mare, la Remei, una autodi-
dacta modista amant de la costura. 
"Vaig estudiar a l'escola d'art i dis-
seny Massana, anava a l'escola i 
venia aquí a despatxar i a fer tots 
els encàrrecs de casa, sempre ana-

va carregada de paquets amunt i 
avall", recorda la Montserrat. 
Ella  juntament amb la seva ger-
mana Remei i la seva mare han 
estat l'ànima d'aquesta  històri-
ca botiga, que tot i estar ja tanca-
da, les germanes s'encarregaven 
d'anar buidant durant els primers 

dies del 2022, amb la persiana mig 
abaixada i amb intermitents inter-
rupcions de la clientela que s'apro-
pava per comprar-hi els últims fils 
de cosir, cremalleres i agulles.
"La botiga era d'uns oncles de la 
mare, que se la van traspassar i  va 
ser quan els meus pares van deci-

Any rere any Mollet va deixant enrere el conegut com a comerç 
de "tota la vida". Negocis familiars i en molts casos centenaris 
que abaixen la persiana per últim cop a la ciutat. Un dels darrers 
la històrica Merceria i Perfumeria Remei.

Nou comiat d'una 
botiga de "tota la vida"

C O M E R Ç 

Les germanes Vilà i Xicola han regentat fins aquest 1 de gener la 
Merceria Perfumeria Remei, un establiment centenari a Mollet

Més de 6.000 accions 
dels agents cívics
Els agents cívics de Mollet 
van realitzar el 2021 un 
total de 6.200 accions per 
sensibilitzar la ciutadania 
i promoure el bon ús dels 
espais de la ciutat. Un total 
de 1.873 intervencions – és 
a dir, el 30% del total – van 
estar relacionades amb la 
mobilitat. 

Primer nadó de l'any 
a l'Hospital de Mollet
El Mario Jiménez Velasco 
va ser el primer nadó del 
2022 nascut a l'Hospital de 
Mollet. El menut va néixer a 
les 12.12h del dia 1 de gener 
i va pesar 3,29 kg. Els seus 
pares, la Maria Teresa i el 
Francisco, viuen a Polinyà. 

Un 23,4% menys 
d'aturats que el 2020
Mollet finalitzava el 2021 
amb un descens en el nom-
bre d'aturats respecte l'any 
passat del 23,4%. El mes de 
desembre es tancava amb 
2.894 desocupats i una taxa 
d’atur de l’11,22%. 

BREUS

− Molta gent ens ha donat les gràcies 
per tot el temps dedicat i els 

serveis prestats. No ens ho esperàvem 
i ens ha omplert molt”
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dir quedar-se-la perquè la portés-
sim nosaltres", explica la Remei. 
Tot i que en aquella època  - fa 50 
anys - el local era més petit i van 
ampliar-lo quan el van adquirir. 
Les dues germanes recorden que 
ja es venien productes de costura 
i perfums fets a mida: "Abans es 
feia el que en dèiem alquímia i es 
venien les colònies a l'engròs. A la 
botiga teníem ampolles de litre de 
diferents marques i fèiem la barre-
ja que ens demanaven els clients", 
reviu la Remei. 

Un referent de la costura.

Tant ella com la seva germana 
Montserrat no es poden estar de 

rememorar els seus inicis darrere 
del taulell, des del qual a banda de 
vendre han donat més d'un con-
sell: "Per aquí han passat modis-
tes i sastres d'alt nivell, gent que 
cosia per cases boníssimes que et 
venien i et deien, nena, això com 
ho faries tu?". 
Però tot i reconèixer que al princi-
pi la inexperiència i la seva joven-
tut els hi va fer passar una mica 
magres, asseguren que el no tenir 
vergonya en preguntar els va ser-
vir per aprendre molt.
I és que a banda dels coneixe-
ments del dia a dia, no han parat 
de formar-se: "Hem fet molts cur-
sets perquè les tècniques evoluci-

"SI UN CLIENT ENS HA DEMANAT 

UN PRODUCTE I NO L'HEM 

TINGUT, SEMPRE LI HEM DIT 

A QUIN ALTRE LLOC DE MOLLET 

EL PODRIA TROBAR"

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 NGUA

“ 
Cara amorosa, 
bufona, 
malaltissa

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

“
Amb tots els 
elements necessaris 
per ser complets

 Solució edició 1389 
(desembre): integral

elements necessaris 

Cara amorosa, 

onen", admet la Montserrat. 
Així mateix, consideren que un 
dels secrets del seu èxit ha estat 
anar a contracorrent de la socie-
tat de consum: "Si un client ens ha 
demanat un producte i no l'hem 
tingut sempre li hem dit a quin 
altre lloc de Mollet el podia tro-
bar. Val més que un client es quedi 
a la ciutat que no pas que se'n vagi 
fora. I si aquí soluciona els pro-
blemes, més gent s'hi quedarà", 
opina la Montserrat.  Aquest bon 
tracte amb la clientela els ha dut 
ara, amb el seu tancament, una 
recompensa en forma d'agraï-
ments: "Molta gent ens ha donat 
les gràcies per tot el temps dedi-
cat i el servei prestat", confessa la 
Remei amb satisfacció. Uns  agra-
ïments que diuen no s'esperaven i 
els omplen molt. 
Amb tot, també reconeixen que 
són molts els que es lamenten del 
seu comiat i ara es pregunten a 
quin establiment hauran d'anar 
per trobar allò que la Montserrat i 
la Remei Vilà i Xicola els han ofert 
gairebé diàriament amb un som-
riure i un tracte atent des de fa més 
de 50 anys. ◾

{ Per Anna Mir Guinjoan }
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Cada diumenge, des de fa quatre 
dècades, una colla de membres del 
Club Ciclista Plana Lladó queden 
per fer una ruta per carretera en 
bicicleta. Tan sols la pandèmia va 
trencar aquest costum, que es va 
iniciar a principis dels anys vuitan-
ta entre un grup d'amics del barri 
de la Plana Lledó. Aquesta agrupa-
ció de ciclistes del barri molletà va 
decidir el 1981 fundar el club, que 
avui dia suma més d'una setante-
na de socis.
Els membres fundadors del club 
molletà van ser José Manuel 
Pereira, que va ser el primer presi-
dent, Gabriel Almeda, José Bonilla, 
José Carmona, Josep Estrigas, 
Anselm Marín, Ramon Sánchez, 
Juan Doménech i Xavier Bárcena, 
que en l'actualitat és vocal de 
la junta directiva i és l'únic que 
continua sortint en bicicleta amb 
el club. El club va néixer per la 
voluntat d'ajuntar una passió per 

la bicicleta entre un grup de veïns 
del barri, que després de quatre 
dècades manté la flama ben viva 
amb una mateixa filosofia: gaudir 
amb la bicicleta. "Ens agrada sortir 
en bicicleta en grup, però ens agra-
da encara més compartir aquests 
moments. Et puc dir, que durant 
els mesos pitjors de la pandèmia, el 
que més trobava a faltar era el con-

tacte entre els companys, és a dir, 
quan fem les aturades per esmorzar 
després de completar una bona pila 
de quilòmetres", explica el presi-
dent del club, Germán Viejo, que 
és el màxim responsable des de fa 
dues dècades de l'entitat. A més, 
Viejo admet amb orgull com el club 

ha aconseguit el caliu d'una entitat 
familiar. "Som  com una família, 
som una colla d'amics", assenyala. 

Marxa Pelegrí Pi
El club s'ha allunyat tots aquests 
anys de la competició i s'ha bolcat 
en fomentar el ciclisme amb esde-
veniments cicloturistes, com ara la 
Marxa Pelegrí Pi, que és una tro-

bada referent al calendari català i 
que homenatja el molletà tres vega-
des campió del món de ciclisme de 
veterans. "Som l'única marxa que 
es fa com es feia antigament, és 
a dir, parem i esmorzem. Ara les 
marxes són més curses", explica 
Viejo, que se sent satisfet de com-

El club molletà es va crear l'any 1981 al barri de la Plana Lledó per 
un grup de veïns i ,després de 40 anys, suma més d'una setantena 
de membres. D'entre les activitats que fa, la més rellevant és la 
sortida cicloturista Marxa Pelegrí Pi.

La 'colla d'amics' del 
Club Ciclista Plana Lladó 
celebra quatre dècades

Una de les imatges dels socis fundadors del Club Ciclista Plana Lladó

"ENS AGRADA SORTIR EN BICICLETA EN GRUP, PERÒ

ENS AGRADA MÉS COMPARTIR AQUESTS MOMENTS. 

SOM COM UNA FAMÍLIA, SOM UNA COLLA D'AMICS

Un dels moments de la sortida a la Clàssica de Sant Sebastià el 2021
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plir una trentena d'edicions de 
la marxa, tot i que els dos últims 
anys no s'ha pogut celebrar per 
la Covid-19. El club preveu que a 
l'octubre es pugui tornar a fer. "Es 
una marxa que s'ha convertit en 
una data fixa per a moltes perso-
nes perquè ens agrada fer home-
natges a exciclistes professionals 

de Catalunya", diu Germán Viejo. 
El club també organitza altres 
esdeveniments referents, com 
ara la marxa de Festa Major i la 
que fa en col·laboració amb l'Es-
clat. Antigament, també feia una 
marxa del barri de la Plana Lledó 
i durant uns anys van fer l'Open 
Infantil del Vallès.

Més sortides entre socis

Des de fa uns anys, el club ha fet 
una aposta ferma per mantenir 
viu el vincle entre socis i orga-
nitza sortides fora de Catalunya. 
Durant dos anys, el CC Plana Lladó 
va participar en la mítica marxa 
Bilbao-Bilbao i el 2021 va ser-hi a 
la Clàssica de Sant Sebastià. "Són 
sortides molt divertides, que fem 
entre socis del club. A Sant Sebastià 
vam anar uns 25 companys i ens ho 
vam passar molt bé. La intenció és 
fer una cada any". 
L'entitat, amb seu des de fa uns 
anys al Casal de la República, veu 
amb optimisme els pròxims anys. 
L'objectiu del col·lectiu és consoli-
dar la setantena de socis, continuar 
amb la tasca de promoció del ciclis-
me i col·laborar esportivament amb 
la ciutat. ◾

Una exposició per 
celebrar els 40 anys 
del  c lu b c icl i sta

El Club Ciclista Plana Lladó 
va commemorar els 40 anys  
amb una mostra al Centre 
Cultural La Marineta, que  
es va poder veure els mesos 
de novembre i desembre. 
L'exposició, que va ocupar 
dues sales polivalents 
de la primera planta,  va 
estar formada per una 
seixantena de fotografies 
històriques dels últims 40 
anys, material dels inicis del 
club i diverses col·leccions 
de bicicletes antigues i de 
corredors professionals, 
entre aquests, Melcior 
Mauri,  Juan José Méndez 
i Pedro Torres. 

40 anys

Una passejada de la Festa Major de Mollet

Un dels moments de la sortida a la Clàssica de Sant Sebastià el 2021

{ Per José Luis Rodríguez Beltrán }
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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 
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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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2020 y 2021, dos años largos y 
duros. Y, ahora, el misterio de los próxi-
mos 365 días. Pero no ha faltado el brin-
dis de Año Nuevo, entre sonrisas preo-
cupadas y el dolor de los que se fueron.  

Siempre creí que existían cuatro 
direcciones: norte, sur, este y oeste. 
Pero la vida me enseñó una quinta: hacia arriba. Siete colo-
res pensé que tenía el arco iris, pero la vida me mostró un 
octavo: el sol puede iluminar en la noche y las estrellas pue-
den verse de día. Las palabras se convierten en frases, y 
las frases en párrafos, y los párrafos en un mensaje flotan-
do en el mar. ¿Alguien puede ver la botella? Un envase de 
vidrio reciclado, para un mundo sin reciclar.

Cuando el sol alumbre en la noche y las estrellas puedan 
contemplarse de día, el milagro habrá ocurrido. Ese mila-
gro sólo es posible si podemos creer, si podemos alzar las 
alas y volar en la quinta dirección, en la irrazonable direc-
ción del amor. Sólo puede ocurrir lo imposible si pintamos 
nuestros corazones con el octavo color del arcoíris: la fe. 
Y ese color está ahí, ante nosotros, oculto a las miradas de 
los incrédulos. No todo es medicina y tecnología, existe la 
evolución del espíritu. 

En nuestra tierra, las cosas no son lo que aparentan, 
tienen doble cara, como la luna. En este mundo, lo anormal 
se vuelve normal; y lo normal, anormal. Pero nada puede 
detener lo inevitable, que la luz triunfe sobre la oscuridad 
y que el amor derrote al odio. Demasiados castillos en la 
arena, que con una ola serán derribados. El edificio sólido 
se construye sin armas represivas, se levanta con sabidu-
ría reconciliadora. El mundo necesita la bandera de la paz. 
¡Planta las semillas de la verdad!

¿Se puede? Si tú quieres, lo intentaremos, tan sólo 
tenemos que volar hacia la cara oculta de la luna, donde se 

encuentran las cosas que no comprendemos. Con 
tu ayuda, podemos llenar la tierra con la luz del 
conocimiento, aunque tengamos rotas las alas 
de la esperanza. Ven a mi occidente desde tu ori-
ente. Si te acercas lo suficiente, te alcanzará el 
calor de la llama. Toca mis dedos con la punta 
de los tuyos, que se prenda la vela. La vela ya 
está ardiendo. Mira hacia arriba, si tienes vér-
tigo, cierra los ojos y abre el corazón.

2022: mensaje 
en una botella

Any nou, encant i 
desencantament

Any nou, els arbres continuen 
perdent fulles, flors de temporada
que es marceixen, branques que
s'assequen pel pas del temps.

Les mans també envelleixen, els 
cabells agafen un to blanquinós,
les carns es tornen pelleringues;
les persones com els arbres, perden
les seves fulles, l'esplendor que un
dia van tenir. Festes d'alegria, ja entrem 
en un any nou; per a uns, època de somnis 
i encants, de projectes esperats. Per a 
uns altres, esperança poc encantadora.

Entrar a l'any nou, els representa, 
acostar-se més a la freda pedra de 
mabre.
Acostar-se, a la fi d'un camí, que un
dia va començar pensant que mai s'havia
d'acabar, que la joventut no tenia data
de caducitat; quan en realitat, tot allò
que comença, a la llarga té un final, igual
que les flors de temporada, que neixen,
es fan precioses i a la fi es marceixen.

No obstant, l'any nou, sempre porta 
noves esperances, esperances que fan 
que el rebem amb la il·lusió de veure 
complerts,
tots aquells projectes que hem tardat tot 
un any en preparar i ens fa oblidar aquell
acostament, lent, però cert, cap a la freda 
pedra, tot i això, aconsegueix, fer-nos 
aixecar unes copes per brindar, tot dient, 
feliç any nou! ✕

JUAN JOSÉ CONEJO
Periodista

JAUME SALMERÓN Mollet
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Què entenem per educació moral?
Educar moralment a la persona vol dir 
potenciar-li unes dimensions perquè pugui 
viure amb els valors propis d'una societat 
democràtica. L'educació moral té tot un con-
junt de dimensions que s'han d'anar treba-
llant i que totes juntes fan que una persona 
tingui més competències per poder viure 
feliç, amb una comprensió crítica de la rea-
litat i en convivència amb altres. 

Quines serien aquestes dimensions?
Entre altres, serien l'autonomia, l'empa-
tia i el diàleg. L'autonomia és molt impor-
tant perquè a vegades ens basem més en les 
opinions dels altres que no en les nostres 
pròpies i hem d'aconseguir que els infants 
arribin a ser autònoms en la seva mane-
ra de valorar les coses i tinguin una visió 
pròpia. El respecte és un dels valors prin-
cipals, i l'empatia, posar-se en el lloc dels 
altres, ajuda a apreciar la diferència i a què 
els infants entenguin que les persones actu-
em per les circumstàncies que hem viscut 
i els nostres antecedents i que no hem de 
jutjar d'entrada algú perquè no pensa o no 
es comporta com nosaltres.

I el diàleg...
Sí, l'educació moral també significa ense-
nyar a dialogar per resoldre els conflictes 
perquè les persones quan naixem apre-
nem a parlar, però dialogar, escoltar l'al-
tre i expressar bé el que es pensa és una cosa 

que s'ha d'educar.

Per tant, hi ha dimensions més 
personals i altres més socials.
Sí, la personal seria treballar 
perquè la persona es conegui 
bé a si mateixa, tingui una bona 
autoestima, sigui autònoma en 
la seva forma de pensar... i des-
prés hi ha un aspecte més social, 
que seria com es relaciona amb 
els altres, saber dialogar, ser 
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MARIA ROSA BUXARRAIS 
ÉS EXPERTA EN 
EDUCACIÓ MORAL 
I INVESTIGA SOBRE 
LA TRANSMISSIÓ I 
L'EVOLUCIÓ DE VALORS

Les persones quan 
naixem aprenem 
a parlar però 
dialogar, escoltar 
l'altre o expressar 
el que un vol dir 
són aspectes que 
s'han d'anar educant

El més difícil 
és ser coherent
entre el que 
ES PENSA 
I EL QUE 
ES FA

Maria Rosa Buxarrais

Catedràtica d'Educació de la UB, 
investigadora principal del Grup 
d'Investigació en Educació Moral i 
directora de l'Observatori de Civisme 
i Valors de la Generalitat 

}
L'EDUCACIÓ MORAL  
FA QUE LA PERSONA 
TINGUI EINES PER TENIR 
UNA VISIÓ MÉS CRÍTICA 
DE LA REALITAT
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empàtic... i després hi hauria una qüestió 
més moral, que estaria lligada al pensament 
propi sobre valors com la justícia, la soli-
daritat, l'amistat, el respecte...

De totes aquestes dimensions, quina és la més 
difícil de transmetre en l'actual societat.
El més difícil és la coherència entre el que 
un sent, el que un pensa, el que un diu i el 
que un fa. El més difícil és fer coses cohe-
rents amb el que pensem. Moltes vegades 
a les persones el que ens costa és actuar. Es 
pot dir que un és molt solidari amb els vul-
nerables, però no fa res. El problema és la 
conducta, com tot allò que pensem sobre 
la solidaritat, el respecte o altres qüesti-
ons ho convertim en comportaments, que 
realment facin que hi hagi una millor con-
vivència que beneficiï el col·lectiu.

I a nivell social, de quin valor està més man-
cada l'actual societat?
Una mica de tots, empatia, respecte... en 
definitiva està mancada del que seria el bé 
comú. L'egoisme que té la nostra societat, 
que fa que primer es pensi en un mateix i, 
si després hi ha temps, que algú pensi en 
els altres. Algunes persones per sort pen-
sen en el proïsme, però malauradament són 
pocs els que pensen primer en el bé comú. 
Aquesta mancança és molt visible en el com-
portament al carrer. El tema del civisme 
és una assignatura pendent que cada cop 
va a pitjor.

I com hem arribat fins aquí, a aquesta soci-
etat egoista?
No és culpa de ningú i alhora de tothom. 
Fa molts anys que em dedico a l'educació i 
ara veig comportaments que em saben molt 
greu i em fan pensar que ho hem fet molt 
malament, perquè arribar al punt de dir que 
no es tiri un paper al carrer, que no es faci 
una empenta a un avi perquè et molesta pel 
camí... I penses, què ha passat?

I quina és l'explicació?
Potser és que les famílies han deixat l'edu-
cació en mans dels mestres i algunes han 
relegat aquesta educació moral només a l'es-
cola i s'han oblidat que tenen un paper fona-
mental en l'educació dels fills perquè són els 
seus models. Si no som conscients d'aquest 
modelatge, que com a pares els nostres com-
portaments, el que diem, el que mirem a la 
tele... són model per als fills, no anem bé. El 
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−L'autonomia, 
l'empatia i el 
diàleg són 

dimensions bàsiques 
per viure amb uns 
valors propis d'una 
societat democràtica
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El problema 
en l'educació 
secundària és 

que molts mestres 
s'hi dediquen com 
a sortida laboral 
però no tenen 
vocació. Cal una 
sensibilitat especial

primer punt és adonar-se del paper que es 
juga en l'educació dels fills. En el moment 
que ets conscient et prepares, vas a xer-
rades, a cursos, però, malauradament, els 
pares que ho fan són els que ja tenen aquesta 
consciència i els que no hi van, que són els 
que hi haurien d'anar, no la tenen.

Per tant, la família té un paper primordial en 
l'educació moral però l'escola està prepa-
rada per transmetre aquests valors? Estem 
davant un model d'escola que respon a aques-
ta necessitat?
Els mestres i les mestres són conscients del 
paper clau que hi juguen i fan la seva feina, 
el tema és que si a més de tenir la consci-
ència es comprometen a fer aquesta feina. 
El mestre hauria de fer un contracte moral 
per fer la feina que està fent. No només és 
qüestió de transmetre coneixements de 
matemàtiques, de llengua, de geografia... 
sinó que tot va acompanyat d'unes actituds, 
unes maneres de parlar, de tractar els nens 
i nenes, coses en les quals aparentment un 
no es fixa, però que tenen un gran impacte 
en la vida d'aquest infant. 

Potser això ha anat evolucionant i els mes-
tres d'ara no són els de fa vint o trenta anys...
Sí, de fet ara es fa molta formació de gestió 
i educació emocional. En això hem avan-
çat i ja no estem davant d'una escola només 
racional sinó que té en compte els aspectes 
emocionals perquè s'han adonat que tenen 
un gran impacte en la vida de la persona.

Segurament, però, això passa més en l'edu-
cació primària que en la secundària.
Sí, això està clar, a la secundària costa més. 
S'ha de tenir en compte que la formació 
del professorat és diferent, els professors 
venen d'altres especialitats, fan un màs-
ter per poder exercir com a mestres, però 
és poc temps i el problema és que molts ho 
fan com a sortida laboral sense tenir una 
vocació. Si tu no tens vocació o una sensi-
bilitat especial per fer aquesta feina difí-
cilment la podràs fer bé.

Actualment, es parla de crisi de valors. Quins 
serien alguns d'aquests valors emergents? 
Està clar que hi ha valors que ara són més 
visibles i d'altres que han perdut la seva 
vigència o la seva transmissió és més desi-
gual. Ara estem en una societat molt dife-
rent de la de fa 20 o 30 anys, una societat 

pluralista, amb diferents maneres de pen-
sar, diferents formes de vida... hi ha tanta 
diversitat que a vegades això confon a les 
persones. Per això ara encara és més impor-
tant educar en valors perquè hem d'ense-
nyar els nens i les nenes a triar entre tota 
aquesta diversitat i les interferències d'In-
ternet i les xarxes socials. Si no s'ha fet una 
bona educació a casa, els infants ho tenen 
més difícil a l'hora de triar.

Sobre aquests valors emergents, de quins 
podríem parlar? La identitat sexual seria un 
d'aquests?
Aquest és un tema clau i sobretot per als 
adolescents. Poder triar quina és la seva 
identitat sexual els hi porta problemes. 
Aquesta qüestió ha fet eclosió de cop i mol-
tes vegades l'escola no està preparada per 
respondre davant aquesta nova realitat 
que ha vingut de cop i que genera un tras-
bals important. Hi ha molts i moltes mes-
tres que no saben què dir quan se'ls hi fan 
segons quines preguntes, perquè fins i tot 
elles mateixes no han canviat la mentali-
tat en aquest sentit. Això provoca un canvi 
de valors en les persones i, segons en quina 
edat agafa, no és fàcil fer-hi front.

Per contra, quins valors s'estan perdent?
El que comentàvem abans, el bé comú, és 
un valor que ha anat a menys. També la 
coherència, però és difícil educar en això 
quan estem envoltats de fake news i ja no 
saps qui et diu la veritat. Això ho hem vist 
molt amb la pandèmia.

Com ha afectat la pandèmia als valors? En que-
darà alguna cosa? 
Al principi va haver-hi una explosió de 
solidaritat que semblava que havia sor-
git per quedar-s'hi però que ja s'ha esfu-
mat. L'ésser humà té una gran capacitat per 
adaptar-se a les situacions i ràpidament 
oblidem els mals moments. És un meca-
nisme de defensa per a la supervivència. 
Tant de bo quedin coses bones d'aquesta 
pandèmia com la preocupació pels altres, 
però no en soc gaire d'optimista. ◾

{ Per Laura Ortiz Mateo }
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Dissabte 22 de gener, dia de Sant 
Vicenç, les entitats volen tornar 
a celebrar el patró de la ciutat 
voltant plegades pels carrers de 
Mollet, amb la tradicional cerca-
vila matinal i l'espectacle de foc 
al vespre, dos anys després de la 
darrera vegada.
Si les restriccions pandèmiques 
no tornen a modificar-se nova-
ment en perjudici de la cultura, 
la Cuca Molla, el Ball de Diables 
Mollet, els Castellers de Mollet, els 
Geganters de Mollet, així com les 
colles de Morats i Torrats –amb la 
Santa Teca i el Moll Fer– encapça-
laran un tomb per la ciutat durant 
el matí, que clourà a la plaça Prat 
de la Riba on tots plegats faran 
balls de lluïment.
Les mateixes entitats –a excepció 
de la Cuca Molla– seran les prota-
gonistes d'encendre el foc quan el 
sol ja hagi caigut. L'actuació arren-
carà amb un petit correfoc amb el 
Moll Fer i els diables de la vila des 
dels quatre bancs fins a Prat de la 
Riba, on arrencarà el xou.
Per la seva banda, Castellers plan-

tegen fer algun castell de 6 al matí 
i dos pilars –un d'ells caminant– 
al vespre, tot i que encara està en 
dubte.

Per omplir la panxa
En la mateixa jornada i en el mateix 
emplaçament, la Colla Morada vol 
proposar un vermut en honor a la 
Santa Teca per cloure la comme-
moració del desè aniversari de la 
deessa morada, quan acabi la cer-
cavila. De cara a la nit, també volen 
tornar a fer el Sona Mollet al Mercat 
Vell, però, en tot cas, valoren alter-
natives per si no es pot realitzar a 
causa de les restriccions. D'altra 
banda, també s'ha plantejat fer un 
dinar de germanor de les entitats 
molletanes al mateix Mercat Vell.

Actuacions de l'Esbart
Com no podia ser d'una altra 
manera, l'Esbart Dansaire tam-
bé ha programat dues actuacions, 
que seran el 22 (21 h) i el 23 (18 h) 
a Can Gomà, sota els noms d'Un 
País de Festa i Balls i cançons en 
dansa, respectivament ◾

Les entitats confien a 
fer una cercavila i un 
correfoc per Sant Vicenç

F E S TA  M A J O R  D ' H I V E R N

La Cuca Molla tornarà a recòrrer la 
ciutat per la festa major d'hivern

Dissabte 22, a les 12.30 h, tindrà 
lloc a la Sala Fiveller la presen-
tació de la 37a edició de la revista 
Notes, a càrrec del Centre d'Estu-
dis Molletans i de l'Ajuntament.

'Notes'

Sardane s a l  Parc 
de les Pruneres
Trad icions i  Costu ms 
estrenaran enguany per 
Sant Vicenç nova ubica-
ció per a la ballada de sar-
danes, que es farà el 22 a 
les 11.30 h al Parc de les 
Pruneres amb la Cobla Sant 
Jordi Ciutat de Barcelona. 

'La Marinette
se'n va de festa'
Els Gegants de Mollet orga-
nitzaran dues propostes per 
Sant Vicenç. El 21 a les 18.30 
h serà la cercavila noctur-
na amb la geganta de la 
ciutat, amb el nom de La 
Marinette se'n va de fes-
ta. I diumenge a partir de 
les 10 h faran la 27a Trobada 
G ega ntera de Mol let.

BREUS

37
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�  E L  P A S S A T  D E  M O L L E T  �
Arxiu de Mollet.

Consulta el racó de la memòria a www.molletama.cat

El 22 de gener és la diada que se celebra en honor a Sant Vicenç, un 
màrtir del cristianisme del segle IV, que ha esdevingut patró de molts 
indrets a Catalunya i arreu. A Mollet, l'església parroquial està dedi-
cada a aquesta figura i va acollir un reliquiari del sant des  de  temps  
immemorial i un retaule del segle XVI a l'altar major, dos elements 
que van ser destruïts durant l’enderrocament i incendi de l’esglé-
sia gòtica el 1936. La celebració del patró va esdevenir festa major 
d'hivern, una festivitat que ha anat evolucionant amb el temps. Els 
gegants solemnes, en Vicenç i la Marinette, el Moll Fer, o les actua-
cions de l'Esbart Dansaire són cites ineludibles de l'actual calendari 
festiu, que s'ha anat actualitzant però en què la cultura popular i les 
entitats i associacions sempre han tingut un paper principal. Mostra 
d'això és aquesta imatge d'una desfilada de la banda de la Creu Roja 
pels carrers de Mollet l'any 1975. 

DESFILADA per 
SANT VICENÇ
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— ETS CORREDOR? SI, EVIDENT-

MENT. — QUINA ÉS LA TEVA CUR-

SA POPULAR FAVORITA? LA PUJADA I 

BAIXADA DE GUANTA PERQUÈ SEMPRE 

HE PUJAT BÉ I ÉS PER MUNTANYA. — 

EL TEU MILLOR TEMPS EN 10 KM?  36 

MINUTS I 59 SEGONS. — QUAN EL VAS 

ACONSEGUIR? A LA CURSA POPULAR 

DE LA LLAGOSTA, FA UNS DEU ANYS.  

— MITJA MARATÓ O MARATÓ? LA MITJA 

MARATÓ M'AGRADA MÉS PERQUÈ UNA 

MARATÓ ÉS MASSA. — CURSA D'ASFALT O 

DE MUNTANYA? DE MUNTANYA, SEMPRE. 

— EL TEU MILLOR RECORD EN UNA CURSA? LA PRIMERA SORTIDA 

QUE VAIG FER A L'ESTRANGER, A FRANÇA, AMB EL JOVENTUT 

ATLÈTIC MONTCADA FA UNA TRENTENA D'ANYS. EM VA AGRADAR 

MOLT L'AMBIENT DE LA CURSA DE MOURENX, DE 15 KM. — I EN 

LA CURSA POPULAR DE MOLLET? QUAN ACABA LA CURSA I LA 

GENT ESTÀ MOLT CONTENTA. RECORDO QUE UN ANY VA VENIR 

SERGI MINGOTE I EM VA FELICITAR. — UN ATRACTIU DEL 

CIRCUIT MOLLETÀ? EL PAS PER GALLECS, ÉS UNA PASSADA. 

— HAS POGUT CÓRRER LA CURSA ALGUNA VEGADA? SÍ, UNES 

CINC O SIS VEGADES, PERÒ ABANS DE SER-NE L'ORGANITZA-

DOR. NOMÉS L'HE FET UNA VEGADA COM A ORGANITZADOR I 

VAIG ACABAR-LA AL 23È LLOC. — T'AGRADA ORGANITZAR-LA? 

SÍ, PERÒ DONA MOLTA FEINA. — UN CONSELL PER COMPLETAR 

LA DE 10 KM? ANAR TRANQUILS ELS PRIMERS QUILÒMETRES 

I UN COP ENTRES A GALLECS JA POTS COMENÇAR A CÓRRER 

BÉ.  I LA DE 5 KM? ÉS UNA CURSA RÀPIDA I SENZILLA, TAN 

SOLS L'ÚLTIM TRAM ÉS MÉS COMPLICAT PERQUÈ FA PUJADA. 

— 5 O 10 KM? LA DE 10 KM PERQUÈ PASSA PER GALLECS. — 

PER QUÈ CÓRRER? PERQUÈ M'AGRADA L'ESPORT INDIVIDUAL I 

FAS SALUT. A MÉS, ABANS, DURANT I DESPRÉS DE LA CURSA 

POTS COMPARTIR CERTS MOMENTS AMB ELS COMPANYS.

El Club Atlètic Mollet preveu més 
d'un miler de participants en la 
23a edició de la Cursa Popular 
Sant Vicenç Memorial Jordi Solé 
Tura. El club va obrir les inscrip-
cions durant el mes de desembre 
per a les distàncies habituals de 5 
i 10 km. La prova atlètica compe-
titiva se celebrarà el 30 de gener. 
L'any passat la cursa va celebrar 
una edició virtual, que va sumar 
més d'un centenar de partici-
pants. Des de fa mesos, el club 
i l'Ajuntament de Mollet treba-
llen conjuntament per recupe-
rar la presencialitat de la cursa 
popular, que és una prova referent 
del calendari esportiu vallesà. La 
prova és una de les activitats de la 
Festa Major de Sant Vicenç i any 
rere any suma més aficionats a 
l'atletisme popular.
Un dels al·licients de la cursa és 
el seu circuit mixt de 10 km, que 
travessa el nucli urbà de Mollet i 
l'Espai Rural de Gallecs. Pel que fa 
al de 5 km, que és un circuit adi-
ent pels que s'inicien en les curses 
populars, recorre els principals 
carrers de Mollet. La sortida de 
les dues distàncies és a l'avingu-
da del Parc i l'arribada a les pistes 
d'atletisme. ◾ 

Parlem amb 
Rogelio Vega, 
responsable de 

la Cursa Popular 
Sant Vicenç  
i director  

tècnic del Club 
Atlètic Mollet
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La Cursa Popular 
preveu un miler de 
participants entre les 
proves de  i  km

C U R S A  S A N T  V I C E N Ç

Obsequi d'un lot 
de productes i una 
samarreta tècnica
El preu d'inscripció és de 13 
euros, amb xip groc propi, 
i de 15 euros  amb lloguer 
de xip. Amb la inscripció 
s'obsequiarà un lot de 
productes i una  samarreta 
tècnica de màniga curta. 

INSCRIPCIONS
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20 de gener
Presentació del llibre 'Un
pueblo sin nombre', de la 

molletana Llum Ibarz
HORA: 19 h. LLOC: Sala d'actes 

del Casal Cultural. PREU: Gratuït. 
ORGANITZA: Casal Cultural.

21 de gener
Tertúlia artística sobre José Luis 

López Sánchez conduïda per 
Judith Vizcarra. HORA: 20 h.
LLOC: Sala d'actes del Casal 

Cultural. PREU: Gratuït. 
ORGANITZA: Casal Cultural.

22 de gener
Presentació del conte 'De viatge 

amb Joan Abelló i els seus 
personatges'. HORA: 11 h, 13 h, 
16 h i 18 h. LLOC: Museu Abelló. 

PREU: Gratuït, amb inscripcions. 
ORGANITZA: Museu Abelló.

29 de gener
Espectacle de màgia: 'Una

nit amb el Mag Lari'
HORA: 18 i 20.30  h.

LLOC: Can Gomà. PREU: 15 €. 
ORGANITZA: Jos Espectacles.

21 de gener
Concert de Dani Nel·lo i

los Saxofonistas Salvajes
HORA: 21 h.

LLOC: Mercat Vell. PREU: 5 €.
ORGANITZA: Ajuntament de Mollet.

22 i 23 de gener
Actuacions 'Un País de Festa' i 

'Balls i cançons en dansa'
HORA:  21 h i 18 h respectivament.

LLOC: Can Gomà.
PREU: Entre 10 € i 6 €.

ORGANITZA: Esbart Dansaire.

21 de gener
Inauguració del Racó de l’Artista 
'La ciutat de  les formigues', una 

mostra fotogràfica de Xus de la Cruz
HORA: 19 h. LLOC: Museu Abelló. 
PREU: Gratuït, amb inscripcions. 

ORGANITZA: Museu Abelló.

Fins al 18 de febrer
Vídeo-instal·lació 'Encantament', 

d'Alessandro Quaranta
LLOC: La Marineta. PREU: Gratuït. 
ORGANITZA: Pràctiques de creació 

i recerca artística (CRA'P).
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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.

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.

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

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.

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 empo-
trados, suelo parquet y 
gres, vent. alum., cale-
fac., puertas de haya. 
Incluido parquing 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-coci-
na, 2 baños con ducha, 
3 hab. (1 con vestidor y 
baño 20 m2), sala poli-
valente 34 m2, lavadero. 
Puertas lacadas en blan-
co, carp. ext. alum. con 
puente térmico y vidrio 
doble cámara, persianas 
alum. inyectadas espuma. 
Silestones, vitro, cale-
fac., aire frío/calor por 
conducto. 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 MOLLET. ESTACIÓN 
DE FRANCIA. 650 €/mes. 

Ref. C21-0043-00748 

115 m2, 3 amplias hab., 
salón con balcón, coci-
na equipada, baño com-
pleto, amplia terra-
za, trastero y lavade-
ro. os, ayuntamiento. 
No se admiten mascotas. 
Certificación energèti-
ca: G. Interesados lla-
mar al teléfono de con-

tacto: 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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Coneix els millors trucs la

{ 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

Tot i que patir somatitza-
cions no és agradable, si 
ens aturem a pensar-hi,
somatitzar ens permet 
assabentar-nos dels missatges que el 
nostre estat emocional envia al nostre 
cos. En realitat, és el mecanisme que
tenen les emocions per fer-se escoltar, 
ja que sembla que estem massa despis-
tats vers la nostra vida interior.
Respecte del concepte de “curar-
se” hi ha un proverbi francès que diu: 
"Escoltar-se per poder recuperar-se i 
curar-se només si Déu vol”. Així doncs, el
primer pas cap a la curació fa referèn-
cia a escoltar-se, i és més possible que
ens aturem a escoltar-nos quan tenim 
algun dolor; és a dir, quan somatitzem.
Les somatitzacions constitueixen un 
llenguatge corporal força complex, però
necessari, ja que no som molt hàbils en 
el coneixement i gestió de les nostres
emocions.
Cal saber que el primer que es posa 
malalt és el nostre cos emocional. I si no
som conscients del que ens passa emo-
cionalment, o bé ho emmascarem i  no
som capaços de donar sortida i solu-
ció a la realitat emocional concreta que
patim, el cos comença a dir-nos-ho en 
forma de somatitzacions; és a dir, de
trastorns i/o dolors físics.
El concepte de tenir una bona salut és 

molt relatiu tal i com acostuma a ser
entès. En realitat, no s’hauria de dir: 
“Tinc una bona salut”, sinó si es té un 
major o menor grau d’equilibri, el qual 
depèn de molts factors: genètica, part, 
son, fàrmacs, traumes, contaminació…
Tot i així, tenim al nostre abast molts 
mecanismes per aconseguir aquest
equilibri, per exemple: tenir cura del que 
mengem i del que bevem, fer exercici,
tenir un diàleg intern positiu, desen-
volupar un bon autoconcepte, apren-
dre tècniques de respiració i relaxació, 
concedir-nos moments per a la refle-
xió, estimar, deixar-nos estimar... Però 
molt especialment, ampliar consciència 
i escoltar el que sentim, el que pensem 
i allò que ens diu el nostre organisme.
Donat que una de les grans malalties 
del nostre segle. és l'estrès, gaudir d'un
bon nivell d'equilibri emoci-
onal no és quelcom fàcil i 
per tant, la possibilitat de
somatitzar i patir algun 
trastorn, està quasi 
assegurat.

Les somatitzacions 
ens parlen

EL PRIMER QUE ES POSA MALALT ÉS 
EL COS EMOCIONAL I SI NO EN SOM 
CONSCIENTS EL COS ENS AVISA

ESTHER MOLINS
Psicoanalogista
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ràpides i senzilles

Racó    
  gastronòmic

Els ous farcits són ideals 
per a qualsevol època de 
l'any i tenen l'avantatge 
que es poden preparar el 

dia anterior. Com a entrant, aperitiu o en un bufet de qualsevol esdeveni-
ment, els ous farcits agraden a tothom, es preparen en tot just 20 minuts 

i et treuen en un moment de qualsevol dificultat. A més són molt ver-
sàtils, ja que accepten una infinitat de farciments.

Els que presentem, no obstant això, són els més 
clàssics.
En un cassó amb aigua i sal, bullir els ous.  
Mentrestant, en un bol, barrejar el tomàquet, 
la ceba picada molt petita, la tonyina i 3 culle-

rades de maionesa. 
Quan estiguin els ous cuits, partir-los per 

la meitat i retirar les gemmes. Agafem 
la meitat de les gemmes i les afegim 

també al bol amb la resta d'ingredi-
ents i barreja'ls bé fins a obtenir una 
pasta homogènia.
Farceix els ous. Tot seguit, cobreix 
els ous amb una mica més de 
maionesa, ratlla la resta de gem-
mes i aboca-les per damunt i 
decora amb el pebrot, l'oliva, 
l'anxova, l'espàrrec, o el que 
vulguis segons el gust. 

Que vagi de gust! ◾ AMIC

{ entrants }

— 6 ous
— Tomàquet fregit
— Maionesa
— Pebrots vermells
— Tonyina
— Ceba 
— Olives negres
— Sal

Ous farcits

AQUEST PLAT CLÀSSIC ÉS IDEAL COM 
A APERITIU DE QUALSEVOL ÀPAT 
CASOLÀ O PER A UN ESDEVENIMENT
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Com aconseguir 
canviar l'ambient 
del saló de casa
amb pocs diners { decoració }

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

La pandèmia ha portat a 
tothom a preocupar-se més 
pel confort i la decoració de 
les seves llars. Avui volem 
compartir amb tu alguns consells sobre 
com aconseguir canviar l'ambient del 
saló de la teva casa.
Una de les fórmules preferides 
a l'hora de canviar l'am-
bient del saló és apos-
tar per un canvi de 
mobiliari. No és 
necessari fer 
una renovació 
general de tots 
els mobles i del 
sofà, sinó que 
es pot centrar 
en alguns d'ells 
aconseguint un 
efecte igual d'in-
teressant per un preu 
més econòmic.
Canviar les cadires de menja-
dor: és una de les inversions en mobi-
liari que poden generar un major can-
vi en l'espai.
Canviar el sofà. Apostar per un sofà 
actual, que a més sumi punts quant a 

confort per estar per estrenar és una 
altra de les propostes pensades per a 
canviar l'ambient del saló.

Apostar per mobles auxiliars. Els 
mobles auxiliars són una 

altra de les fórmules per 
a aconseguir donar 

un toc renovat al 
saló de casa sen-
se invertir massa.
No obstant això, 
si ets dels quals 
no vols apostar 
just ara per un 

canvi de mobili-
ari, pot ser que hi 

hagi altres idees que 
et resultin interessants 

a l'hora d'intentar donar-
li un aire renovat al saló de la 

teva casa.
Coixins i altres tèxtils de la llar. L'aposta 
per coixins i mantes sempre ha estat 
una fórmula ideal per a aconseguir 
donar un toc diferent. ◾ AMIC

ELS MOBLES AUXILIARS SÓN UNA 
ALTRA FÒRMULA PER ACONSEGUIR UN 
TOC RENOVAT AMB POCA INVERSIÓ
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